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Um encontro muito especial,
animado por Ir. Teresinha Am-
brosim, que é coordenadora da AJS
na Inspetoria Nossa Senhora da

Avaliação e Planejamento da AJS

Nos dias 01,02 e 03 de dezembro
aconteceu em Belo Horizonte a
apresentação da metodologia par-
ticipativa e do processo de constru-
ção do Plano Nacional de Formação
da Pastoral do menor. Represen-

Penha e também pela jovem Maria-
na, coordenadora do Conselho da AJS
na Inspetoria, aconteceu no Instituto
Nossa Senhora Auxiliadora (INSA)

no dia 03 de dezembro. O evento,
que teve como objetivo avaliar o ano
de 2017 e planejar o que está por vir,
iniciou-se com a fala da Ir.
Teresinha, com um momento de
oração na capela do Colégio. Na
reunião, estavam presentes os as-
sessores, algumas Irmãs e mem-
bros do conselho inspetorial da AJS.
Na ocasião, a equipe fez uma
avaliação de todas as experiências
vividas pela AJS inspetorial e de
como cada membro pode fortalecer
a articulação local como princípio
fundamental da existência de cada
grupo. Em seguida, a equipe foi se
familiarizando ao calendário da
Articulação da Juventude Salesiana
para o ano de 2018 com o objetivo
de ter o jovem no centro de cada
ação, promovendo seu protagonis-
mo e fortalecendo seu encontro sig-
nificativo com Deus.

Encontro da Pastoral do Menor

tando o Projeto Crescendo Juntos
estavam a educadora Vânia Maria,
o jovem Edson Fernandes e o
Coordenador Pedagógico Stevie
Santos. Chegando à casa das Irmãs
Sacramentinas (Local onde

aconteceu o encontro) o grupo foi
recebido com um imenso carinho
que fez com que todos ficassem bem
a vontade na realização do seu
trabalho e estudo. No primeiro dia
foi apresentado a proposta meto-
dológica de formação dos agentes da
Pastoral do Menor e também houve
um intenso estudo com base no
texto"Jesus formando e formador".
No dia seguinte foram apresentados
os capítulos que darão base à for-
mação  e integrado o tema: Mobili-
zação para ação dos agentes da Pas-
toral do Menor nas diversas rea-
lidades. Fechando o encontro foi
montado um cronograma para um
rodízio de participantes que farão o
repasse da formação, amadure-
cendo e contribuindo com a capaci-
tação de agentes PAMEN das diver-
sas realidades.
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No dia 13 de dezembro acon-
teceu no Projeto Crescendo Juntos
PCJ, Belford Roxo/RJ mais uma
formação com crianças e adoles-
centes, e desta vez foi uma formação
especial. No início o Coordenador
Pedagógico Stevie Santos pediu que
em grupo os educandos visitassem
cada espaço do PCJ, fazendo me-
mória de tudo que viveram e medi-
tando o amadurecimento que adqui-
riram neste ano. Os portões do Pro-

Nos dias 27 de novembro e 04 de
dezembro aconteceu no Projeto Cres-
cendo Juntos PCJ (Belford Roxo/
RJ), a última etapa de formação da
equipe de liderança do PCJ que
durante todo o ano atuou e pode co-
locar seu protagonismo em prática.

Última formação de educandos no PCJ

jeto também foram abertos para que
os educandos pudessem visualizar
seu entorno e enxergar a esperança
de um bairro melhor que é de res-
ponsabilidade de todos. Ao retor-
narem à postura inicial (formação
de um círculo) os educandos foram
convidados a expressar quem foram
as pessoas que influenciaram posi-
tivamente em 2017 e fazer uma
breve avaliação dos sentimentos
vividos neste ano. Dando continui-

dade à formação, a equipe de edu-
cadores presentes pôde expressar o
carinho por cada educando. Dando
continuidade  a Assistente Social
Goyani Santos, celebrou o cresci-
mento de cada educando e presen-
teou a todos com uma mensagem
de fé e esperança. Fechando com
chave de ouro todos se abraçaram
desejando um feliz Natal, próspero
ano novo e muita Paz.

para Lideranças no PCJÚltima formação

Com os olhos brilhando e cheios de
empolgação pela riqueza partilhada
em 2017 cada educando membro da
equipe teve a oportunidade de avaliar
tudo que aconteceu durante este ano
no PCJ e expressar sua visão. Os
educandos puderam dialogar e dire-

cionar sua fala à diretora Ir. Maria
Rita que abraçou cada educando e
fez questão de ouvir com carinho
cada uma de suas colocações. Para
o Coordenador Pedagógico Stevie
Santos que acompanhou os educan-
dos durante o ano, esta é apenas uma
gota no oceano do Protagonismo de
vida que cada um deles tem a
desenvolver, pois fortalecer o projeto
de vida é uma missão contínua e um
ambiente Salesiano deve potenciar a
capacidade que cada um tem de
promover vida em abundância e de
fortalecer o encontro com Deus.
Neste encontro foram eleitos dois
coordenadores que serão responsá-
veis junto ao Coordenador Pedagó-
gico pela formação e acompanha-
mento dos educandos que formam
a CRCAPCJ (Comissão Represen-
tativa de Crianças e Adolescentes do
Projeto Crescendo Juntos).
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A Copa Vila Velha de Ginástica
Rítmica aconteceu no dia 12 de
dezembro, reunindo 180 atletas e o
grupo da Ginástica Rítmica do
Vill’agindo – Cachoeiro de Ita-
pemirim, ES – não ficou de fora. O
Vill’agindo participa da copa há 4
anos trazendo bons resultados. O
evento organizado pela Técnica da
Seleção Brasileira, Mônica Queiroz
contou com a presença da atleta

Vill’agindo participa da Copa Vila Velha de
Ginástica Rítmica

renomada, Natália Galdi.

Mônica incentiva as meninas
no esporte, estimulando-as com ca-
rinho e acentuando o prazer de pra-
ticar a modalidade mais do que a
busca competitiva do pódium. Nesse
clima acolhedor, atletas amadoras
e profissionais se apresentaram nos
formatos conjunto e individual.
Apesar da desenvoltura, beleza e ex-
celente desempenho nas apresenta-

ções, dessa vez, não foi possível tra-
zer medalhas, mas a bagagem vol-
tou mais recheada de experiências.

A Ginástica Rítmica imprime
tanto sucesso que as meninas já se
preparam para o próximo evento
onde o Vill’agindo será o anfitrião
da vez promovendo o 1º Festival
Vill’agindo de Movimentos que
acontecerá no dia 16/12 na sede do
projeto.

Uma das oficinas que mais faz
sucesso no Vill’agindo – Cachoeiro
de Itapemirim, ES – durante o ano

Vill’agindo participa do 1º Festival Sul
Capixaba de Ginástica Rítmica

é a famosa GR (Ginástica
Rítmica)! As meninas da GR
participaram do 1º Festival Sul

Capixaba de GR, que
aconteceu no dia 09/12, no
Centro Universitário São
Camilo (Cachoeiro de
Itapemirim).

O Vill’agindo e outras
instituições ligadas a
modalidade deram um show
com belíssimas apresentações.
O evento é momento de troca
de experiências e também de
mostrar o que foi
desenvolvido ao longo do ano
nos treinos.

A educadora Amanda Costa,
responsável pelo treinamento
no Vill’agindo, era só orgulho
ao ver o bom desempenho das
meninas. Ao final, todas as
participantes receberam
medalhas de participação.
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O Vill’agindo – Cachoeiro de
Itapemirim – realizou no dia 16 de
dezembro, seu primeiro Festival de
Movimentos nas modalidades de
Ginástica Rítmica (GR) e Dança.

Idealizado pela educadora
Amanda Costa, responsável pela
Oficina da GR, o evento foi sur-
preendente em público e por be-

1º Festival Vill’agindo de Movimentos

líssimas apresentações. O evento
reuniu 114 atletas entre partici-
pantes do Vill’agindo e convidados
(igreja, instituições e academias). A
abertura do evento teve a expressão
artística das jovens da AJS “Filhos
de Maria” contribuindo não só com
a dança, mas trabalhando nas
barraquinhas de comida.

Estiveram presentes Balét
Dance’Art, Projeto Frei João,
ASTECA – Livre e Cia de dança, Mi-
nistério de Louvor com a Igreja
Hebrom (que quebrou os protocolos
e colocou todo mundo para dançar
na pista, trazendo descontração e
animação para a galera!), Academia
Max Fit, Escolinha de GR KN e Cia,
SEMESP (Secretaria de Esportes e
Lazer), com as meninas do profis-
sional de GR- parceria com o
Vill’agindo (incentivadoras das no-
vatas). Presenças ilustres como a do
vereador Wallace Marvilla, apoiador
desde a época de secretario na
SEMESP e do Consultor da
SEMESP, Pedro Paulo, que acom-
panhou até o final o evento.

O grande objetivo do evento foi
permitir que crianças e adolescentes
com poucas habilidades para com-
petições, mas amantes das moda-
lidades tivessem a oportunidade de
serem incluídas em apresentações
culturais sem a preocupação do
competir. Participar pelo mero
prazer da Dançar ou se contorcer na
Ginástica! Só elogios para o evento.

Vill’agindo x Projeto Novos Talentos
O dia 10 de dezembro foi

agitado para o Vill’agindo –

Cachoeiro de Itapemirim, ES –

com uma agenda cheinha de

atividades! Entre elas, o

encerramento do projeto

Novos Talentos, parceria entre

o Vill’agindo e a secretaria de

Cultura do munícipio. Neste

dia, pré-adolescentes e

adolescentes realizaram sua

última apresentação de teatro

na programação “Domingo na

Praça” com as peças “Pluft o

Fantasminha e Capitã Canela

de papel”.
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Setenta e cinco alunos do
Ensino Médio do CENSA – Campos
dos Goytacazes, RJ - participaram
do PISM (Programa de Ingresso
Seletivo Misto), para a Universidade
Federal de Juiz de Fora. Acom-
panhados da equipe do VestCensa,
que deu todo suporte logístico,
organizando hospedagem, trans-
porte e alimentação, os alunos par-
tiram para Muriaé, onde realizaram
as provas, nos dias 9 e 10 de de-
zembro. Na véspera e nas manhãs
que antecederam as provas, foram
organizados aulões de Biologia,
Química, Física e Matemática, para
as últimas dicas e esclarecimento de
dúvidas.

Com a graça e harmonia de sem-
pre, a Escola de Dança do CENSA le-
vou ao palco seu espetáculo de fim
de ano, apresentando "São tantas
emoções...", nas noites de 9 e 10 de
dezembro.

Diante de um teatro superlotado,
os bailarinos emocionaram o público

O curso de Pedagogia do
ISECENSA encerrou, no dia 5
de dezembro, as atividades
deste semestre na Casa de
Convivência dos Idosos, no
Parque Tamandaré, em
Campos. Fruto de uma parceria
com a Superintendência dos
Direitos do Idoso, as
acadêmicas desenvolvem um
projeto de alfabetização e
letramento para as pessoas
atendidas no local. As
atividades, que tiveram início
em setembro desse ano,
continuarão em 2018.

Escola de Dança do CENSA encanta
com "São tantas emoções"

fazendo um "passeio" pelos mo-
mentos mais marcantes da vida:
primeiro dia na escola, primeiro
namorado, quinze anos, formatura,
casamento, primeiro filho... Um
espetáculo que, com certeza, se
transformou em mais um mo-
mento inesquecível.

CENSA no PISM

Pedagogia e
Letramento de

Idosos
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Pelo segundo ano consecutivo,
o Ensino Fundamental I do CENSA
participou do Projeto "Pequenos
Grandes Escritores". Desenvolvido
em parceria com a Estante Mágica,
o projeto possibilita que cada aluno
se torne um autor, escrevendo e
ilustrando sua própria criação. As
histórias, escritas durante as aulas
de produção de texto, são trans-
formadas em e-books e dispo-
nibilizadas gratuitamente para os
pais ou, ainda, impressas em forma
de um caprichado livro. No dia de
5 de dezembro, os alunos do 2º ao
5º ano realizaram sua Tarde de
Autógrafos, recebendo orgulhosos
pais e amigos para apresentarem
suas obras. Um sucesso!

Tarde de autógrafos do Fundamental I do CENSA

Durante os dias 05 e 08 de
dezembro, um grupo de alunos da
Faculdade Salesiana Maria Auxi-
liadora (FSMA) tiveram seus tra-
balhos apresentados no XVI En-
contro Regional de Química da
Sociedade Brasileira de Química

Ao todo, quatro artigos foram
aceitos: “Caracterização Física, Quí-
mica e Biológica da Goma Xantana
Comercial” de autoria dos estudantes
Sara Nállia de Oliveira Costa e Allan
Signé Pinho; “Construção de
Ozonizador utilizando materiais al-
ternativos com aplicação na degra-
dação do azul de metileno” dos alu-
nos Laura Almeida de Pinho,
Vinícius Paiva e Andrea de Oliveira;
“Estudo do bioprocessamento e
validação de metodologia para
obtenção de levain sem glúten à base
de cerveja” das estudantes Bianca
Martins da Silva Brito, Kíssila
Nogueira Lima e Andréa de Oliveira;
e “Sourdough livre de glúten: Ava-
liação do perfil químico do bio-
processo utilizando como fonte ami-
lácea tubérculos orgânicos” das alu-
nas Karina Andrea Paiva Muñoz,
Taís Ribeiro Ferreira e Andrea de
Oliveira. Os trabalhos tiveram a
colaboração de professores co-auto-
res e de diversos ex-alunos da FSMA.

Trabalhos da FSMA são apresentados
no Encontro Regional de Química

(SBQ-Rio), ocorrido na Pontifícia
Universidade Católica do Rio de
Janeiro.

Sob a orientação da professora
doutora Evania Andrade, os traba-
lhos serão ainda publicados como
resumo nos anais do evento.
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Alegria, sabedoria e troca de
experiência marcaram o Curso de
Extensão “Universidade da Maturi-
dade” da Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA)  que teve seu
encerramento no dia 08 de dezem-
bro, com a entrega do certificado de
conclusão aos participantes, no
auditório. Uma nova turma já está
confirmada para o ano de 2018.

Entre as muitas atividades reali-
zadas no decorrer do curso, com du-

Salesiana entrega certificados
da “Universidade da Maturidade”

ração de 200 horas, os alunos apre-
sentaram-se em abertura de fóruns
da FSMA, encantando os alunos de
graduação. Além disso, ainda pude-
ram participar de visita ao Sana e ao
final confeccionaram uma cartilha
sobre economia solidária, que foi
entregue na noite de encerramento do
curso.

Para Maria Chaves o curso
Universidade da Maturidade foi o que
mais a incentivou nos seus sonhos e

nas mudanças que desejava fazer.
“Sou idosa, madura pelas experiências
que já vivi, mas precisava de algo que
me completasse e não sabia o que era.
No curso aproveitei tudo o que estava
ao meu alcance e aprendi muito com
minhas colegas de turma e agora
amigas do coração. Os professores são
especiais e valeu muito a pena estar
com eles, sobretudo, pela alegria,
bondade, carinho e a maneira linda
de nos mostrar o caminho para uma
vida perfeita na maturidade”, disse
emocionada.

Com o objetivo de promover a
saúde física e mental para um
envelhecimento saudável de
indivíduos com mais de 50 anos, o
curso “Universidade da Maturidade”
contou com a realização de oficinas
de Dança de Salão, Musicoterapia,
Astronomia, Oficina da Memória,
Fotografia, Economia Doméstica e
Noções de Informática e Tecnologias,
Artes Plásticas e Artesanato, Dicas de
Saúde, Contação de Histórias e
Grupos Terapêuticos.

Durante a primeira semana de dezembro,
estudantes das turmas do 3º ano D e E do Ensino
Fundamental I do Instituto Nossa Senhora da
Glória (INSG/Castelo) – Macaé, RJ – doaram
todos os recursos arrecadados na ação Cantina
Solidária para o Projeto Social Oratório Dom
Bosco.

As crianças entregaram a doação dentro de uma
caixa de presente com a assinatura de cada
aluno participante da ação. O valor é fruto da
venda voluntária de sanduíches naturais, bolos,
tortas, cuscuz e outras guloseimas, vendidas no
intervalo das aulas.

Vale ressaltar que a Cantina Solidária é um
projeto de iniciativa da disciplina de
Matemática, onde os alunos estudam o Sistema
Monetário.

Alunos doam recursos da Cantina Solidária
para o Oratório Dom Bosco
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Na manhã do dia 11 de dezem-
bro, professores e equipe pedagógica
do Ensino Médio do Instituto Nossa
Senhora Glória (INSG/Castelo) –
Macaé, RJ – reuniram-se para

No dia 09 de dezembro,
universitários do curso de Enge-
nharia de Produção da Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora
(FSMA) – Macaé, RJ – visitaram a
Fábrica da Itaipava, em Petrópolis.
Visando conhecer como se dá o

Professores do Castelo planejam metodologia
de preparação para o ENEM 2018

tratar do “Material Revisional
ENEM 2018” produzido pela Rede
Salesiana Brasil de Escolas (RSB-
Escolas) e pela Editora Edebê. O
objetivo foi construir em conjunto

o roteiro didático para a preparação
dos alunos no próximo ano.

Segundo a gestora pedagógica
do INSG/Castelo, Cintia Manhães,
o material visa de fato promover a
revisão dos conteúdos do Exame
Nacional do Ensino Médio, auxi-
liando os jovens no aprimoramento
dos seus saberes, habilidades e
competência, dotando-os de mais
segurança.

O material didático “Revisional
ENEM 2018” será organizado em
cinco cadernos divididos em quatro
áreas de conhecimento e Língua
Estrangeira Moderna (Inglês e
Espanhol). Os professores receberão
ainda um material exclusivo em
formato digital para auxiliar na
reflexão e na preparação dos jovens.

FSMA:  Visita à Fábrica da Itaipava

processo de produção da referida
cerveja, a visita técnica ocorreu
como atividade prática da disciplina
de Planejamento e Controle de
Produção, ministrada pelo professor
Felipe Cerchiareto. “A visita técnica
é importante demais, porque o

aluno consegue perceber na prática
todas as orientações teóricas que
tiveram acesso durante o período
letivo. Os estudantes puderam ver,
entre tantas coisas, o que é um
gargalo de produção, problemas de
produção e a solução imediata deles,
além do sistema de produção em
massa funcionando, que é diferente
do processo de cerveja artesanal,
que eles visualizaram na ‘Show de
Bola’(cervejaria artesanal de
Macaé)”, salientou o professor.

A Itaipava é uma das cervejas
produzidas pelo Grupo Petrópolis,
que atualmente é a segunda maior
cervejaria do Brasil com capital
100% nacional. Produz bebidas
alcoólicas e não alcoólicas em quase
todo o território nacional, por meio
de sete fábricas distribuídas nas
seguintes cidades: Petrópolis/RJ,
Teresópolis/RJ, Boituva/SP,
Bragança Paulista/SP, Rondonó-
polis/MT, Alagoinhas/BA e
Itapissuma/PE.
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A vida e obra de Machado de
Assis inspiraram a produção de mais
uma peça de teatro encenada e

Alunos, professores e coorde-
nadores do 1º ano do Ensino Fun-
damental I participaram do lança-
mento do primeiro “Livronaque do
1º ano”, do Instituto Nossa Senhora
da Glória – INSG/Castelo. A ceri-
mônia de lançamento aconteceu na

Colégio Castelo lança Livronaque

manhã desta sexta-feira, dia 08, no
salão nobre, do Bloco A.

O livro/almanaque é resultado
do processo pedagógico de sucesso de
alfabetização dos alunos. “A alfa-
betização é uma das etapas de maior
relevância da fase de escolarização,

pois promove a cidadania e a auto-
nomia. Na escola, o processo de en-
sino é construído com lucidez, onde
a aprendizagem acontece com inte-
rações múltiplas

A coordenadora pedagógica da
Educação Infantil e 1º ano do En-
sino Fundamental I, Sioneia
Cancela, ressaltou que tudo acon-
teceu de forma bem natural, sendo
utilizada uma metodologia que en-
cantou os alunos e isso fez com que
fossem criativos, observadores, cu-
riosos, ousados em descobrir e expe-
rimentar tudo, sem medo de errar.

O Livronaque traz o perfil, fotos
dos alunos e equipe educativa, de-
poimentos das professoras, textos in-
dividuais e coletivos dos alunos, ilus-
trações produzidas pelos estudantes,
páginas para colorir, palavras cru-
zadas, caça palavras, piadas, “o que
é, o que é”, desafios de lógica, etc.

Contos de Machado de Assis
viram peça de teatro no Castelo Macaé

produzida pelos alunos do 2º ano do
Ensino Médio do Instituto Nossa
Senhora da Glória (INSG/Castelo)

– Macaé, RJ. Na ocasião, foram
arrecadados 143kg de alimentos
não-perecíveis que serão doados
para um orfanato.

“Este é o resultado do Projeto de
Literatura Brasileira desenvolvido
com os alunos do 2º ano, através
dos contos ‘A Cartomante’,
‘Carolina’ e ‘Conto de Escola’, onde
eles além de conhecerem as obras
tiveram que produzir uma peça de
teatro sobre Machado de Assis”,
explicou o professor de português,
Klaucio Arruda, informando ainda
que ao final, os alunos fizeram uma
homenagem às famílias dos ex-
alunos do Colégio Castelo que
faleceram este ano.

Muito elogiados pela produção
da peça “Elis Regina”, os alunos
surpreenderam mais uma vez os
colegas e o corpo docente pela qua-
lidade do texto e por toda infra-
estrutura montada.
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O II Retiro do Grupo Jovem Sol
Nascente aconteceu nos dias 01 e 02
de dezembro, no Instituto Profis-
sional Laura Vicunha. O retiro, que
foi planejado pelos próprios jovens,
e teve como tema: “É preciso
trabalhar como se a gente não fosse
morrer nunca, e viver como se a
gente devesse morrer todos os dias”

Jovens do Grupo Sol Nascente
do Laura Vicunha participam de retiro

(Dom Bosco). Diante disso, o grupo
refletiu sobre o amor de Deus por
nós, sobre ser cristãos nos dias
atuais, os conflitos que vivemos ho-
je, e a importância do amor ao pró-
ximo, e o fato de que Somos Família
e que Caminho devemos seguir.
Finalizando, os jovens viveram um
momento emocionante ao recebe-

rem cartas de seus familiares e en-
contrarem com os pais no pátio para
participarem da missa que finalizou
o encontro. As reflexões e orações
foram conduzidas pelos jovens da
coordenação do grupo. O retiro de
2017 trouxe para todos os presentes
uma experiência maravilhosa e um
gostinho de quero mais!
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Desejo-lhes um Bom Natal,
para que juntas levemos o abraço
de Deus, a nós Filhas de Maria
Auxiliadora, aos jovens e às jovens,
a todas as famílias e a todas as
pessoas que encontrarmos em
nosso caminho.

É o gesto mais profundo do
amor que Deus pôde inventar e
dirigido ao coração de todos os
homens e mulheres do mundo. É a
explosão amorosa de Deus, que se
revela na ternura e na pequenez de
um Menino.

Santo Irineu disse: “O Verbo de
Deus fez sua morada entre os
homens e se fez Filho do homem,
para ajudar o homem a compre-
ender Deus e para acostumar Deus
a colocar sua morada no homem
segundo a vontade do Pai”.

Dom Bosco e Madre Mazzarello
levaram o abraço de Deus a tantos
jovens, meninos e meninas, em
Valdocco e Mornese. Das meninas
de Mornese, Madre Mazzarello e as
primeiras irmãs cuidam das mais

frágeis e sofridas, tocam-lhes o
coração no ponto acessível,
inventam para elas sempre novas
possibilidades de se alegrar, de
estarem juntas, de se encontrarem...
rezar, conhecer e encontrar Jesus.

Hoje Deus abraça a huma-
nidade em cada ângulo da terra, a
nossa pequenez, os nossos sonhos.
E nós somos convidadas a deixar-
nos abraçar por Deus, a acolher seu
abraço, a acolher em nosso coração
a plenitude da vida Dele, seu amor
que vem em Jesus e com Ele acolher
a alegria da humanidade, a espe-
rança, também sua dor, a busca de
sentido, o sonho de Paz.

Quando experimentamos o
abraço de Deus, e eu desejo que
cada uma possa fazer esta expe-
riência de se sentir abraçada/o,
queremos levá-lo aos outros, que-
remos ser esse sinal visível e
concreto da ternura de Deus.

O Natal é colocar-se ao lado, ca-
minhar juntos, acompanhar, levar
a todos o sinal da ternura de Deus.

Levemos o abraço de Deus em
toda parte onde há contrastes e
divisões. Juntos somos chamados a
nos tornar construtores/as de Paz,
de comunhão. A paz é um com-
promisso de todos os dias, a paz é
um dom que recebemos em Jesus
neste Natal; é um compromisso
para construí-la dia após dia, com
a vontade de ser artífices de paz;
construir, com palavras e gestos, o
pensamento desta paz que Jesus
traz ao mundo, e que, todavia, há
mais de 2000 anos o mundo está
procurando.

Levemos o abraço de Deus a
quantos estão envolvidos no tráfico
de seres humanos, especialmente de
mulheres e crianças no mun-
do. Olhem quantas crianças estão
sendo raptadas, feridas e mortas nos
conflitos armados, e quantos são
transformados em soldados, rou-
bados da própria infância.

Levemos o abraço de Deus
aos migrantes e refugiados, homens
e mulheres em busca de paz: da

Natal é o abraço de Deus para a humanidade!
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vida; abracemos com espírito de
misericórdia todos os que fogem da
guerra e da fome ou que são obri-
gados a deixar suas terras por causa
de discriminações, perseguições,
pobreza e degradação ambiental...
Eles são o sinal de Deus que quer
transformar a humanidade, o mal
em um bem para todos.

Todas essas pessoas são uma
ponte que une povos distantes, que
torna possível o encontro entre cul-
turas e religiões diferentes, um
caminho para descobrir nossa
humanidade comum, um caminho
para aprender a viver a fraternidade.
Quem foge da própria terra por
causa das guerras ou da fome é “um
irmão”, “uma irmã”. Jesus nos
ajude a entrar nessa nova lógica e
nos torne abertos para descobrir o
dom dessa realidade que está mu-
dando o rosto da humanidade.

Levemos o abraço de Deus aos
jovens, a todos, sem excluir nin-
guém. A Igreja e o Instituto, a Fa-
mília Salesiana têm um forte desejo
de encontrar, acompanhar e cuidar
de cada jovem. Neste ano em que,
com toda a Igreja, nos preparamos

para o Sínodo sobre os jovens, cresce
este desejo de renovar a nossa vo-
cação e decidir de cuidar das condi-
ções para encontrar e acompanhar
os jovens e também deixar-nos
acompanhar.

Com Madre Mazzarello e Dom
Bosco, tantos jovens encontraram
uma casa, e continuam encontran-
do hoje, em cada parte do mundo,
a alegria de viver com esperança e
com sentido!

No Capítulo Geral

XXIII os jovens nos

disseram: “Não nos

dêem uma casa

acabada, dêem-nos

a possibilidade de

construir a casa

juntos”.

É muito bonito! A casa quer
dizer construir uma família, junto
com os jovens, com todos os
colaboradores e colaboradoras, com
tantas famílias, junto com toda a
Família Salesiana. Uma família
onde ninguem se sinta excluído.

Do abraço de Deus a todas as
pessoas, nasce a vida nova, a vida
verdadeira que gera paz,
proximidade e esperança, nasce a
alegria.

Natal é promessa de vida para
todos!

Renovo meus votos de Feliz
Natal a todas as minhas queridas
irmãs Filhas de Maria Auxiliadora,
aos jovens e às jovens, a todos os
leigos que colaboram na missão, à
Família Salesiana, ao Reitor Mor
Pe. Ángel Fernández Artime, sdb, a
cada pessoa dos grupos da Família
Salesiana, a todas as famílias.

Agradeço pelos numerosos
augúrios recebidos, agradecimento
que é acompanhado de minha
oração e da entrega de cada um/
uma a Jesus que vem neste Natal.

Feliz Natal e Bom Ano de 2018!
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Casa Maria Imaculada

Vem que tá chegando o Natal no Villagindo!

No dia 19 de dezembro, a magia
do Natal contagiou meninos e
meninas do Villagindo pra ser Feliz,
educadores, parceiros e amigos que
se reuniram numa linda e fraterna
Ceia de Natal.

Tudo foi produzido com o
máximo de capricho por muitas
mãos para que a garotada do
Vill’agindo se sentisse acolhida e
experimentasse a magia que essa
data proporciona. Longe da ideia
consumista, o verdadeiro sentido do
natal foi trabalhado durante as
acolhidas para que no momento do
compartilhar, o coração estivesse
preparado para ser manjedoura de
Jesus.

O brilho nos olhos de cada
criança ou adolescente compensou
todo o trabalho realizado para que
o evento acontecesse. Parceiros
Rotarianos (Rotary Clube –
Cachoeiro Sudeste) estiveram
presentes servindo o jantar junto
com os educadores, além do Rotary,
a SICOOB-Credirochas,  Mag Ban,
Bufett’s Nazaré e Fabiana, Brilho de
Festa Aluguéis,  contribuíram para
que tudo fosse concretizado.

Os pratos servidos tiveram a
aprovação e renderam elogios as
educadoras que os fizeram
pensando em cada tempero. A
organização, a decoração, as
apresentações do Coral, Flauta e

Balét, não deixaram por menos.

O Vill’agindo encerra suas
atividades com a sensação de missão
cumprida e na esperança de um
novo ano melhor. O coração
salesiano pulsa cheio de orgulho de
um ano em que tudo deu certo!
Cada evento, uma experiência de
crescimento. Cada desafio, uma
mola propulsora para a vontade de
vencer.

Cada criança/adolescente,
uma conquista, uma
certeza...A missão salesiana
não para!



...15Nº 165  |  Dezembro de 2017

CENSA

Após oito manhãs de oração e
reflexão, o departamento adminis-
trativo do CENSA – Campos dos
Goytacazes, RJ – finalizou sua
Novena de Natal no dia 1º de
dezembro. Unindo-se ao grupo, Ir.
Rosa Idália Pesca, diretora geral,
participou do encontro e deixou sua
mensagem de esperança e boas
festas. O momento foi, também, da
realização do "gesto concreto", com
a entrega de fraldas, roupas e cesta
de natal para o filho de um colega.
“Nosso compromisso agora, quando
concluímos a Novena, é sermos
multiplicadores dessa reflexão,
levando para nossas casas, famílias
e amigos o verdadeiro sentido do
Natal”, finalizou Ir. Aparecida
Ferreira, organizadora do encontro.

Novena de Natal do Depto. Administrativo do CENSA

INSG/Castelo - Macaé

Montagem do Presépio Vivo emociona e celebra o Natal
O último dia de aula do Instituto

Nossa Senhora da Glória – INSG/
Castelo – encantou, emocionou e
renovou a fé de pais, alunos e corpo
docente na encenação natalina de
montagem do Presépio Vivo e
apresentação do Coral Clave de Sol,
iniciando as comemorações do
nascimento de Jesus de Nazaré.

A encenação realizada na
manhã do dia 08, pela Pastoral
Escolar, sob a supervisão da coor-
denadora da Pastoral, Ir. Inarlete
Fioresi e do assessor da Pastoral,
Júnior Guzzo, lotou um dos pátios
de acolhida.

A encenação foi realizada com
a participação de alunos e da pro-
fessora de Ensino Religioso, Joice
Lemos, seguida da apresentação
inspiradora do Coral, regido por Ana
Lúcia Santos, que interpretou can-
ções como Pinheirinhos, Sininhos de
Natal, Feliz Navidad, Glória e Está
Chegando o Natal.
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INSG Castelo / Rio das Ostras

Os confrades e consocias da
Conferência da Sagrada Família e da
Conferência Nossa Senhora das
Neves da Sociedade São Vicente de
Paulo agradecem, por mais uma vez,
a realização da Festa de Natal
Vicentina, nas dependências do
Colégio Castelo – Rio das Ostras, RJ.

No dia 09 de dezembro, às 10
horas, a festa iniciou-se com a
presença de trinta adultos assistidos,

A festa de Natal do Colégio
Castelo II - Rio das Ostras, RJ –
aconteceu no dia 13 de dezembro
e apresentou um Alto de Natal
com o tema “DENTRO DE NÓS É
NATAL”.

Festa Natalina Vicentina no Colégio Castelo R.O.

oitenta crianças dependentes dos
assistidos e quinze Vicentinos.

A abertura se deu com o aco-
lhimento de boas-vindas, seguido
das orações do Pai Nosso, Ave Maria
e orações espontâneas. Logo após,
fez-se a leitura do Evangelho de N.
Senhor Jesus Cristo,  segundo
Lucas, quando se refletiu e comen-
tou as condições e situações do nas-
cimento do Menino Deus. Conti-

nuando, falou-se sobre a SSVP en-
fatizando quem foi e o que fez o pa-
trono São Vicente de Paulo. Em se-
guida, todos cantaram Noite Feliz e
um grupo de crianças cantou o hino
de São Vicente de Paulo e Mãezinha
do Céu. Encerrado esse momento,
foi servido um lanche com cachorro
quente, torta salgada fria e bolo.
Durante o lanche, a Irmã Julieta
Valim nos brindou com músicas na-
talinas. Em sequência, foram distri-
buídos presentes a cada criança
assistida. Os presentes foram doados
por pessoas da comunidade que apa-
drinharam essas crianças. O pre-
sente consistia em uma roupa, um
calçado, um brinquedo e material
de higiene pessoal, todos foram co-
locados em sacos parecidos com o
do Papai Noel afim de terem a mes-
ma apresentação. Ao término da
distribuição dos presentes, encer-
rou-se a festa, mas ficou no coração
de todos o agradecimento por viven-
ciarem esses momentos marcantes
para os vicentinos e para os amados
assistidos.

Festa de Natal - Encerra o Ano Letivo do Colégio Castelo II

Alunos e professores da educação
infantil até o 2° ano do
Fundamental I participaram dessa
linda e emocionante história que
contou desde o momento da
anunciação do Anjo à Maria até o

nascimento do menino Jesus.Os
alunos representaram os
personagens principais do
presépio, os animaizinhos, as
estrelas, sinos, anjos, pastores,
reis magos através de músicas e
danças.

A verdadeira história do Natal
envolveu e encantou a todos os
alunos e pais que estavam
presentes.

A festa foi finalizada com um
vídeo de fotos dos principais
trabalhos e eventos realizados
durante o ano e um emocionante
coral das crianças que cantaram
a música do padre Zezinho “Deus
é bonito”.

Ao final do coral, uma linda
chuva de prata para despedirmos
do ano com muita alegria e paz.?
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Laura Vicunha

O Auto de Natal do Ensino
Fundamental I do Instituto
Profissional Laura Vicunha -
Campos dos Goytacazes, RJ -
emocionou famílias, professores,
comunidade religiosa e todos os
presentes. A apresentação, que
aconteceu no dia 01/12, no
auditório da escola, contou com
encenação da história do
nascimento de Jesus, apresentações
musicais das turmas do 1° ao 5° ano,
além da performance super
elogiada do Coral dos alunos, que
já é sucesso nas festas da
Instituição.

Laura Vicunha Realiza Auto de Natal

Uma linda reflexão de Ação de
Graças aconteceu com os alunos do
Instituto Profissional Laura
Vicunha no dia 08 de dezembro. Na
ocasião, durante a acolhida, todos
puderam agradecer a Deus pelos
momentos especiais que marcaram
o ano de 2017 no Laura, sempre
recordando o nascimento de Cristo,
que é motivo de esperança para
todos. A diretora da Instituição, Ir.

Alunos do Laura em momento de ação de graças

Claudia Pianes, comentou que “não
é por acaso que celebramos o Natal
no final do ano, mas sim para que a
esperança renasça em nós e nos
faça ser luz para as outras pessoas.”
Após a acolhida, cada turma se reu-
niu para a realização do amigo ocul-
to, onde os alunos puderam confra-
ternizar e desejar a todos a esperança
de um Feliz Natal!  
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No dia 15 de dezembro aconteceu
no projeto Crescendo Juntos PCJ
(Belford Roxo/RJ) uma noite
muito animada que reuniu pais e
responsáveis por crianças e
adolescentes do PCJ. A noite
consistiu em um divertido baile
dos anos 60 onde a meta foi
proporcionar a cada responsável
um ambiente em que pudessem
curtir e repor as energias
necessárias para o dia a dia. Ao
chegarem os pais foram recebidos
pela diretora Ir. Maria Rita
Zampiroli que de imediato deu
boas vindas e ressaltou a

Casa Betânia

Confraternização de fim de ano no PCJ

Uma alegre confraternização
aconteceu no dia 04 de dezembro
no Projeto Crescendo Juntos (PCJ)
– Belford Roxo, RJ. Neste dia, se
reuniram alguns dos membros que
durante o ano participaram de
encontros proporcionados pelo PCJ,
em prol de debater os diversos

clamores da saciedade na luta por
uma vida mais digna e abundante
e uma consciência de seus direitos e
deveres enquanto cidadão. Cada
participante fez memória a impor-
tância dos encontros proporciona-
dos no espaço do PCJ e da dinâmica
utilizada pelo professor e sociólogo

Tobias. Para a diretora Ir. Maria
Rita Zapiroli, esta foi uma oportuni-
dade ímpar de amadurecer a cons-
ciência crítica de cada um, auxilian-
do na mudança da atual conjuntura
do município de Belford Roxo. Ao
final todos participaram de uma
alegre partilha.

Baile de Encerramento
importância de estreitar os laços
entre responsável e Projeto para
um melhor acompanhamento
dos educados. Em seguida todos
foram para a mesa onde havia
diversas guloseimas e nesse
momento a pista de dança foi
liberada dando início a um
delicioso momento de pura
descontração! Os pais presentes
avaliaram como positivo e
solicitaram para a diretora que
haja outro assim que possível, já
que momentos como estes
fortalecem a alegria da vida de
maneira saudável.
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Adeus, ano velho! Feliz Ano Novo!

CENSA

O CENSA, ISECENSA e
CENSANET realizaram sua confra-
ternização de fim de ano, na noite
de 18 de dezembro.

Foi celebrada uma Missa em
Ação de Graças, presidida por Pe.
Murialdo Gasparet, com a par-
ticipação dos funcionários, pro-

fessores e Irmãs, num clima de
gratidão e de dever cumprido. Os
corais VocalIse e das crianças da
Comunidade Tamarindo emo-
cionaram com suas apresentações
e Ir. Rosa Idália Pesca, Ir. Suraya
Chaloub e Beth Landim trans-
mitiram suas mensagens de um
feliz Natal e um ano novo de paz. A
festa continuou na área branca da
escola, com um coquetel de con-
fraternização. Momentos de alegria
e despedida de mais um ano de
muito trabalho e realizações. Feliz
Natal!

A professora Amanda Malta,
responsável pelo grupo, após
enfrentar muitos contratempos
para os ensaios e reunir o grupo
disse que “foi só alegria e orgulho
em ver a atuação dos meninos (as)!”

Ao final das apresentações o
Projeto Novos Talentos – PMCI
entregou a todos os participantes
das oficinas o Certificado de
conclusão.
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Foi realizada, no dia 5 de de-
zembro, a cerimônia de formatura
da primeira turma do curso técnico
de Enfermagem do CENSATEC.
Muito emocionados, os formandos
comemoraram a conquista após
uma jornada de dois anos de
formação.  “O curso traz uma ma-
triz curricular inovadora e voltada
para a atualidade do mercado de
trabalho, preparando esse novo
profissional para alcançar lugares
de destaque nas áreas da saúde
pública e hospitalar “, disse a coor-
denadora do curso, Aline Marques
que, juntamente com a supervisora
Juliana Falcão e a Profª Lilian
Facin, compôs a mesa.

CENSA

Na noite de 14 de dezembro, o 3º
ano do Ensino Médio do
Auxiliadora – Campos dos
Goytacazes, RJ – realizou sua
colação de grau, com uma Missa
em Ação de Graças, na capela da
escola. Os alunos se despediram
do CENSA, com o coração cheio
de bons momentos, grandes
amizades e seguros dos novos
caminhos a serem trilhados.
Parabéns, terceirão! Vocês vão
deixar saudades!

Formandos 2017 CENSA

CENSATEC forma sua 1º turma em Enfermagem
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CENSA

A Escola Infantil do CENSA –

Campos dos Goytacazes, RJ –

comemorou as conquistas e

realizações de 2017 com uma

linda festa de fim de ano, na

tarde de 1º de dezembro.

O evento, que lotou o ginásio

da escola de orgulhosos pais e

amigos, foi, também, a

culminância do projeto "Natal

em família: berço de um

mundo melhor."

Encerramento da Escola Infantil do CENSA

A Clínica de Psicopedagogia do
ISECENSA (ISESAP) encerrou suas
atividades de 2017 com uma con-
fraternização, no dia 15 de de-
zembro. Reunidos na quadra
poliesportiva da instituição, a
criançada curtiu uma manhã
animada, dinâmica e cheia de
atividades esportivas comandadas
pelo Prof. Rodrigo Rios, coorde-
nador de esportes do CENSA, e
estagiários do curso de Educação
Física do ISECENSA.

ISESAP em festa de fim de ano
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Visando avaliar as ações de-
senvolvidas em todo o ano letivo de
2017, docentes, coordenadores,
gestão pedagógica e direção do
Instituto Nossa Senhora da Glória
(INSG/Castelo) – Macaé, RJ –
estiveram presentes no Profoc (Pro-
grama de Formação Continuada do
Castelo), no dia 09 de dezembro.

O terceiro encontro de 2017 foi
marcado ainda pelo clima de con-
fraternização em virtude do en-
cerramento de mais um ano letivo.
Os professores de todos os seg-
mentos de ensino participaram de
momentos de oração, de dinâmicas
e das orientações a respeito do
retorno das aulas no ano de 2018.

O Programa de Formação do
Castelo acontece sempre três vezes
no ano: no início e no final do ano
letivo e no recesso escolar de julho.

O clima de despedida e encer-
ramento de um importante ciclo
para os alunos do 3º ano do Ensino
Médio do Instituto Nossa Senhora da

INSG Castelo / Macaé

Formatura do Ensino Médio é marcada pela emoção

Glória (INSG/Castelo) – Macaé, RJ
– levou pais, docentes, corpo técnico,
direção e os próprios formandos a
uma noite de muita emoção.

Aproximadamente 60 alunos
receberam o certificado de conclu-
são do Ensino Médio e estão aptos a
partir de agora a cursar a graduação
em instituições de Ensino Superior.

“A formatura tem esse nome
porque traz a ideia e o sentimento
de que o jovem está formado e não
formatado. Formado para ser o
responsável pelas suas escolhas e,
saber fazer uma escolha, exige de
nós muita maturidade, autonomia
e crença na certeza desta decisão.
O grande desafio do Ensino Médio
é, portanto, que o aluno do 3º ano
esteja pronto, ou seja, formado para
fazer suas escolhas diante dos
desafios da vida”, salientou o coor-
denador pedagógico do Ensino
Médio, Júlio Boldrini.

Encontro de Formação Continuada reúne docentes
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É tempo de celebrar, de abraçar
e de interagir com os amigos. Neste
clima de Natal e de congraçamento,
no dia 8 de dezembro o INSA – Rio
de Janeiro – com os alunos do 9º
ano do Ensino Fundamental, e do
3º ano do Ensino Médio aconteceu
o encerramento do ano letivo e –
com ele -  o encerramento de mais
uma etapa da caminhada escolar.
E para comemorar o fechamento do
segmento, realizou-se uma Cele-
bração de Ação de Graças com ho-
menagens aos pais, colegas, pro-
fessores, equipe de direção e demais
colaboradores da escola. Momento
de alegria e gratidão que emocionou
os presentes.

INSA celebra Formaturas

No dia 14 de dezembro a

Educação Inafantil do INSA/RJ a

partir da mensagem do filme Toy

Story, refletiram sobre o tempo

de preparação que estamos

vivendo, pois é tempo de

ESPERANÇA. 

Nas coreografias e músicas

apresentadas, as crianças

protagonizaram os valores

cristãos, clamando por paz nas

famílias, nas comunidades, em

todo o Brasil e no mundo.

Encerramento da Educação Infantil

INSA
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Com muita alegria, foi cele-
brada a missa em ação de graças
pela conclusão de três turmas do 9º
ano do Ensino Fundamental do Ins-
tituto Profissional Laura Vicunha.
A missa, que foi celebrada pelo
padre Pedro Trindade, aconteceu na
noite do dia 06 de dezembro, sendo

Laura Vicunha

Missa de Ação de Graças marca conclusão
do 9° ano do Laura Vicunha

um momento de grande emoção
para todos que participaram, es-
pecialmente para os jovens, seus
familiares e comunidade educativa.
Toda liturgia teve a participação dos
jovens e ao final, as mensagens
finais traziam a alegria de toda ca-
minhada feita no Laura. A diretora

da instituição, Ir. Cláudia Pianes
finalizou a missa com emocio-
nantes palavras, ressaltando a to-
dos que as portas do Laura Vicunha
sempre estarão abertas e que a
partir de 2018 este grupo deixa de
ser aluno e passa a fazer parte da
Família Salesiana como ex-alunos.


