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O mês de maio é muito especial
para todos nós da Família Salesiana
e por isso, a Casa de Formação Maria
Auxiliadora (BRE) até por uma
questão formativa, buscou viver de
forma intensa e com muita alegria
as várias datas salesianas. Durante
o mês, além de rezar os tríduos e as
novenas, também rezamos e evange-
lizamos através de músicas, vídeos,
contatos com nossas famílias, par-
ticipação em lives, coroações e outras
formas simples e significativas de
fazermos nossa pastoral. Partilho
aqui com vocês um pouco da minha
experiência nesta rica vivência sa-
lesiana e mariana.

Já bem no início do mês, res-
pondemos um questionário enviado
pela Ir. Nieves Rebouso (Conselheira
geral), sobre nossa experiência em
comunidade neste tempo de forma-
ção frente a situação de pandemia
que estamos vivendo. Foi bonito per-
ceber o cuidado e o acompanhamen-

to do Instituto para com cada for-
manda. A atenção demonstrada
através da resposta comunitária e da
síntese mundial, fortaleceu o nosso
sentido de pertença, encorajando-
nos a continuarmos firmes na cami-
nhada com os olhos fixos no Senhor.

Na festa de São Domingos Sávio,
gravamos um vídeo, tocando e
cantando a música do Jean Lopes,
que apresenta a vida e santidade do
nosso “Pequeno Gigante”, além da
oração e comemoração festiva na
comunidade.

Para a festa da nossa querida
Madre Mazzarello, começamos a
nos preparar no início do mês com a
escolha de pensamentos e frases da
nossa co-fundadora, onde comparti-
lharmos todos os dias as “Palavras
para o cotidiano”. Fizemos ainda
uma novena em preparação para a
festa, com o “Minuto Main”, cada
formanda e Irmã escolheu uma
carta da Madre Mazzarello para

refletir um trecho ou frase que mais
chamava atenção, nos ajudando
assim a ter um contato maior com a
vida e missão da nossa querida
Santa, encerrando com uma música
composta pela postulante Jullyanne
Nascimento (BRE). Foi bonito sentir
a ressonância de tantas pessoas
amigas e Irmãs da nossa Inspetoria,
agradecendo o trabalho e a dedi-
cação em tornar Madre Mazzarello
mais conhecida e amada.

Durante os dias da novena à
Nossa Senhora Auxiliadora, rezamos
o terço com nossos familiares através
de uma chamada de vídeo, momen-
to muito forte de familiaridade e fé.
Também colocamos aos pés de
Nossa Senhora as intenções de tantas
pessoas dos vários lugares (RJ, ES,
SP, RS, RN, CE, PE, AM, DF, BA,
PA, MT, SC, até de Roma- IT) que
confiaram a nós suas orações. Uma
forma simples e profunda de nos
mantermos em sintonia com toda a
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situação de sofrimento e esperança
que estamos vivendo.

A pedido da Inspetoria Maria
Auxiliadora (BRE), tivemos uma
participação no final do “Boa Noite”
dos inspetores: Ir. Maria Adriana
Gomes da Silva e Pe. Nivaldo Luiz
Pessinatti, que para a festa de Maria
Auxiliadora, enviaram uma mensa-
gem de otimismo a todos os membros
da Família Salesiana do Nordeste.

Em comunhão com a Igreja na
comemoração dos 5 anos da Laudato

Sì’, abrimos com uma Dança Circu-
lar o último dia das “Conferências
Alegria da Esperança”, promovida
pela Ir. Celene Couto (BSP) com a
participação da Ir. Runita Borja e Ir.
Sarah B. Garcia.

Entre comemorações, experiên-
cias comunitárias, vida de oração e
aulas, nós aspirantes, ainda tivemos
a oportunidade de participar de dois
“Bate papo online” com outras aspi-
rantes da CRB - Regional Recife sobre
o tema do Aspirinter “Quem sou eu”.

O bate papo contou com a partici-
pação de dois assessores-formadores
que refletiram sobre a importância
do auto-conhecimento, da valoriza-
ção da própria história, sobre os me-
canismos de defesa, transferências e
projeto de vida. Foi um momento
diferente de reflexão e partilha que
despertou o desejo de responder sem-
pre mais ao chamado que nos foi
feito pelo Senhor com autonomia,
liberdade e responsabilidade.

Para concluir esse mês tão espe-
cial, a Paróquia Nossa Senhora do
Rosário convidou-nos para coroar-
mos nossa padroeira e com grande
carinho o fizemos, expressando
nossa devoção, espiritualidade e
profundo sentido de Igreja.

Esse mês foi vivido com inten-
sidade e isso me ajudou a ultrapassar
esse momento tão delicado que
estamos vivendo, com leveza e no
estilo salesiano. A realização de todas
essas atividades fez crescer ainda
mais em mim, o sentido de pertença
à Igreja e ao Instituto, reforçando a
esperança de dias melhores, rezando
pela paz no mundo e discernindo
diariamente o chamado de Deus em
minha vida.
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Mês de Maio – Comunidade Nossa Sra. da Paz

Vivenciamos o mês de maio, motiva-
das pela Circular da Madre 996. Ca-
minhamos “Com Maria Auxiliadora a
Senhora dos tempos difíceis”. Confia-
mos a Maria este momento difícil, pe-
dindo a ela o fortalecimento de nossa
esperança, mantendo viva em nós a cer-
teza de que “esta experiência pode trans-
formar o presente num futuro com um
rosto mais solidário, mais fraterno, mais
humano e mais cristão”. A densidade da
carta da Madre foi retomada no nosso
Retiro Mensal que ainda teve para aju-
dar a reflexão e a oração o texto” Maria
levantou-se e dirigiu-se apressada-
mente...” Pe. Adrolado Palaoro, sj, me-
ditando Lc 1,39-56.

Na companhia de Maria, todos os
dias, rezamos o terço em comunidade.

O Tríduo de preparação à festa de
Madre Mazzarello já nos colocou em
clima de festa, rezando Me. Mazzarello
a cada dia. E no dia da festa, tivemos a
graça de participarmos da Celebração
Eucarística em casa, presidida pelo Pe.
Rafael Ferreira (diocesano) com muito
entusiasmo e alegria, e completou a festa
almoçando conosco. Mais cedo, com as
educadoras e algumas voluntárias, após
uma oração a Me. Mazzarello, parti-
lhamos o café da manhã num momento
de alegria e confraternização.

Para a novena em preparação à Festa
de Maria Auxiliadora, foram disponi-
bilizadas nas redes sociais do CCEEF a
novena da Rede Salesiana e aquela en-
viada pela Inspetoria Madre Mazzarello,
e algumas pessoas ainda visualizaram a
do INSA. Educadores e voluntárias
participaram com devoção pedindo a
Maria Auxiliadora o fim da Pandemia e
a proteção para suas famílias. Com ale-
gria partilharam bonitas experiências
de rezar a novena de Maria Auxiliadora
virtualmente em comunhão com a Fa-
mília Salesiana.

“Celebrar a Festa (Novena) de Nossa
Sra. Auxiliadora, foi um momento muito
especial, de verdadeiro encontro com
Nossa Mãe. Momento este vivenciado
em família,  nos trazendo conforto, alí-
vio, esperança e fé em tempo tão difícil
e diferente que estamos vivendo.
Durante as "lives" foi perceptível uma
conexão de oração que nos uniu e nos
proporcionou uma verdadeira vivência

em rede (conectados) com Maria, Nossa
Mãe Auxiliadora e com os irmãos de
todos os cantos do Brasil! Viva, N. Sra.
Auxiliadora!!!” (Quenia Carla da Costa-
Educadora - CCEEF)

“A nossa experiência, vivenciada du-
rante a novena de Nossa Senhora Auxi-
liadora, em família, fez-nos crescer um
pouco mais na espiritualidade salesiana
com o testemunho de cada irmão e irmã
(Padres, Irmãs e leigos) partilhando sua
realidade de fé e pastoral. Foi também
uma oportunidade para conhecermos
um pouco das inúmeras expressões da
identidade dos salesianos/as no ter-
ritório brasileiro. Foi uma grande graça
de Deus podermos estar em comunhão
e rezar louvando Maria Auxiliadora,
devoção tão importante na nossa Igreja
e, em especial, na Família Salesiana”.
(Daniele de Oliveira A. Batista-Educa-
dora-CCEEF)

Em comunhão com todo o mundo
salesiano, nossa comunidade, rezou na
novena os conselhos do Papa Francisco
e os artigos das Constituições que nos
ajudam a fortalecer a esperança,
renovando cada dia nossa consagração
à Maria, Mãe da Esperança. Encerramos
o dia da festa de Maria Auxiliadora com
o canto de coroação, fazendo memória
de tantos momentos de louvores e
entregando sob sua proteção nossas
famílias, crianças, adolescentes e
jovens; educadores, benfeitores e todo
o povo de Deus que vive tempos difíceis.

E no último dia de maio, festa de Pen-
tecostes, nascimento da Igreja. Maria
estava lá com os discípulos. Tivemos a
graça de participarmos presencialmente
da Celebração Eucarística na Comuni-
dade Nossa Senhora da Paz, presidida,
com muita unção, pelo Bispo Emérito
Dom Francisco Biasin e transmitida
pelas redes sociais da Paróquia. Após a
Missa, em carro aberto, Nossa Sra. da
Paz passou pelas principais ruas da
Cidade da Alegria, animada pelos
seminaristas com cantos e reza do terço.
Foi um gesto criativo do povo de Deus
para homenagear Maria no último dia
de maio, e pedir a Ela proteção, paz e
esperança para viver com Fé nestes
tempos difíceis.
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Vivenciamos este maio tendo
como nossas aliadas as redes sociais.
Sentimos a falta da presença de
nossos destinatários, dos colabora-
dores, das comunidades eclesiais
partilhando a fé e o carinho para
com nossa Mãe Auxiliadora em
celebrações vibrantes, carinhosas.
Fizemos a oferta dessa ausência
como uma primeira “flor” de nossa
homenagem.

Acolhemos o convite do Papa
Francisco para a oração do Terço, in-
tercedendo à Nossa Senhora pelo fim
da pandemia. Acompanhamos a
programação da Paróquia com o
Terço diário às 18h pelo instagram.
Ir. Jaqueline deu uma grande cola-
boração assumindo a condução desse
momento durante quase todo o mês.

Maio nos traz também a nossa

Madre. Sim, Madre Mazzarello ga-
nhou um Tríduo que foi espalhado
nas redes sociais nossas e da Paró-
quia; oportunidade para torná-la um
pouco mais conhecida, o que o fize-
mos através de algumas de suas pa-
lavras, simples, sábias, essenciais. No
dia 13, na comunidade Nossa Senho-
ra de Fátima, levamos nossa Madre
e juntos celebramos as duas. Coin-
cidência mais do que feliz: celebrar
Madre Mazzarello numa festa de
Maria a quem ela tanto amou.

A intensidade do mês ficou por
conta da Novena. Nove dias foram
poucos para participarmos de tantas
propostas. Comunitariamente, re-
zamos a proposta enviada pela Ins-
petoria e aproveitamos de muitos
outros momentos (novenas, cele-
brações, lives) vindos de outras co-

munidades, do Instituto e de outras
inspetorias. Na semana que ante-
cedeu o 24, elaboramos três pe-
quenos vídeos em forma orante, fo-
calizando, a partir da Bíblia, a pes-
soa de Maria: A Jovem do SIM, a
Mãe do Filho de Deus; Bodas de
Caná, a Auxiliadora; Em Pente-
costes, a Mãe da Igreja. Postados
também nas redes sociais nossas e
da Paróquia, vivenciamos o Tríduo
com uma comunidade mais ampla.
Por fim, no dia 24, na Missa da
Paróquia São Sebastião, domingo da
Ascensão, na simplicidade das cele-
brações neste tempo de restrições,
expressamos, também de maneira
muito simples, nossa homenagem
à Mãe Auxiliadora, gratas por ser-
mos “Monumento vivo do obrigada
de Dom Bosco a Ela que tudo fez”.
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O mês de maio na Comunidade
Maria Imaculada
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Maio de muita luz e esperança
sendo chama que aquece o coração
na realidade do território em que se
encontra o Projeto Crescendo Juntos
(Belford Roxo/ RJ). A Obra Social
durante o mês de maio realizou
entrega de cestas básicas, fez brin-
cadeiras com os familiares e com
seus atendidos e também realizou
atendimentos através dos técnicos
da instituição de maneira virtual.

Para comemorar o dia de Madre
Mazzarello a equipe do Projeto
Crescendo Juntos desenvolveu três
dias de vídeos especiais que conta-

ram a história da mesma, tão fun-
damental para os dias de hoje. “Ma-
dre Mazzarello enche nossos cora-
ções de esperança e nos faz fortes
diante das dificuldades e acima de
tudo nos ensina que toda pessoa
humana tem uma habilidade e um
imenso ponto de amor a ser cuida-
do. Nosso jardim do amor ganha
vida através das inspirações de
Maria Domingas Mazzarello”, disse
o coordenador pedagógico Stevie

A grande festa de Nossa Se-
nhora Auxiliadora foi comemorada
de maneira ousada para a equipe do

PCJ. Celebrada no sábado dia 23 de
maio a equipe se reuniu em uma live
que iniciou com o coordenador pe-
dagógico Stevie Santos refletindo a
força que é preciso ter neste tempo
de dificuldade onde a fé é o melhor
remédio que podemos ter. Com o
tema: “Com Maria Auxiliadora a
Senhora dos tempos difíceis" (ins-
piração da Circular 996 da Madre
Geral) e com o lema: “Casa Betânia
em Belford Roxo, casa de acolhida,
resistência, escuta, amor e fé”,
aconteceu a festa! A abertura oficial
foi feita por Ir. Maria Rita Zampi-
rolli, diretora da instituição.

   Os diversos momentos de ani-
mação musical foram dinamizados
por Ir. Rita Cristina. Em um forte
momento de reflexão a equipe de
educadores da Obra Social partilhou
expressões da circular 996 da Madre
Geral: cada educador utilizou al-
gum acontecimento de nossa reali-
dade e apresentou símbolos que
também expressavam força e
resistência para esse momento. A
coroação de Nossa Senhora foi sim-
ples e emocionante e foi realizada
pelo educador mais jovem presente
(Carlos Alexandre, educador es-
portivo). Fechando a celebração
com chave de ouro as Irmãs Rita
Cristina e Maria Rita cantaram "Oh
qual sorte" e depois deram a benção
final.
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Mês de Maio no PCJ
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Imersos num contexto tão
diferenciado como o que estamos
vivendo, Ir. Ana Teresa precisou
repensar todo o calendário de visita
nas Comunidades da Inspetoria
Nossa Senhora da Penha, servindo-
se dos recursos tecnológicos para
cumprir tal compromisso na grande
maioria das Comunidades. Em cada
visita – num primeiro momento - Ir.
Ana Teresa procurou ouvir a
caminhada, a vida de cada realidade
local em tempos de pandemia Covid
19; posteriormente apresentou o
power point com o material
preparatório ao XXIV CG; e para
concluir abriu espaço dispondo-se ao
atendimento individual das Irmãs.

Nossa InspetoriaNossa InspetoriaNossa InspetoriaNossa InspetoriaNossa Inspetoria

Visitas online

O projeto "Quem lê Sabe Mais" é
uma parceria com a Leão Alimentos
que acontecia desde o ano de 2019,
no Mazzarello (Linhares/ES), porém
somente dentro da instituição e no
momento da leitura na Oficina de
Comunicação. Devido à pandemia
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Novas ideias em tempo de Pandemia,
no Mazzarello

Covid-19 a equipe se adaptou para que
os materiais chegassem até a casa dos
atendidos.

Assim o projeto foi modificado
para empréstimos de livros de muitos
autores renomados como Pedro Ban-
deira, Monteiro Lobato, Rubem Alves
e de influenciadores digitais como
Ellora Haonne, Thalita Rebouças,
dentre outros que compõem o acervo
da biblioteca e estes são enviados para
os atendidos, buscando ser um ele-
mento de distração e apoio durante o
isolamento social.

No envio do material há um cui-
dado todo especial com as crianças
que estão aprendendo a ler  ou que já
estão concluindo o processo de alfabe-
tização, por isso a educadora Erlaine
Souza Santos(Pedagoga) planeja
atividades impressas para o público
mirim, a fim de que possam respon-
der e colorir.

Também há jogos educativos que
os educandos recebem para brincar
em família.

Cada semana recebe-se um livro,

uma atividade e/ou jogos diferentes.
Eles são inseridos em uma pasta com
a identificação do educando e entre-
gues pela Equipe Mazzarello, sob di-
reção dos educadores Anderson
Santana e Benedita Oliveira. É impor-
tante ressaltar que todos os materiais
que chegam ao Projeto ficam na sala
da quarentena por uma semana para
não correr risco de propagar o novo
Coronavírus, logo após são empres-
tados novamente.

Muitos pais/responsáveis enviam
vídeos dos filhos contando o que
entenderam dos livros, atividades ou
jogos recebidos em sua residência. A
cada dia o Mazzarello realiza as pos-
tagens no canal do projeto, de acordo
com a ordem de recebimento.

Hoje também contamos com a
parceria da Prefeitura Municipal de
Linhares que tem sido de grande valia
para realização desse serviço delivery.

O CJS Mazzarello, agora tem um
canal no You Tube "Centro Juvenil
Salesiano Santa Maria Mazzarello",
que tem por objetivo de apresentar o
projeto "Quem Lê Sabe Mais".
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Passado fecundo de bem

A chegada das primeiras
Salesianas em Macaé foi em
fevereiro de 1961. Na época, as
Irmãs Madalena Lombardo,
Auxiliadora Martins, Helvécia
Gomes e Adma Cassab Fadel foram
enviadas para atender a instrução e
educação da juventude macaense.
Ainda sem um local próprio, elas
foram acolhidas por membros da
comunidade, que por um gesto de
gratidão, alugaram um imóvel bem
em frente a foz do Rio Macaé. Ali
iniciavam-se as aulas para 24
meninas do 1º ao 4º ano do antigo
primário. No local pequeno e
humilde, mas recheado de amor e
alegria, começavam também os
trabalhos do oratório aos fins de
semana. As Filhas de Maria
Auxiliadora já preparavam a ju-
ventude macaense para as trans-
formações dos novos tempos.

Compra do Solar
Monte Elísio

O desejo de ampliar a obra
Salesiana na cidade nunca parou e
as negociações e pesquisa para a
instalação da escola prosseguiram.
Em 24 de abril daquele ano as
Irmãs, junto com membros da
comunidade, visitaram o Solar
Monte Elísio, um dos casarões mais
imponentes da época, que foi
residência do Visconde de Araújo.
Após sua morte o local estava
abandonado. As negociações per-
duraram até outubro quando en-
tão se iniciou uma obra de res-
tauração para receber a escola. Oito
meses depois, em julho de 1963, o
Instituto Nossa Senhora da Glória
foi inaugurado no prédio que era
conhecido popularmente como
Castelo.

Educação exclusiva
para moças

A obra educacional estava em
total ascensão naquele tempo,
recebendo apenas moças para
formação básica e fundamental. Por
várias décadas, as mulheres mar-
caram história no INSG Macaé.
Podemos citar a participação do
grupo de alunas na Campanha das
Missões de 1965, que tinha como
objetivo arrecadar recursos finan-
ceiros para auxiliar as instituições
que cuidavam dos povos indígenas,
comunidades carentes, entre outros.
Já em 1969, concluía a primeira
turma formada por 15 mulheres.
Naquele mesmo ano, os tradicionais
desfiles cívicos pelas comemorações
da Independência Nacional tinham
a presença das nossas alunas. Mas
foi a partir dos anos 70 que a Obra
Salesiana passou a integrar a edu-
cação também para os rapazes,
elevando assim o INSG Macaé ao
patamar das instituições mais im-
portantes da cidade, onde reunia os
princípios cristãos a uma educação
de excelência.

Caminhada Histórica

Os anos 80 e 90 foram mar-
cados por inúmeras transforma-
ções no INSG Macaé. Com o
objetivo de atender o crescente
número de alunos, diversos inves-
timentos em sua estrutura física
foram realizados. Próximo de
completar 20 anos, o Instituto
Nossa Senhora da Glória realizou
uma de suas grandes obras de
expansão, que foi a construção de
um novo anexo de salas de aulas e
laboratórios, que possibilitou a
ampliação do atendimento à de-
manda educacional macaense,
agora até o Ensino Médio. O em-
penho e dedicação das irmãs sale-
sianas já vislumbravam um im-
portante passo: a educação supe-
rior dos macaenses.
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Tradição e Inovação

Passados mais de meio século, o
desafio de promover uma educação
de valores cristãos se perpetua, agora
com o auxílio da tecnologia. Investi-
mentos em capital humano e de
novas pesquisas de ferramentas
educacionais levaram o INSG Ma-
caé a ser uma das primeiras escolas
macaenses a aderir ao material di-
dático digital, passando a integrar as
famílias em seu processo pedagógico.
As tradicionais Festas de Maria
Auxiliadora, que existiam desde a
fundação da escola, ganharam nova
roupagem, com a introdução de
cenários digitais e a possibilidade de
qualquer pessoa acompanhar as
festividades a Nossa Senhora por
meio da internet.

Desde sua origem, o INSG Ma-
caé enfrenta desafios e mudanças
com oportunidades de extrair, de seu
rico patrimônio pedagógico, novas e
criativas respostas para cada mo-
mento. Então, é de fundamental im-
portância a seleção cuidadosa e cri-
teriosa dos conhecimentos, valores e
métodos que essa sociedade propõe
para a educação de suas crianças e
jovens, marcas de uma história com
56 anos de existência.

Faculdade Salesiana

Em 2001, nasce um grande
marco da presença das Filhas de
Maria Auxiliadora em Macaé e
região, a Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (atualmente Faculdade
Católica Salesiana Maria Auxilia-
dora). Em 2005, formam-se as
turmas pioneiras dos cursos su-
periores em Publicidade & Pro-
paganda e Sistemas de Informação.
Com o crescimento da oferta de
cursos, surgiu então o Centro de
Produções e Estudos Midiáticos -
CEPEM, do curso de Comunicação
Social em 2008 e a Clínica Escola
Santa Tereza, do curso de Psicologia
em 2012, com atendimento psi-
cológico ao público. Com o intuito
de atender as demandas do mercado
de petróleo e gás, a Faculdade Ca-
tólica Salesiana lança então os cur-
sos nas áreas de Engenharia de
Produção, Ambiental e Sanitária,
Química, Computação e Adminis-
tração, além de cursos de extensão
e pós-graduação.
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Orações, homenagens e espe-
rança em Nossa Senhora conectaram
a comunidade educativa do INSG/
Macaé e da Faculdade Católica Sa-
lesiana durante todo o mês de maio.
Com o tema “Maria está em nossa
casa!” diversas ações fizeram com
que, mesmo distantes em virtude do
isolamento social decorrente da pan-
demia do Novo Coronavírus, alunos,
professores, funcionários, famílias e
as Irmãs Salesianas se unissem pelas
redes sociais e promovessem com fé
e gratidão a Grande Festa de Nossa
Senhora Auxiliadora 2020.

A programação do Mês de Maria
foi pensada para que as famílias
pudessem acompanhar de casa as
homenagens a Nossa Senhora, par-
ticipando assim, espontaneamente,
através dos canais oficiais do Colégio
Castelo e da Católica Salesiana. A
homenagem de maior emoção foi a
transmissão da Santa Missa e Coroa-
ção da Nossa Senhora Auxiliadora,
ocorridas no dia 22, através do canal
"Salesiana Macaé", no Youtube.

"Celebramos com muito carinho
e gratidão a Grande Festa de Nossa
Senhora Auxiliadora. Maria está

presente aqui, como está presente em
nossas casas, nas nossas famílias.
Celebramos de uma forma muito
diferente, porém impregnada de
carinho, gratidão, súplicas e bênçãos
para toda a comunidade educativa e
para o mundo. Estamos unidos em
oração", disse a diretora geral do
INSG/Macaé e da Católica Salesiana,
Ir. Carmelita Agrizzi.

Cada segmento de ensino, cada
setor administrativo e pedagógico, o
Projeto Social Oratório Dom Bosco e
a Católica Salesiana se fizeram
presentes na cerimônia, através de
cartazes em cada cadeira da capela
Nossa Senhora da Glória, tocando de
forma emocionante quem assistia à
transmissão. Seguindo todos os
protocolos de prevenção contra o
Coronavírus, a Missa foi presidida
pelo Padre Gleison Lima, com a
participação apenas das Irmãs
Carmelita Agrizzi, Aurélia Zandonadi,
Maria das Graças Bazzoni (que ao
final coroaram Nossa Senhora!) e de
poucos profissionais.

Desde o primeiro dia de Maio,
foram realizadas postagens das
coroações e festas, promovidas ao

longo dos anos, com o intuito de
reviver as homenagens do mês
dedicado a Maria, bem como, as
manifestações de fé de pais e alunos.

Por meio da Novena Virtual, uma
grande corrente de oração e intenções
se formaram. Já as belas vozes das
crianças e jovens do Coral Clave de
Sol, emocionaram, através de dois
vídeos, com interpretações das
canções “What a Wonderful World”
(Louis Armstrong) e “Maria de
Nazaré” (Pe. Zezinho). Ainda foi
possível relembrar a última Grande
Festa de Maria Auxiliadora, gravada
no dia 24 de maio de 2019, com a
transmissão da reprise pelo Youtube.

Utilizando o Spotify, o serviço de
streaming de música, podcast e vídeo
mais popular e usado do mundo, foi
lançada a playlist “Maria em nossa
casa” no perfil do INSG/Castelo
Macaé (https://spoti.fi/3bOLSm4),
com uma seleção carinhosa de
músicas para homenagear Maria
Auxiliadora como: “Colo de Mãe”,
“Maria e o Anjo”, “Perfeito é quem te
criou”, entre outras. A visita da
imagem de Nossa Senhora às famílias
também aconteceu de forma virtual.

No dia de Nossa Senhora Auxilia-
dora, 24 de maio, foi a vez dos estu-
dantes do 3º Ano do Ensino Médio
fazerem sua homenagem a Maria,
coroando Nossa Senhora, por meio
de um vídeo exibido nas redes oficiais
do Colégio Castelo. No encerramento
do mês mariano, as famílias foram
convidadas a rezarem o terço com o
Papa Francisco pelo fim da pandemia,
transmitido pelo canal Vatican News.

"Quanto bem é realizado por
inspiração de tão querida mãe. Neste
momento de total isolamento social,
imploramos a Deus por intercessão de
Nossa Senhora Auxiliadora, a prote-
ção, o amparo e o cuidado para os
nossos queridos alunos do infantil ao
curso superior, nossa comunidade
educativa e nossas famílias. Estamos
aqui, unidos em oração, nesta casa
que é toda de Maria”, finalizou Ir.
Carmelita Agrizzi.

Mês de Maria no INSG/Macaé

INSG/Castelo - MacaéINSG/Castelo - MacaéINSG/Castelo - MacaéINSG/Castelo - MacaéINSG/Castelo - Macaé
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No ano de 2020, se a escola não
pôde abrir as portas para receber toda
a comunidade educativa para viver a
grande Festa de Nossa Senhora
Auxiliadora... A mãe afetuosa foi ao
encontro dos seus filhos e filhas. E
assim, o Colégio Laura Vicunha com
toda sua comunidade educativa,
prestou sua homenagem a Mãe e
Mestra da educação!

Nos dias 20, 21 e 22 de maio foi
celebrado um tríduo online em
preparação a Festa de Nossa Senhora
Auxiliadora.

No dia 20 de maio, a escola rezou

Laura VicunhaLaura VicunhaLaura VicunhaLaura VicunhaLaura Vicunha

Laura Vicunha Festeja a Mãe Auxiliadora!

juntamente com as famílias da Edu-
cação Infantil a presença afetuosa da
Mãe Auxiliadora, sempre presente e
disposta a ajudar. A oração teve como
iluminação bíblica o encontro de
Maria com sua prima Isabel.

O segundo dia, 21 de maio, foi
celebrado com todo os familiares do
Ensino Fundamental I, que refletiram
sobre Maria, mãe da escuta e da
confiança, tendo como iluminação
bíblica, o milagre das Bodas de Caná.

Maria, mulher sensível e atenta,
ensina seu povo a escutar e a confiar
no amor infinito e na misericórdia do

Pai. Mulher de fé madura, convocan-
do todos a uma experiência profunda
com Deus.

E encerrando o tríduo, no dia 22
de maio, com a participação das
famílias do Ensino Fundamental II,
o Colégio Laura Vicunha refletiu o
tema: Maria, Mãe e Mestra da
juventude!

Maria, educadora por excelência,
sempre esteve presente na vida da
Família Salesiana como força ins-
piradora no cuidado e a atenção a
educação da juventude.

Para encerrar as homenagens, no
24 de maio, foi publicado nas redes
sociais um vídeo com a participação
da equipe de profissionais do colégio,
com a coroação realizada pela Co-
munidade Religiosa: Ir. Cláudia, Ir.
Ana, Ir. Julieta e a aspirante Beatriz
e, ainda fotos de festas realizadas nos
anos anteriores, para demonstrar
gratidão e demonstrar a fé “naquela”,
que segundo Dom Bosco, tudo fez.

Que a proteção poderosa e zelosa
da Mãe alcance o coração de todos!
Viva a Mãe e Mestra da Educação!
Viva a presença da Mãe afetuosa no
meio de nós! Viva a Mãe Auxiliadora!
Viva! Viva! Viva!
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Confira as celebrações
ocorridas em maio no INSG
Castelo\ Rio das Ostras.

O mês de maio chegou
ao fim e, apesar do distan-
ciamento social, as datas
comemorativas não passa-
ram em branco. No Castelo/
Rio das Ostras, os alunos
vivenciaram o Dia das Mães,
a homenagem à Madre Ma-
zzarello e a novena à Nossa

Senhora Auxiliadora que culminou
em um louvor ao seu dia, em 24
de maio. Finalizou-se o mês, no dia
31 festejando Pentecostes.

Essas celebrações, comemo-
radas ano a ano, presencialmente

INSG/Castelo - Rio das OstrasINSG/Castelo - Rio das OstrasINSG/Castelo - Rio das OstrasINSG/Castelo - Rio das OstrasINSG/Castelo - Rio das Ostras

Mês de Maio no Castelo/Rio das Ostras

nas casas salesianas, deram lugar
a novos meios de realização agora
digitais. Para o Dia das Mães, os
alunos da Educação Infantil ao 2º
ano Fundamental receberam su-
gestões de atividades no crono-

grama de aulas, como piquenique,
cinema e até noite do pijama com
a mamãe. Já as turmas do 3º ao
5º ano, tiveram um momento com
as mães durante a aula de música
(onde cantaram juntos) e na aula
de Ed. Física (em que a proposta
era dançar com a mamãe a coreo-
grafia de "Meu sangue ferve por
você" do Sidney Magal).

Em 13/05 - Dia de Santa Maria
Domingas Mazzarello -
houve uma acolhida on-
line especial fazendo men-
ção à data.

Nos nove dias antece-
dentes ao 24 de maio, rea-
lizou-se novena online à
Maria Auxiliadora, na
qual foi invocada sua in-
tercessão, de modo espe-
cial pelos doentes da Covid
19 e pelas famílias que
perderam seus entes que-
ridos. As turmas do 9º  ao
3º ano do Ensino Médio,
criaram quadros com pa-
lavras motivacionais e
acolhedoras a partir de
reflexão guiada, ocorrida
nas salas de aula online,
também em torno de Nos-
sa Senhora Auxiliadora.

As homenagens fin-
daram-se no domingo
(24) com um vídeo libe-
rado nas Redes Sociais,
relembrando as festas de
Nossa Senhora dos anos
anteriores. Não se podia
terminar melhor o mês de

maio, festejando em 31/05,
Pentecostes: quinquagésimo dia
após a Páscoa, em que Jesus Cristo,
conforme prometera, envia o Es-
pírito Santo aos apóstolos e à Maria
no cenáculo.
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A tradicional Festa de Maria que
anualmente lota o ginásio do CENSA,
este ano aconteceu de forma inusi-
tada. "O isolamento social nos impe-
diu de homenagear Nossa Senhora
reunidos mas não poderíamos deixar
a data passar em branco", explicou
Elizabeth Landim, vice diretora do
CENSA e ISECENSA.

CENSACENSACENSACENSACENSA

24 de Maio no CENSA e ISECENSA

No domingo, 24 de maio, a ima-
gem de Nossa Senhora Auxiliadora
percorreu a cidade levando sua bên-
ção aos lares e famílias. "Estamos uni-
dos em um só coração", disse Ir. Rosa
Idália Pesca, diretora geral do Auxilia-
dora, abrindo os portões da escola às
16h, para a saída do carro de som.

Durante cinco horas, ele trans-

mitiu mensagens de esperança e oti-
mismo pelos vários bairros da cidade,
passando em frente aos hospitais,
escolas e residências convidando para
um momento de oração, súplica e
homenagem à Maria. Impedidos de
acompanharem de carro ou a pé, os
devotos participaram das portas e ja-
nelas de suas casas, acenando com
lenços brancos, acendendo velas e
cantando. Alunos, ex-alunos, crian-
ças vestidas de anjos, senhoras com
imagens nas mãos, carros buzinan-
do, enfim, todos reunidos na mesma
corrente de amor e fé.

"Foi emocionante ver a devoção
das pessoas que até mesmo embaixo
de chuva faziam questão de parti-
cipar, ajoelhavam-se nas calçadas e
rezavam. Foi uma troca tão intensa
que fortaleceu ainda mais a nossa fé",
disse Elizabeth. “Chegar aos nossos
alunos e às famílias através do amor
de Nossa Senhora é levar esperança,
otimismo, aconchego” completou Ir.
Luzia Carvalho, diretora acadêmica
do ISECENSA.

Maio, esse mês tão especial para a
comunidade educativa, destinado à
sua padroeira Nossa Senhora
Auxiliadora, em 2020 foi impedido
de realizar sua tradicional novena e
festa. Vivendo um momento ímpar,
quando o isolamento social é uma
realidade necessária, o CENSA e
ISECENSA buscaram soluções para
homenagear Maria.

“A situação é outra mas a nossa fé e
devoção continuam as mesmas”,
afirmou Elizabeth Landim, vice
diretora das instituições.
Apostando na tecnologia, decidiu-se
fazer a Novena de Maria via redes
sociais. De 15 a 23 de maio, os
alunos, pais e comunidade foram
convidados a participar das
celebrações postadas diariamente
pelo Instagram e Facebook. Cada

Novena de
Maria do CENSA
e ISECENSA

segmento ficou responsável por
um dia e seus respectivos coorde-
nadores os representaram, condu-
zindo as orações, filmadas na Ca-
pela da escola. Pedindo a prote-
ção de Maria, os temas foram
divididos em intenções
relacionadas à pandemia: força e
gratidão aos profissionais de saú-
de e serviços essenciais, saúde aos
enfermos e população, resiliência,
fé... Ao final de cada celebração,
as coroações aconteceram simul-
taneamente nas casas dos alunos,
cada um demonstrando sua devo-
ção e unindo forças em oração.

“Mantemos a tradição de 95 anos
celebrando de forma diferente
mas unidos num só coração” disse
Ir. Rosa Idália Pesca, diretora
geral do CENSA.
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Abrindo o ciclo de palestras
online, o curso de Direito do
ISECENSA promoveu um encontro
virtual com Carlos Eduardo Frazão
no dia 21 de maio. Diretor Jurídico
da Presidência do Senado Federal,
o advogado e professor Carlos
Eduardo, que também já ocupou o
cargo de secretário geral do TSE,
conversou com os acadêmicos sobre
o “Impacto da COVID-19 nas
Eleições 2020”. A proximidade das
eleições despertou ainda mais o
interesse dos alunos para o tema e
fez a sala de aula virtual lotar.
Teremos eleições em outubro? Os
políticos serão prejudicados pela
impossibilidade de realizarem cam-
panhas eleitorais presencias? Quem
ocupará o cargo até a realização de
novo pleito caso não ocorram as
eleições de outubro? Esses e outros
questionamentos foram abordados
pelo convidado, que atua direta-
mente no legislativo federal.

Encaminhamento para o mer-
cado de trabalho, por meio da oferta
de vagas de estágio e emprego nas
empresas de Macaé e região. Essa é a
principal função da Agência de Ta-
lentos da Faculdade Católica Sa-
lesiana, criada há 16 anos e conduzi-
da pela professora e coordenadora do
Curso de Administração, Silvia
Lourenço.

Com a prática do home office por
grande parte das empresas e parali-
sação de algumas atividades comer-
ciais, a oferta de estágios e de emprego
também estão comprometidas neste
período de pandemia. Porém, a
Agência de Talentos está mantendo
suas atividades por meio de contato
online com estudantes e as áreas de
recursos humanos das empresas
conveniadas.

A ideia neste momento é orientar
o graduando sobre a confecção ade-
quada do Curriculum Vitae (CV) e
sobre a importância de uma postura
correta em entrevistas de emprego,
preparando-o para oportunidades
futuras. Pensando nisso, a professora
Silvia está tirando dúvidas, exibindo
vídeos e orientando os estudantes de
todos os cursos da Católica Salesiana,

ISECENSA
promove
ciclo de
palestras

Agência de talentos da
Faculdade de Macaé orienta
sobre Mercado de Trabalho

através das aulas online de Funda-
mentos de Administração, pela Pla-
taforma Microsoft Teams.

 "O Curriculum deve ser capaz de
atrair o interesse dos selecionadores
das empresas. Nas aulas online, os
alunos produzem os seus CVs,
baseados em orientações teóricas e
recebem dicas para entrevistas de
emprego, por meio da exibição de
vídeos e conteúdos preparados por
mim", explicou Silvia.

Para a coordenadora da Agên-
cia de Talentos é importante que os
alunos mantenham seus CVs atua-
lizados, mesmo que estejam traba-
lhando. "Além disso, é preciso ter
pensamento positivo e usar este pe-
ríodo de isolamento social para se
atualizar, através de cursos gratuitos
disponíveis, como, por exemplo, os
oferecidos pela Fundação Getúlio
Vargas, Sebrae, Fundação Brades-
co, Conselho Regional de Adminis-
tração, Centro de Integração Em-
presa-Escola, entre outros, que
fornecem certificados que poderão
ser usados como atividades comple-
mentares e incluídos nos CVs, tor-
nando maior a possibilidade de em-
pregabilidade pós-pandemia".
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A acolhida dos alunos do 3º Ano
D do Ensino Fundamental I foi
diferente na aula do dia 20 de maio.
Isso porque os estudantes receberam
orientações da fisioterapeuta, pro-
fessora de pilates e especialista em
postura, Karla Froede, sobre a pos-
tura correta para uso de notebooks e
computadores de mesa no momento
das aulas online.

Segundo a professora Simoni
Monteiro, a ideia foi promover um

Os alunos do INSG corrigem a postura

momento de alongamento, princi-
palmente da coluna e do pescoço,
além de informar aos alunos sobre
como corrigir a postura para que eles
tenham maior conforto na hora de
estudar em casa.

Através da plataforma Microsoft
Teams, a fisioterapeuta Karla Froede,
mãe da aluna Antonia Froede
Duarte, deu algumas dicas. "Muitas
crianças podem sentir dores no pes-
coço e na coluna por ocasião da

postura adotada diante da tela do
computador ou do uso do celular,
especialmente neste período de
quarentena.

É preciso usar o assento de for-
ma correta, o que ajuda a não sentir
dor e a manter a coluna saudável. A
dica para os pais é que verifiquem a
altura da cadeira que a criança usa
para o estudo. É importante que ela
esteja sentada com os pés apoiados
no chão. Se a cadeira for muito alta,
coloque algo para que ela possa fazer
o apoio dos pés, pois isso deixa a
coluna mais reta. A tela do compu-
tador deve estar de frente e na altura
do olhar para evitar tencionar a
musculatura do pescoço", explicou.

"Estamos mantendo as acolhi-
das no início das aulas online e a par-
ceria família e escola de forma bas-
tante sólida. Neste período, os pais
estão participando mais esponta-
neamente das acolhidas e com im-
portante papel no processo de ensi-
no", disse a coordenadora pedagó-
gica do Ensino Fundamental I,
Patrícia Certório.

Grupo de pesquisa reúne especialistas e
estudantes na Faculdade de Macaé

 Com o objetivo de incentivar a
pesquisa científica e promover a
relação teórico-prática na
produção científica, o Grupo de
Pesquisa em Psicologia, Saúde e
Interfaces (GPPSI) – “Tecendo
Ideias”, formado por alunos e
professores da Faculdade
Católica Salesiana de Macaé e do
Grupo de Extensão e Pesquisa em
Oncologia (GEPEOn – formado
por psicólogos, enfermeiros,
farmacêuticos, nutricionista e
médicos) da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ –
campus Macaé) estão mantendo
encontros online, por meio de
palestras e estudos de pesquisas
bibliográficas.

    As rodas de conversas online do
“Tecendo Ideias” estão sendo
realizadas pela plataforma
Microsoft Teams aos sábados, a
cada quinze dias. Dentre os estudos
desenvolvidos neste período estão
as questões de saúde pública,
psicologia hospitalar, psicologia e
saúde mental e legislação com foco
na Pandemia do Corona Vírus, com
profissionais de saúde convidados.

    A primeira roda de conversa desta
série ocorreu no dia 16 de maio, com
a participação da enfermeira,
professora doutora titular da
Universidade Federal Fluminense,
membro da rede Unida e
coordenadora do NUPGES/CNPq,
Ana Lúcia Abrahão. O debate girou

em torno do tema "Cuidar da
existência e resistir nos cuidados
em tempos de pandemia".

    Criado em 2018, o “Tecendo
ideias” desenvolve uma série de
atividades de pesquisa e de prática.
Além dos encontros que
aconteciam presencialmente,
existe ainda o Projeto
"Espiritualidade e Esperança no
ambulatório de Oncologia do
Hospital São João Batista em
Macaé", que por ocasião da
pandemia estão suspensos. Diante
disso, começaram as reuniões
online, com temas que visam
enriquecer ainda mais os estudos
desenvolvidos pelos alunos, ex-
alunos e profissionais, entre eles:
cuidado em saúde e subjetividade;
cuidados paliativos e
intermediários; psicoterapias;
psicanálise; morte e finitude; entre
outros temas.
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Com uma participação massiva
de alunos, ex-alunos e profissionais de
Psicologia, a Faculdade Católica
Salesiana de Macaé realizou a VI
Jornada da Luta Antimanicomial,
com uma discussão promovida
exclusivamente por "Lives" no dia 19
de maio, com o psicólogo e mestre em
Saúde Pública Rodrigo Cunha
Echebarrena (ENSP/Fiocruz) e o
psicólogo e doutorando em Saúde
Pública  João Vinícius dos Santos Dias
(ENSP/Fiocruz).

Ambas as lives foram mediadas
pelo professor doutor e coordenador
do Curso de Psicologia Marcello San-
-tos. Em um primeiro momento os
convidados fizeram suas colocações
e depois foi aberto espaço para
perguntas e interação com o público.

Ao contextualizar a Luta Antima-
nicomial, o psicólogo Rodrigo Eche-
barrena explicou que a reforma psi-
quiátrica foi importante para dar força
para a Luta, possibilitando pensar e
estruturar a saúde mental com trata-

VI Jornada da Luta Antimanicomial
da Faculdade de Macaé

mentos que não fossem a internação
definitiva. "Quando a pessoa se torna-
va paciente de saúde mental, a inter-
nação era a principal opção, porque
havia uma indústria da loucura, o
custo dos leitos era alto e isso manti-
nha o ciclo, o que era cruel. Após a
reforma, criou-se uma rede de servi-
ços, todos muito importantes, que
juntos oferecem para o sujeito ganho
de autonomia, novo posicionamento
dentro dum cenário social e propõe
inovações no tratamento. Assim,
surgiram os centros de convivências,
ambulatórios etc.", contextualizou.

Rodrigo ainda acrescentou que "a
preocupação com a Pandemia é que,
após isso tudo passar, haverá uma
demanda para cuidar. Defendo que
precisamos de toda a estrutura de
leitos para tratar os doentes da Covid-
19, mas a atenção básica deveria estar
recebendo reforço, bem como os
CAPS e toda a rede de saúde mental".

Ao articular a saúde mental à
pandemia do Corona vírus," João
Vinícius ressalta que a mesma não é
democrática: "Quando a pandemia
se instalou, falava-se muito que esta-
va atingindo as pessoas que tinham
condições financeiras de viajar, es-
pecialmente para fora do país. Porém,
com o passar do tempo, o que pode-
mos ver é que quem mais morre é a
população mais pobre e que tem mais
dificuldade de acesso aos serviços de
saúde. Qualquer ação a ser pensada
deve levar em consideração essa
desigualdade de classe e neste sentido
entra o importante papel do Estado
de garantir os direitos mínimos".


