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No dia 17 de setembro, no Insti-
tuto Nossa Senhora Auxiliadora -
INSA/RIO, aconteceu a 51ª Assem-
bleia Formativa da CRB regional Rio
de Janeiro.

Com um grupo significativo de
religiosas/os dos vários núcleos/RJ, o
dia foi de muita riqueza. Já no começo
do dia a palavra de Dom Ubiratan,
Bispo referente para a Vida Religiosa
pelo Leste II CNBB, que deixou para o
grupo uma palavra de esperança.  Ir.
Leonarda Veiga, FMA, do setor admi-
nistrativo da CRB Nacional fez com
muita propriedade o repasse da XXIV

AGE Nacional que se realizou em
Julho de 2016. Na sequência esteve
com o grupo o Prof. Tobias Tomines
Faria que com sabedoria e grande co-
nhecimento fez de modo simples e
com grande simpatia a análise de con-
juntura da realidade atual, disse: “dos
Religiosos espera-se Testemunho –
uma vida pautada em Jesus Cristo”. A
Coordenadora da CRB/RJ, Ir. Eliane
Cordeiro de Souza, com a palavra,
apresentou a caminhada da CRB/RJ
em 2016. É possível perceber os pas-
sos, mesmo que pequenos, da Vida Re-
ligiosa comprometida com a transfor-

mação de um mundo mais justo e mais
fraterno a exemplo de Jesus Cristo.

Para finalizar o dia, foi apresen-
tado para os participantes a situação
contábil da Regional, alertando para
a necessidade da partilha. A CRB
somos nós! A contribuição de cada
comunidade garante a continuidade
de uma vida religiosa mais viva e
comprometida com os mais vulnerá-
veis da sociedade.

O grupo contou também com a
presença de Dom Orani João Tem-
pesta, Arcebispo do Rio de Janeiro,
que num momento rápido mas in-
tenso deu sua palavra de incentivo a
todos os presentes.

“Eis que estou fazendo coisa nova:
ela está brotando e vocês não per-
cebem? ” (Is 43,19). O protagonista da
missão é Deus, toda a ação salvadora
vem dele. Quem cria a coisa nova entre
nós é Deus, somos seus colaboradores.
(XXIV AGE).

Da Inspetoria Nossa Senhora da
Penha participaram: Ir. Maria Zelina
Zobelle, Ir. Teresinha Ambrosim e Ir.
Ana Teresa Pinto.

Assembleia CRB/RJ

Dando continuidade ao pro-
grama de Formação da AJS, rea-
lizou-se em Rio das Ostras a 2ª etapa
do Encontro de Formação de Espi-
ritualidade Juvenil Salesiana com
um grupo de 34 pessoas.

Formação de Assessores - 2ª Etapa

O encontro teve início no dia 23
de setembro e terminou no dia 25
com o almoço.

Após fazer memória da 1ª etapa,
foram trabalhados os seguintes
temas:

1) Identidade e Organização da AJS;

2) Estudo bíblico: Introdução à Bíblia;
Leitura Orante da Palavra e depois uma
Jornada com Jesus em Cafarnaum;

3) Dimensão vocacional bíblica com o
estudo dos vários chamados bíblicos
e também focando as várias vocações
na Igreja.

À noite o grupo participou da
Eucaristia na Matriz N. S. da Conceição
e depois foi brindado com um tempo
de passeio e recreio, e um meio lual na
pracinha à beira da praia. A noite ter-
minou com a oração e adoração.

No domingo durante toda a
manhã foi aprofundando a Espiritua-
lidade Juvenil Salesiana, valores e con-
vicções. Terminando a manhã, a comu-
nidade do Castelo ofereceu o almoço
para o grupo na paróquia São Vicente.
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Com o tema: "Contemplar o
passado com gratidão assu-
mindo o presente com paixão e
abraçando o futuro com espe-
rança", inspirado na carta do Papa
Francisco à Vida Consagrada no ano
de 2015, Ir. Teresinha Ambrosim teve
a oportunidade de animar e coor-
denar o Retiro Espiritual da Congre-

gação das Irmãs Missionárias da
Sagrada Família, que se preparavam
para o seu Capítulo Geral. Uma Con-
gregação brasileira com poucos
membros, mas muito animadas e en-
tusiasmadas com o carisma!

Durante seis dias Ir. Teresinha
teve a alegria de compartilhar deste
carisma com admiração e ao mesmo

tempo aproveitando as revelações
que o Senhor faz a cada pessoa que
responde com alegria e entusiasmo
ao seu chamado. Deus é mesmo
misterioso e simples!

Conta-nos Ir. Teresinha:

Retiro para a Congregação
das  Irmãs Missionárias da Sagrada Família

“Para mim foi uma

experiência desafiadora e

ao mesmo tempo fecunda.

Fazer o exercício de

discernimento daquilo que

deveria anunciar para um

grupo de mulheres que se

colocavam com toda

seriedade diante de Deus e

eu apenas como um

instrumento”...

A Vida Consagrada do Rio de
Janeiro se reuniu no dia 10 de
setembro para a celebração do
jubileu da Misericórdia na
arquidiocese e bênção da estátua
de Madre Teresa de Calcutá na
praça do Papa.

Toda a vida consagrada da
arquidiocese bem como as famílias e
educadores foram convidados para
este momento importante de
peregrinação e passagem na "Porta
Santa". A Peregrinação iniciou-se
logo pela manhã com orações,
cantos e caminhada.

Durante a missa foi celebrado
com ênfase a santidade de Teresa
de Calcutá diante da sua relíquia.
D. Orani Tempesta, cardeal do
Rio de Janeiro, destacou a grande
caridade de Teresa para com os
pobres e excluídos.

No final da missa foi apresentada
a família que  foi miraculada por
Teresa e que  a levou à
Canonização, e logo após D. Orani
convidou a todos para participar
da bênção de uma estátua de
bronze, doada por uma família
muçulmana albaneza.  Foi muito
comovente, porque  o coral que
cantou é composto pela
população de rua. Cantaram e
tocaram lindo. De oferta para
Teresa levaram marmita,
cobertor e flores.

Arquidiocese do Rio reúne a Vida Consagrada
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para Secretárias/os Inspetoriais
ACSSA e o Primeiro Encontro Formativo

Nos dias 06, 07 e 08 de setembro,
no Centro de Convenções Israel
Pinheiro/DF, a equipe ACSSA se
encontrou. Desta vez não só para uma
reunião ordinária, mas também para
a realização do Primeiro Encontro
Formativo para Secretárias/os Ins-
petoriais que aconteceu nos dois pri-
meiros dias e reuniu aproximada-
mente 25 participantes.

No primeiro dia a assessoria
ficou por conta da professora da
UFMG, Cíntia Aparecida Chagas que
trabalhou o tema “Preservação do-
cumental no contexto tecnológico
atual”, desde os conceitos funda-
mentais, princípios arquivísticos,
gestão de documentos, o ciclo de vida
dos documentos, arquivo corrente,
intermediário e permanente, orga-
nização dos documentos, os funda-
mentos legais na gestão dos docu-
mentos, preservação de acervos
(preventiva e corretiva), áreas de ar-
mazenamento e as condições ambien-
tais, dicas de acondicionamento,
manuseio, transporte, segurança,
finalizando com uma fala referente à
preservação de documentos digitais.

Concluida a apresentação o grupo
se subdividiu em grupos menores para
dialogarem sobre a situação atual dos
arquivos e dos processos de preser-
vação de documentos e do patrimônio

histórico salesiano, levantando pistas
para intervenção local e inspetorial
apresentadas em plenário.

No segundo dia, a reflexão
temática ficou a cargo do Padre Luís
Nivaldo Pessinatti  com a abordagem
referente à “Relevância dos arquivos
e o cuidado do patrimônio histórico
salesiano”.

Também a secretária geral do
Instituto das FMA (Ir. Piera Cavaglià)
e o presidente da ACSSA Mundial (Pe.
Francesco Motto) enviaram mensa-
gens à equipe reunida.

Ir. Piera lembra que “Neste nosso
tempo, marcado por desafios inéditos
e oportunidades maravilhosas, somos
chamados a escrever juntos uma
história cada dia mais rica e mais
documentada, no sulco traçado por
Dom Bosco, não só para nós, mas para
o mundo, para a cultura em geral”. E
continua: “Cada uma/cada um de nós
tem a responsabilidade não só de
guardar o carisma – o Papa falou de
não engarrafá-lo! – mas de irradiá-lo
e desenvolvê-lo encontrando as
estradas mais atuais, mais oportunas,
mais criativas para compartilhá-lo
como comunidades  educativas e
como Família Salesiana”.

Padre Francesco, por sua vez, diz
ao grupo: “Alegro-me com os/as
organizadores/as e todos/as os/as

participantes. Vocês tem à disposição
uma estupenda ocasião não só para
uma melhor organização do vosso
serviço de secretaria, mas também
para refletir juntos sobre a absoluta
importância de documentar, con-
servar, ordenar, saber utilizar e fazer
utilizar da melhor forma as fontes da
nossa história, da nossa vida.”

Após intenso diálogo o grupo
chegou a alguns empenhos e algumas
ações para atuação nas Inspetorias.

No último dia do encontro –
dedicado à reunião da equipe espe-
cífica da ACSSA – foi um espaço para
definição de encaminhamentos, e
propostas de trabalho referentes aos
“Diálogos de Formação, Seminário
Continental 2018/2019... dentre
outros.



...5Nº 150  |  Setembro de 2016

A ACSSA (Associazione
Cultori Storia Salesiana) Mundial
foi fundada com o decreto do Rei-
tor Mor, no dia 09 de outubro de
1996, e tem sede na Casa Geral
dos SDB.

Sua finalidade é promover os
estudos sobre a história salesiana,
favorecendo a pesquisa, a atua-
lização e a colaboração entre os
membros, animando a Família Sa-
lesiana quanto ao perfil historio-
gráfico, divulgação e incremento
da história salesiana, em diálogo
com instituições civis e religiosas.

A seção ACSSA Brasil foi fun-
dada em 19 de setembro de 2013, na
primeira reunião da equipe nacio-

nal, realizada no Colégio Santa Inês-
SP, com adesão dos (os) Inspetores (as)
do Brasil), que disponibilizaram um
representante FMA e SDB, das respec-
tivas Inspetorias, para a formação da
equipe. A seção ACSSA Brasileira, atua
em consonância com o objetivo traçado
pelo Estatuto da ACSSA, com suas es-
pecificidades, em colaboração com as
Inspetorias.

Sua identidade como Equipe in-
terinspetorial de assessoria ao desen-
volvimento qualificado da historio-
grafia salesiana no Brasil é para:
Dedicar-se ao incentivo e à promoção
do estudo e da pesquisa de interesse sa-
lesiano, sobretudo no Brasil; Empe-
nhar-se para suscitar o interesse e

senso histórico; Promover o diálogo
com Instituições civis e religiosas
para um efetivo confronto em ter-
mos de reflexão e produção cientí-
fica em colaboração recíproca;
Incentivar à colaboração entre os
membros e toda a Família Sale-
siana; Incentivar e colaborar de
forma articulada, ao cuidado do
patrimônio histórico salesiano;
Divulgar a atuação da ACSSA
Brasil mediante realização de suas
finalidades; Promover a organi-
zação e a preservação de documen-
tos; Promover uma mentalidade
Institucional quanto ao cuidado da
historiografia salesiana no Brasil,
para suscitar uma cultura histórica.

No dia 18 de setembro, domingo
à tarde, aproveitando o clima
olímpico e de festa da cidade do Rio
de Janeiro e antes que a ‘Pira Olím-

pica’ instalada no “Boullevar Olím-
pico” se apagasse, a Comunidade do
Centro Inspetorial se organizou para
um giro pela cidade maravilhosa

com as queridas Irmãs da Casa
Madre Marchese.

O momento permitiu uma
parada num local bem aconchegante
no Largo do Machado para saborear
um gostoso sorvete, um cafezinho e
uma descansada nas pernas. Foi
muito bom contemplar a beleza da
cidade e ver com os próprios olhos a
alegria das pessoas que circulam pela
cidade.

As Irmãs se expressaram mara-
vilhadas com as grandes trans-
formações do Rio em preparação às
Olimpíadas! Também foi parte do
passeio atravessar o túnel novo –
Marcelo Alencar – o maior do Rio
apenas inaugurado.

Bom demais ver a alegria das
Irmãs!! Outras saídas como esta
poderão acontecer daqui para frente
já que a iniciativa foi aprovada.

Um momento diferente...
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XII ENCIS

Aconteceu nos dias 02 a 06 de
setembro de 2016 em Manaus (Ins-
petoria Laura Vicunha e Inspetoria
Santa Teresinha) o XII Encontro
Nacional das Comunidades Inseridas
Salesianas - ENCIS - que teve como
apelo: “Tenhamos a audácia de abrir
estradas novas para o anúncio do
Evangelho” (Papa Francisco).

O ENCIS acontece a cada três
anos e tem como objetivo principal
refletir e aprofundar a caminhada das
presenças salesianas inseridas nos
meios populares, e em sintonia com
os apelos da Igreja, do Instituto e da
realidade traçar novos passos em prol
dos menos favorecidos da sociedade.

Neste XII ENCIS estavam
presentes 60 Irmãs representando as
nove Inspetorias das FMA do Brasil.
Teve como tema: “Vida Religiosa

Inserida em processo de
transformação nos tempos de
Francisco.” Tema muito bem
trabalhado com a assessoria de Ir.
Annette Havenne,ism, possibilitando
ao grupo um espaço de reflexão, de
partilha e de retomada do caminho
enquanto reposta pessoal ao segui-
mento de Jesus Cristo pobre e obe-
diente ao projeto do Pai. Com sua sim-
plicidade e capacidade profética de
penetrar o mais profundo, a assessora
viajou pelos documentos do Papa
Francisco e retirou daí a seiva que deve
alimentar a nossa vida como religiosas
consagradas a uma causa – os mais
vulneráveis da sociedade.

Na tarde do 1º dia o grupo teve a
assessoria do Professor Nonato
Pereira com o tema da Análise de
Conjuntura, mais precisamente da

Amazônia. O professor apontou para
o grupo algumas pistas de análise
crítica do momento atual.

É preciso ressaltar: a organização,
o trabalho conjunto e colaborativo, a
acolhida fraterna e de alta qualidade
das duas Inspetorias, além dos as-
sessores que trouxeram para o grupo
participante elementos fundamentais
para dar continuidade ao aprofun-
damento da identidade/fundamentos
da missão no espaço eclesial – inser-
ção. Espaço este, que hoje se apresenta
com muitas faces.

Um dos momentos a ser sinali-
zado foi o passeio de barco ao encontro
das águas – Rio Negro e Rio Solimões
e depois do encontro, Rio Amazonas.
A beleza reside na maravilha da natu-
reza, na grandeza dos rios, no mistério
e segredos que as águas escondem e
no jeito de ser acolhedor e simples das
pessoas que trazem nas feições e nas
expressões verbais o amor pela terra.
É de se ressaltar ainda, as apresenta-
ções das formandas da Inspetoria
Missionária Santa Teresinha, e jovens
do Projeto Socio-educativo Mamãe
Margarida, que mostraram nas danças
e expressões teatrais a riqueza da
cultura amazonense.

Por tudo é preciso dar graças e ter
a certeza: o carisma salesiano está vivo
e presente de muitas maneiras e o
nosso Deus continua precisando do
nosso Sim generoso. É preciso lem-
brar sempre: carregamos no nosso
carisma o ser Missionárias/os.

Da Inspetoria Nossa Senhora da
Penha - RJ/ES participaram: Ir.
Clotildes Zandonadi, Ir. Maria Rita
Zampiroli, Ir. Mercedes Altoé, Ir.
Tânia Maria Cordeiro, Ir. Rita Cristina
de Jesus Pacheco, Ir. Gerline Deolinda
de Paiva e Ir. Ana Teresa Pinto. O
grupo se propõe a “Resgatar como
Inspetoria os encontros formativos em
níveis locais. E em nível nacional: A
partir deste encontro adequar o Pro-
jeto nacional considerando e dando
visibilidade à Identidade da Inserção.
O próximo ENCIS acontecerá em 2019
na Inspetoria Maria Auxiliadora –
Recife.
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Nos dias 15 e 16 de setembro,
aconteceu em Cachoeira do Campo/
MG um encontro de formação para
diretoras e diretores reunindo Irmãs
das Inspetorias Nossa Senhora da
Penha, Madre Mazzarello e padres da
Inspetoria São João Bosco, reunindo
um grupo de aproximadamente 50
pessoas (dentre estas, as duas Ins-
petoras – Ir. Ana Teresa Pinto (BRJ)
e Ir. Maria Américo Rolim (BBH), e
o Inspetor Orestes Carlinhos Fistarol
(BBH). A assessoria ficou por conta
do padre Jaldemir Vitório – SJ – que

Encontro Interinspetorial de Formação
de Diretoras/Diretores

desenvolveu o tema “Liderança e dis-
cernimento no perfil salesiano” em
quatro grandes blocos: 1) Reflexões
em torno de um serviço congrega-
cional; 2) A crise de liderança na Vida
Religiosa Consagrada (algumas cau-
sas); 3) Liderar nos passos de Jesus;
4) Elementos da liderança a serviço
do Reino na Vida Religiosa Consa-
grada. Padre Vitório lembrou ao
grupo que a liderança na VRC é um
serviço espiritual e que ao/à diretor/
a cabe a missão de ajudar a escrever
a história de Deus na vida dos irmãos,

das irmãs. E após questionar o grupo
sobre o jeito salesiano de exercer a
liderança, convidou a contemplar o
exercício exemplar da liderança em
DB e MM. O assessor pontuou tam-
bém alguns elementos bem concretos
que são constitutivos da crise de lide-
rança e também de uma liderança
equivocada na VRC que distanciam
o/a Consagrado/a do projeto caris-
mático da Congregação, bem como da
causa do Reino, e alertou para os peri-
gos deste distanciamento/esfria-
mento, lembrando o quão fundamen-
tal é aproximar-se de Jesus e apren-
der d’Ele o exercício da liderança
discernida no cotidiano da vida.

No final do primeiro dia, houve
também o “Boa-Noite” que foi reali-
zado por Ir. Ana Teresa. Na ocasião,
a Inspetora BRJ fez uma recapitu-
lação do processo de Nova Configu-
ração das Inspetorias do Brasil ini-
ciado em 2013, a fim sobretudo de
partilhar com os SDB presentes os
passos que estão sendo dados nesta
direção, e de socializar com todas/os
o trabalho que está sendo feito pelas
Comissões.

Nos dias 28 a 31 de agosto a Co-
missão Nacional de Pastoral Juvenil
com representantes de todas as inspe-
torias do Brasil e acompanhada pelo
referente Pe. Edson, reuniu-se em

Porto Alegre para a continuação dos
trabalhos e caminhada.

Entre tantos assuntos discutidos,
destaca-se a o momento de formação
assessorado pelo Pe. Adenir, SDB de

Porto Alegre, trazendo a reflexão sobre
o Histórico da Pastoral Juvenil e os
desafios de hoje principalmente fo-
cando o aspecto teológico.

Com alegria foi visto também o
fruto do trabalho da equipe: a revisão
dos Princípios norteadores da AJS,
que será objeto de estudo e reflexão
nas Inspetorias.

Ponto importe também foram os
dois grandes encontros que serão rea-
lizados no próximo ano: o Congresso
da AJS e o Encontro de Educadores e
Assessores, todos em nível nacional. A
convivência e o crescimento da equipe
também foram grande destaque, bem
como a acolhida fraterna e calorosa por
parte das duas inspetorias do Sul.

Encontro da Comissão Nacional de PJ
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Nossa Senhora Aparecida
visita comunidades

Dia 17 de setembro, a Comuni-
dade Madre Marchese, de Niterói,
com muita alegria e entusiasmo, re-
cebeu a Imagem Peregrina de Nossa
Senhora da Conceição Aparecida, com
salvas de palmas, flores, vivas e can-
tando em procissão: “Viva a Mãe de
Deus e nossa...”. Permaneceu ali por
um período de quatro horas e meia,
com intensos momentos de louvores,

Vindas à casa da Mãe Auxiliadora e
Mãe Aparecida. “Seja esse um mo-
mento de encontro com nossa Mãe.
Passaremos unidos/as a Ela, com can-
tos de louvores, orações e preces”... E
continuou: “Isabel, ao saudar Maria,
sabia que por trás do acolhimento
daquela que era sua prima havia uma
magnifica obra de redenção entre os
homens e mulheres”.

Nossa Senhora Aparecida, vem
até nós por meio de sua imagem Pere-
grina como mulher de serviço, e sua
simples presença nos leva a perceber
a importância da vontade de Deus.

A Comunidade que acolhe a visita
da Padroeira do Brasil, vive um tempo
especial da graça de Deus, tendo opor-
tunidade de aproximar-se de Jesus e
entrar na dinâmica da Salvação.

O tempo foi preenchido com a co-
laboração de todas as Irmãs da Comu-
nidade.  Foi mesmo um tempo de
graça!

preces e agradecimentos à nossa Mãe
querida, padroeira de Brasil. A capela
esteve o tempo todo repleta de pessoas
devotas, que foram homenageá-la:
cantando, rezando, fazendo preces
espontâneas, pedindo as curas, agra-
decendo as graças alcançadas por
meio desta grande Mãe.

Ir. Natalina Partelli, motivou a
chegada das pessoas dando as Boas

Casa Madre Marchese / Niterói

Alunos, pais e educadores do
Instituto Nossa Senhora da
Glória – Macaé receberam a
imagem peregrina de Nossa
Senhora Aparecida, nos dias 20
e 21 de setembro.

A visita integra a programação
de atividades da Diocese de
Nova Friburgo relacionadas ao
Jubileu “300 anos de bênçãos”,
em preparação para as
comemorações dos 300 anos da
aparição de Nossa Senhora.

A imagem foi conduzida pelos
professores até o pátio da
acolhida, onde os alunos
cantaram e houve um momento
de oração. A equipe da Pastoral
Escolar promoveu uma reflexão
sobre a presença materna de
Maria. Em seguida a imagem foi
conduzida até a Capela.

INSG Castelo/ Macaé
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No dia 26/09, os alunos do
quarto e quinto ano do Instituto
Profissional Laura Vicunha acom-
panhados da professora de Edu-
cação Física Iraê Jones vivenciaram
um pouco do esporte paraolímpico
voleibol sentado, nessa modalidade
competem atletas com deficiência
loco motora.

A vivência dos valores das
paraolimpíadas, como o respeito e a
amizade, faz com que crianças e
adolescentes desenvolvam atitudes
positivas.  Foi uma tarde muito rica
de aprendizado, relatou a professora.

Entre os dias 13 e 16 de setembro
de 2016, o campus do Instituto Federal
Fluminense - IFF/Macaé sediou o
congresso "Abralin em Cena”, evento
permanente na agenda da Associação
Brasileira de Linguística – Abralin.
Com a temática "Língua, ensino e pes-
quisa: repensando fronteiras", visava à

fessor. Reconhecer novas metodologias
de ensino/aprendizagem pode ressig-
nificar o trabalho com o material. Não
basta projetar, é preciso que conceitos
como o de “hipermodalidade”, por
exemplo, sejam internalizados por
todos.”, acrescentou a professora.

Um segundo artigo “Manifesta-
ções Artísticas no ENEM: Análise de
Projeto Interdisciplinar” apresentado
pelos professores Camila Pinheiro e
Orleni Torres relacionava a proposta de
interdisciplinaridade no Enem com o
material didático salesiano, projeto
oferecido aos alunos no Pré-Vestibular
da Rede e ao público em geral. Ao
estabelecer as leituras entre Arte e Lín-
gua Portuguesa, o objetivo foi repensar
os diálogos entre as duas disciplinas e
observar como o Exame Nacional do
Ensino Médio vem produzindo suas
questões. A análise, a partir de saberes
compartilhados e complementares, em
tempos onde o acesso às informações
se amplia cada vez mais com as novas
tecnologias, aborda a diversidade de
linguagens presentes na escola.

Professores de Rio das Ostras apresentam
artigo sobre Material Didático Digital
Salesiano em Congresso

capacitação e ao aperfeiçoamento não
só de graduandos da área de Letras,
mas também de docentes que atuassem
com as disciplinas de Língua Portu-
guesa e/ou línguas estrangeiras.

Professores da Rede Salesiana de
Escolas do Colégio Castelo- INSGRO
de Rio das Ostras apresentaram
importantes análises acerca do uso do
material didático digital e suas
implicações no cenário educacional.
Intitulado “Novas Competências
Docentes frente às TIC’S: uma análise
do Material Didático Digital Salesiano”
o artigo procurou refletir sobre as novas
competências docentes de que
dependem hoje os professores para que
alcancem bons resultados com a
utilização do MDD. Segundo Cíntia de
Castro, autora do artigo, a presença das
tecnologias digitais em nossa cultura
criou novas possibilidades de ensino e
aprendizagem, “As tecnologias digitais
introduziram novos procedimentos
que passam a exigir o desenvolvimento
de novas habilidades por parte do pro-

Volei Paralímpico no Laura
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O tão esperado dia finalmente
chegou! Na noite de sábado, 03 de
setembro, 69 crianças receberam a
Primeira Eucaristia, na Capela do
Auxiliadora. Partilhando o mo-

A Escola Infantil do CENSA
destinou o mês de setembro ao estudo
sobre os cuidados e proteção da
natureza. Com o objetivo de criar um
conceito de sustentabilidade, os
pequenos pesquisaram e realizaram
uma série de experimentos voltados
para o tema. E, como não poderia
deixar de ser, o Dia da Árvore foi
comemorado em grande estilo. Em 21
de setembro, os alunos receberam a

Primeira Eucaristia no CENSA

mento de grande emoção com os
pais e padrinhos, receberam o sa-
cramento confirmando seus com-
promissos com os ensinamentos de
Jesus.

visita de Luis Cláudio Tavares,
responsável pela conservação dos
jardins da escola. Atentas, as crianças
aprenderam sobre a importância das
árvores, seus benefícios e como
devem ser cuidadas. Luis falou, ainda,
sobre o seu ofício e, colocando em
prática, convidou os alunos a plan-
tarem 2 ipês amarelos, ensinando
como ele deve ser tratado para crescer
e florescer.

comemora o Dia da Árvore
Escola Infantil do CENSA

Às vésperas de mais uma eleição
municipal, o turno da manhã da
Escola Infantil do CENSA
vivenciou, no dia 29 de setembro,
todo o processo eleitoral. Partindo
da história "Eleições na mata",
cada turma escolheu um bicho
para ser o candidato e criou seu
programa de governo baseado em
cuidados com a floresta. Reunidos
na área externa da escola, os
eleitores conheceram e analisaram
as propostas dos vários candidatos
e, conscientes, partiram para a
"urna eletrônica" onde votaram.

Pré-maternal: tartaruga.
Proposta: jogar todo lixo na
lixeira, deixando toda mata bem
limpinha.

Maternal: borboleta. Proposta:
plantar novas árvores e limpar os
rios.

1º Período: arara. Proposta:
cuidar dos bichos, das plantas e
colocar lixeira por toda a floresta.

2º Período: pássaro. Proposta:
defender as árvores dos lenhadores
e das pessoas que colocam fogo nas
matas.

3º Período: jacaré. Proposta:
proibir a caça de animais e
instalação de placas
conscientizando sobre os cuidado
com a natureza.

- Nossa intenção foi mostrar como
funciona uma eleição na prática e
conscientizá-los da importância de
cada voto - disse Liliana Nogueira,
coordenadora da Escola Infantil.

Resultado final da eleição:
a Borboleta!

Eleições na
Escola Infantil do

CENSA
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Suporte no desenvolvimento
infantil em todos os aspectos, o brin-
quedo é importante também no am-
biente hospitalar.

Adeptas do uso dessa ferra-
menta nas aulas práticas da dis-
ciplina "Pedagogia Hospitalar", as
acadêmicas do curso de Pedagogia
do ISECENSA foram além e criaram
as "Bonecas Terapêuticas".

Coloridas e bonitas, as bonecas
utilizam velcro em várias partes,
representando as diversas enfer-
midades. Sendo assim, uma criança,
por exemplo, que enfrenta uma
quimioterapia, compartilha, com
sua boneca, a queda dos cabelos.

O objetivo é que aconteça uma
identificação que a ajude a viver o
momento que passa de forma positiva.

É acreditando na importância
da família que, no dia 03 de se-
tembro, aconteceu a Festa da Fa-
mília do INSA.

A abertura do evento foi
realizada pela diretora do INSA, Ir.
Teresinha Ambrosim, que fez uma
celebração, ressaltando a impor-
tância da família, do espírito de
amizade e a união entre todos
aqueles que fazem parte da escola.

Houve, ainda, apresentação dos
alunos da Ed. Infantil e do Ensino
Fundamental I, um momento de
lanche coletivo com PARABÉNS,
brincadeira com a professora Eloise
Lourenço, oficina de artes e jogo de
vôlei para os pais.

Foi visível a satisfação dos pre-
sentes, que fotografavam e grava-
vam o momento tentando eternizar
cada gesto de seus filhos.

Pedagogia do ISECENSA
cria Bonecas Terapêuticas

Festa da Família no INSA
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Foi realizada no sábado, dia 23 de
setembro, a Missa da Primeira Eu-
caristia dos alunos do Ensino Fun-
damental do Instituto Nossa Senhora
da Glória – Macaé. A celebração
aconteceu na Igreja de Santo Antônio
e foi presidida pelo pároco Pe. Gleison
Lima da Silva, com a presença de
familiares e amigos, em clima de
oração e emoção.

A Santa Missa foi organizada pela
Pastoral Escolar, sob a coordenação da
Ir. Carmelita Agrizzi e teve a parti-
cipação do Coral Clave de Sol, do
Instituto Nossa Senhora da Glória,
acompanhados pelos músicos e fun-
cionários da instituição Fabiana
Aguiar (psicopedagoga), Rafael
Borgate (técnico de informática),
Aparecida Mussi (Orientadora Edu-

cacional) e Joice Barbosa (professora
de Ensino Religioso e catequista).

Ao todo, 59 alunos do 5º e do 6º
ano receberem o Corpo e o Sangue de
Cristo, confirmaram o batismo e assu-
miram publicamente o compromisso
de viverem como cristãos.

Na homilia, o sacerdote falou
sobre o amor, convocando os pais a
amarem seus filhos oferecendo, acima
de tudo, seu tempo. Citando a frase de
Saint Exupery em “O Pequeno
Príncipe”: “o essencial é invisível aos
olhos”, Pe. Gleison se referiu ao amor
e a Eucaristia.

Ele também ressaltou a
importância da família e de toda a
comunidade na responsabilidade de
manter acesa a chama da fé, que é a
presença de Deus no coração dessas
crianças, enfatizando que as dificul-
dades do dia a dia não podem impedir
que se mantenha vivo o amor por
Jesus Cristo.

                                     recebem a Primeira EucaristiaAlunos do INSG/Macaé

No dia 25 de setembro Ir.
Carmelita, Ir. Cláudia e Ir.
Jaqueline participaram do
Encontro Vocacional Feminino

do Vicariato Litorâneo, da
Diocese de Nova Frigurgo, que
aconteceu na Paróquia Nossa
Senhora de Fátima (Macaé).

Após uma fervorosa celebração
eucarística presidida pelo reitor
do Seminário, Padre José Rui, o
grupo rumou para o auditório
onde aconteceram diversas
palestras de cunho
especificamente vocacional:
desde o chamado à vida, as
motivações no processo de
busca... Importante momento
também foi a fala da psicóloga
do Seminário sobre afetividade,
sexualidade e maturidade.

As três Congregações Religiosas
presentes (FMA, Irmãs do
Horto, Toca de Assis) se
apresentaram e também
puderam falar sobre seu
carisma fundacional e missão.

O encontro reuniu
aproximadamente 50 jovens
vindas das várias cidades que
compõem o Vicariato.

Encontro Vocacional Feminino em Macaé
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"Somos Todos Guardiões da História"

Alunos e educadores do Instituto
Nossa Senhora da Glória – Macaé rea-
lizaram uma cantata em homenagem
ao compositor, flautista e maestro ma-
caense Benedito Lacerda, na manhã
do sábado, dia 17. Os participantes se
concentraram no coreto da Praça Ve-
ríssimo de Melo e seguiram em dire-
ção à rua que leva o nome do artista,
localizada no bairro de Imbetiba, onde
foi feita a homenagem.

A iniciativa foi idealizada pela
Professora de Língua Portuguesa e
Literatura, Aparecida Alves de Araujo,
e pelo Professor de Filosofia e Socio-
logia, Moacyr Macedo, para marcar as
comemorações do centenário do sam-
ba. A atividade integra o projeto
“Somos todos guardiões da História”,
que tem como objetivo o resgate da
cultura local através de um levanta-
mento da vida e da obra desse artista.

Durante as aulas e a pesquisa sobre
o tema, os participantes descobriram,
no bairro de Imbetiba, uma rua com o
nome do compositor onde há placas
com frases de suas composições, que
foram levadas para a sala de aula e
suscitaram discussões sobre a realidade
da época e a vida atual da cidade.

O ponto mais alto foi a cantata,
que permitiu apresentar o resultado da
pesquisa para os familiares de
Benedito Lacerda e para os moradores
do bairro, com as canções do ilustre
compositor macaense.

Para a aluna Taís Cappelli Silveira,
tataraneta do homenageado, o projeto
proporcionou a ela e à família um
momento especial.

- É um orgulho ver alguém da
família sendo homenageado. Por ser
tataraneta, pude auxiliar o trabalho de
pesquisa e acabei conhecendo muitas
histórias engraçadas sobre ele – contou
Taís, que na serenata falou sobre uma
das placas com fragmentos de música
e também cantou com os colegas.

Para o Professor Moacyr Macedo,
o projeto permitiu ampliar o olhar dos
alunos diante das realidades que os
cercam.

- A cantata abriu caminho para a
reflexão humana acerca de sua
constituição histórica e cultural. Os
alunos puderam constatar que a
herança de toda riqueza produzida
socialmente deve ser preservada,
acessível e reconhecida como acervo
de nossa humanidade – afirmou.

Para a Professora Aparecida, a
iniciativa reforçou o elo entre a escola
e a comunidade local, marcando
fortemente o trabalho de resgate da
cultura local realizado pelos alunos.

- O trabalho de interação com a
comunidade foi extremamente impor-
tante para os alunos vivenciarem as
pesquisas realizadas, perceberem a
realidade da rua Benedito Lacerda e
de seus moradores. Contribuiu, enfim,
para uma releitura de épocas, pessoas
e valores. Além disso, serviu para mos-
trar que é possível motivar, transmitir
ideias e aprender cada vez mais com o
outro. Foi muito gratificante presen-
ciar entusiasmo, empenho e partici-
pação ativa dos alunos – concluiu.

Ainda no clima dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos, o
Instituto Nossa Senhora da Glória
– Macaé realizou, no dia 01 de
setembro, o projeto “Somos todos
Medalha de Ouro”, com atividades
esportivas voltadas para a
crianças da Educação Infantil.
Segundo o idealizador da
iniciativa, Professor Fernando
Guimarães, os objetivos são:
trabalhar a psicomotricidade
inserindo as crianças no contexto
dos jogos olímpicos e despertando
neles, desde cedo, o interesse pelo
esporte.
O evento foi aberto pela Diretora
Geral do INSG/Castelo, Ir. Rosa
Idália, que ressaltou a
importância dessa atividade para
o desenvolvimento dos alunos e
agradeceu a presença dos pais e a
colaboração dos educadores. Em
seguida, a Coordenadora da
Educação Infantil, Sionéia
Cancela, falou sobre o valor do
esforço não só na conquista das
medalhas como em todas as ações
do dia a dia.
O Professor Fernando apresentou
as equipes formadas pelas turmas
do Maternal ao Infantil II, que em
seguida fizeram o circuito de
atividades físicas. No
encerramento, houve a execução
do Hino Nacional e a entrega das
medalhas de ouro.
Para Rejane Querino, mãe da
atleta Estela Reis, do Maternal I e
de Rafael Reis, do 2º ano, o
Projeto passa para os alunos
valores muito importantes para
que as crianças tenham sucesso
na vida.

"Somos Todos
Medalha de Ouro”
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A Semana da Primavera foi muito
animada no Centro Comunitário Edu-
cativo Esperança do Futuro! Nos dias
19 a 22 de setembro as oficinas tra-
balharam a primavera com diferentes
atividades como: pintura de paisa-
gens, conversas sobre a beleza da
primavera... e com as crianças de 6 a
9 anos foi trabalhado o livro de Ruth
Rocha "A primavera da Lagarta":
depois de ouvirem a história, conver-
saram sobre não criticar o amigo,

respeitar as diferenças e por fim cada
um desenhou um inseto da história e
montaram um painel da primavera.

O momento maior da semana foi
no dia 21 de setembro - dia da árvore -
quando os grupos foram para o parque
do bairro Nova Alegria para brincarem
curtindo a natureza! Aproveitando a
ocasião foi feito um delicioso pique-
nique onde cada um levou algo para
partilhar com os amigos.

Todos os anos no mês de
setembro o Centro Comunitário
Educativo Esperança do Futuro
(Resende) dedica uma semana
para falar mais sobre a Bíblia.

Na semana de 12 a 15 de
setembro as crianças e
adolescentes brincaram de
bingo Bíblico e enigma da
Bíblia. No artesanato: os
adolescentes confeccionaram
um mural com as histórias da
Bíblia que eles mais gostam e
uma mini Bíblia feita de
caixinhas de fósforo para
presentear a família. As
crianças trouxeram as suas
Bíblias para acompanharem a
leitura nas diferentes
traduções.  Também foi feita
uma pesquisa com a
participação dos pais:
trouxeram o versículo bíblico
que um dos pais mais gosta de
meditar no seu dia a dia e
colaram em um grande Bíblia
com o título "A Bíblia na minha
família".

Ao final o objetivo foi
alcançado, quando todos
demonstraram um interesse
maior pela Palavra de Deus e
houve interação da família com
o CCEEF.

Semana Bíblica
em Resende

                        do Torneio
Estadual da Liga de Judô
CCEEF Participa

No dia 18 de setembro o Centro
Comunitário Educativo Esperança do
Futuro - Resende/RJ participou do
Torneio Estadual da Liga de Judô na
quadra da Escola Municipal Abraão.
Estiveram presentes cinco academias
de judô.

O CCEEF participou com 22 cri-
anças e adolescentes, que competiram
das categorias chupetinha (5/6 anos)
até juvenil masculino (15/16 anos),
com a orientação dos  professores

Benedito Oliveira – conhecido como
Bené, Fernando Moura e Mauro,
acompanhando e incentivando de per-
to cada atleta. Resultado: terceiro lu-
gar na classificação, levando um tro-
féu; todas as crianças que competiram
ganharam medalhas, sendo um total
de 11 de ouro (1º lugar), 10 de prata
(2º lugar) e 01 de bronze (3º lugar).

Os pais, educadores, amigos e a
Irmã Maria Caliman estiveram pre-
sentes para torcer e apoiar.

Semana da Primavera em Resende
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O Projeto Crescendo Juntos – PCJ
- realizou no dia 29 de setembro uma
celebração que marcou a comemora-
ção dos aniversariantes dos meses de
julho, agosto setembro e outubro.

Logo no inícios os educandos fo-
ram reunidos para meditar a impor-
tância da paz e como celebrar a vida
do outro pode consolidar a constru-
ção de uma sociedade mais justa.

O Projeto Crescendo Juntos –
PCJ - realizou nos dias 27, 28 e 29
de setembro uma semana de
conscientização Política com o
objetivo de proporcionar a cada
educando a exposição de sua opinião
assim como debater suas ideias e
defender suas opiniões quanto ao
fato de escolher cada candidato a
vereador e Prefeito.

Os educandos puderam trazer
propaganda de seus candidatos e
expor em num mural que ficou todos
os dias disponível para que todos
pudessem analisar e tirar suas dú-
vidas. Alguns foram bem firmes e
fizeram questão de tentar convencer
seus colegas a votarem em seus can-
didatos... No último dia os educan-
dos rezaram por uma consciência
política crítica e foram um a um
exercer sua cidadania e escolher o

candidato que eles achavam melhor
para defender a realidade de sua
comunidade.

Entre as necessidades apresen-
tadas pelos educandos estavam: a
falta de lazer que acontece em
Parque Boa Sorte e nos bairros
vizinhos ao PCJ, a precariedade das
escolas do município e também a má
administração financeira  do
município que acabou acarretando
uma greve de vários dias dos
professores da rede municipal de
ensino. Um clamor significativo foi
a questão da segurança que grita
cuidado em um bairro onde quase
todos os dias os moradores são
obrigados a conviver com tiroteio e
perdem seu direito de ir e vir com
segurança.

Em seguida o Coordenador
Pedagógico – Stevie Santos - pediu
que cada educando falasse uma
palavra para os aniversariantes. Foi
lindo esse momento, pois as crianças
e adolescentes expressaram sua
amizade uns pelos outros!

Prosseguindo o momento cele-
brativo, os educadores Carlos
Alexandre, Vânia, Lucineth, Ir.

Elizabeth e a diretora do PCJ, Ir.
Maria Rita Zampirolli foram entre-
gando os bombons a cada aniversa-
riante. (O bombom simboliza a
doçura da vida e o desejo do PCJ que
todos possam construir um futuro
significativo realizando seus
sonhos).

Para fechar com chave de ouro,
o momento seguinte foi de coroar a
felicidade de todos com o tradi-
cional, "parabéns pra você" que con-
tagiou toda criançada!

É lindo poder enxergar nos
olhos de cada criança, adolescente e
jovem a felicidade de poder come-
morar mais uma ano de vida em uma
realidade tão difícil.  O amor move
os passos. Nele encontram sentido
para acreditar numa vida mais
digna, animados pela força que vem
de Deus e pela força da Pedagogia
Salesiana que no ambiente do PCJ
promove o amor , a paz e a fé que
motiva 110 educandos.

 Comemora Aniversários!PCJ

Conscientização Política-Cidadã no PCJ
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No dia 24 de setembro, alunos da
Escolinha de Futsal que acontece aos
finais de semana, como oficina de ex-
tensão à adolescentes que estão fora da
faixa etária de atendimento do
Vill’agindo e  outros matriculados no
mesmo, participaram do Torneio de
Futsal no bairro IBC -  Cachoeiro de Ita-
pemirim, organizado pela Igreja Presbi-
teriana do Brasil que desenvolve o pro-
jeto “Bem me quer – o futuro presente”.

Os grupos com idades entre 11 e 15
anos que representaram nossa
instituição trouxeram para o Vill’agindo
Troféus  e Medalhas... e uma imensa
alegria brilhando nos olhos!!!

Famílias das Crianças e Adoles-
centes do PCJ, Grupo de Ginástica
“Corpo e Mente”, comunidades da
Paróquia S. Vicente, Música Jovem, e
várias pessoas do Bairro que con-
tribuíram, doando materiais, brindes,
divulgação (carro de som), pessoas que
se dispuseram a ajudar nas bar-
raquinhas... Tudo isso junto não pode-
ria ter outro resultado: a III Feira
Cultural da Primavera foi um sucesso!
Um destaque especial cabe ser dado aos
Educadores do PCJ: cada vez mais,
assumindo o trabalho como missão de
amor! Será sempre constante o
generoso empenho de todos, para que
“todos tenham vida e vida em
abundância”.

III Festa Cultural da Primavera do PCJ

Futsal do Villagindo


