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Do dia 06 ao dia 13 um grupo de
26 Irmãs da Inspetoria Nossa Se-
nhora da Penha se reuniu na Ermida
- Casa de Retiro das Irmãs da San-
tíssima Trindade, em Miguel Perei-
ra/RJ para realizarem o retiro anual,
momento especial de renovação in-
terior considerado por Dom Bosco de
grande importância para uma reto-
mada no caminho de santidade (cf
Const.46) conforme lembrado pela
Inspetora – Ir. Ana Teresa – na cir-
cular/convite para esta ocasião.

O retiro teve como pregador Pa-
dre Valdeir Ferreira (sacerdote rei-
tor da diocese de Apucarana/PR), e
como tema “Jesus Cristo: janela de
Deus para a humanidade e da hu-
manidade para Deus”.

Concluindo o retiro anual, a
Inspetoria Nossa Senhora da
Penha (BRJ) celebrou com imensa
alegria a eucaristia em ação de
graças a Deus por sua fidelidade –
de modo especial – na vida das

Retiro Anual: momento de Graça!

Celebração de Bodas - Obrigada, Senhor!

Irmãs que celebram neste ano seu
jubileu de Consagração Religiosa:
Ir. Clarinda Altoé (60 anos), Ir. Ana
Maria Paes (50 anos), Ir. Cláudia
Maria Pianes Campos (25 anos) e Ir.
Maria do Carmo Ferreira (25 anos).

A celebração aconteceu no
Santuário Basílica de São
Sebastião (Rio de Janeiro) e o
próprio pregador do retiro – Padre
Valdecir Ferreira (sacerdote reitor
do Seminário Diocesano de
Apucarana/PR) presidiu o
momento, juntamente com Frei
Harlen (OFMCap), e reuniu um
grupo de aproximadamente
35Irmãs das várias Comunidades
da Inspetoria, parentes e amigos
das Irmãs Jubilares.

“Eu te amei com amor eterno”.
Com este tema, todos os presentes
agradeceram a Deus a sua
amorosa fidelidade na vida de toda
Inspetoria, de todo Instituto, e
pediu a graça de permanecer fiel a
este amor.

Um coquetel – em estilo bem
familiar – concluiu este momento
festivo.
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De 16 a 21 de janeiro, a inspe-
toria Nossa Senhora da Penha (BRJ)
realizou a Escola de Espiritualidade
Juvenil Salesiana. Uma bela inicia-
tiva da animadora da Pastoral Juve-
nil, Ir. Teresinha Ambrosim e abra-
çada de imediato por toda equipe e
por toda Inspetoria!

A Escola de Espiritualidade
aconteceu no Instituto Nossa Se-
nhora Auxiliadora (INSA), no Rio
de Janeiro e reuniu um grupo de
onze jovens provenientes das Comu-
nidades de Rio das Ostras, Belford
Roxo, Campos dos Goytacazes e
Rio de Janeiro. Jovens universi-
tários, já integrados na animação
juvenil salesiana de suas realidades
locais e desejosos de um maior apro-
fundamento de sua vivência de fé.

A dinâmica da Escola consistiu
em estudo, reflexões, dinâmicas,
momentos fortes de oração com a
liturgia do dia, participação na Eu-
caristia (com animação musical e li-
túrgica feita pelos jvens), filmes
(Maria, Dom Bosco, Madre Mazza-
rello,Felipe Neri, Papa João XXIII),
passeio (Centro Inspetorial, Santuá-
rio da Medalha Milagrosa, Basílica
Santuário de São Sebastião, Igreja de
São Francisco Xavier, Cristo Re-

dentor) e uma alegre e intensa con-
vivência. A Inspetora, Ir. Ana Teresa
Pinto, logo no primeiro dia acolheu
o grupo com palavras de incentivo e
encorajamento, também agradecen-
do e parabenizando a cada um pelo
sim dado ao convite para participar
desta atividade.

A assessoria temática dos dias,
ficou assim definida:

 Espiritualidade Juvenil SalesianaEscola de

Foi um tempo de graça!

Também merece destaque o
envolvimento com/da comunidade
local que escancarou as portas convi-
vendo intensamente com os jovens.

Na tarde do sábado aconteceu
o momento de sintese final e ava-
liação, e à noite, uma animada festa
onde as Irmãs presentes entoaram
“Oh qual sorte!” diante da empol-
gação do grupo.

Com o coração feliz e agrade-
cido os jovens destacaram que o
sentir-se/perceber-se família foi,
sem dúvida, o ponto alto desta se-
mana de escola de espiritualidade
salesiana.
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Nos dias 19, 20 e 21 de janeiro
aconteceu na comunidade São José
Operário (comunidade de origem de
Ir. Jaqueline Rocha Correia, em
Belford Roxo/RJ) um tríduo em
preparação aos seus votos perpétuos,
motivado por Ir. Auxiliadora Cor-
deiro,  com os temas: Conhecendo
Dom Bosco e Madre Mazzarello , e
Rezando o sim de Maria Peregrina.
A culminância aconteceu com a So-

forma coerente a vocação que Deus
escolheu para cada um. Disse tam-
bém que toda vocação é importante,
pois nos leva a fazer a vontade de
Senhor, servindo ao próximo. Falou
ainda da presença significativa das
Congregações que compõem a pa-
róquia e quanto bem fazem, mo-
tivando os jovens presentes a se
abrirem ao discernimento vocacio-
nal e a terem coragem de dar passos.

Ir. Jaqueline descreveu este
momento:

Votos Perpétuos
preparados com Tríduo Vocacional

lenidade Eucarística celebrada no
dia 22 por Dom Luciano Bergamin
(Diocese de Nova Iguaçu) e co-
celebrantes:  Pe. Reginaldo Marinho,
( SDB ), Pe. Marcio João Rodrigues,
Gabriel Stella. (Pia Sociedade São
Caetano) e Diácono Carlos (Dioce-
sano). Momento forte de divulgação
do carisma!

Dom Luciano em sua homilia
ressaltou a importância de viver de

“Celebrar os votos perpétuos
na comunidade onde cresci foi,
sem dúvida, um sinal do amor
de  Deus para com todos nós.
Quando Jesus diz que quem
deixa seu pai sua mãe e irmãos
por causa dele recebe cem
vezes mais, isto é uma
verdade: minha família
aumentou! Sou grata à minha
família, à comunidade São
José Operário, à comunidade
paroquial e ao Instituto das
Filhas de Maria Auxiliadora”.
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Nos dias 10 a 15 de janeiro
aconteceu o Campo Nacional VIDES
2017 na Casa do Puríssimo Coração
de Maria (FMA) na cidade Guara-
tinguetá - SP. Contou  com a presença
de representantes das Inspetorias das
FMA do Brasil. A Inspetoria Nossa Se-
nhora da Penha – RJ/ES esteve pre-
sente com a participação da delegada
do VIDES – Rio de Janeiro, Ir. Tânia
Maria Cordeiro e os leigos Helen
Andrade (Resende) e Stevie Santos
(Belford Roxo), com o objetivo de for-
talecer o grupo VIDES na inspetoria.

O Campo de Formação Nacional
teve um duplo objetivo: colocar em
prática uma das propostas do XI Con-
gresso Internacional do VIDES rea-
lizado em julho/2016, em Roma, a
de que os grupos de voluntariado
VIDES precisam trabalhar de forma
mais integrada, e um segundo objeti-
vo de proporcionar aos grupos VIDES
do Brasil a troca de experiências e a
formulação de estratégias para a im-
plementação e criação do volunta-
riado com a identidade VIDES.

O encontro contou com a asses-
soria da Ir. Leonor Salazar, diretora
do VIDES internacional, que trouxe
uma preciosa contribuição de apro-

fundamento da história,
da identidade, da me-
todologia , formação e
acompanhamento e das
realizações do VIDES,
deixando em todos muito
entusiasmo.

A acolhida viven-
ciada desde o início com
as boas-vindas foi feita
pelo grupo VIDES São
Paulo e o “boa noite” pela
Irmã Claudia Regina
Ribeiro -BSP. Jovens e
Irmãs unidos com expec-
tativas e animação para
viverem dias de intensa
convivência e aprendiza-
do. O clima de acolhida e
fraternidade se estendeu
ao longo dos dias. O mes-
mo acontecendo na visita
ao Colégio do Carmo,
primeira obra das FMA

no Brasil, vindas do Uruguai. O
colégio neste ano de 2017 completará
125 anos. Lá o grupo pode aproveitar
de um  momento de lazer na piscina,
encerrando dia com o “boa noite” feito
pela Ir. Teresa Cristina P. Domiciano
(diretora do Colégio do Carmo).

Os grupos de cada inspetoria
tiveram oportunidade de apresenta-
rem sua caminhada, suas práticas e
desafios. A programação de animação
e oração cada dia foi dividida por
grupo do VIDES das inspetorias.

O dia 12 foi dedicado à pere-
grinação ao Santuário Nacional de
Aparecida no jubileu dos 300 anos,
começando pela visita ao Porto de
Itaguaçu que fica ás margens do Rio
Paraíba do Sul onde foi encontrada a
imagem de Nossa Senhora da Con-
ceição Aparecida. Já na Basílica, o
grupo foi recebido por uma guia do
Santuário que proporcionou a todos
um encontro com a história de todo
o local, desde os primeiros aconte-
cimentos até a arquitetura da Basílica
atual. Depois de “alimentados” da
história encantadora da “casa da Mãe
Aparecida” chegou a hora de alimen-
tar a vida no encontro com Jesus
Eucarístico na participação da Missa
das 12 horas.

A sexta-feira foi um dia especial,
por ser o primeiro dia 13 do ano, dia
em que as FMA fazem memória a
Madre Mazzarello, a oração da ma-
nhã surpreendeu com uma jovem
vestida de Madre Mazzarelo que
encantou a todos.

Ficou muito marcante para todos
a experiência de voluntariado na
Fazenda Esperança, em Guaratin-
guetá. Os voluntários foram divididos
em três grupos, onde visitaram as
casas: Sol Nascente, A Casa das
Mulheres e a Casa da Criança. Cada
grupo preparou atividades para este
momento e vivenciaram horas de de-
dicação e amor ao próximo. Ao final
a gratidão a Deus pelo momento de
partilha de vida e convivência que foi
de grande importância para expe-
rimentarem o VIDES na vida de cada
voluntário.

No sábado, último dia, Irmã
Leonor falou da formação e motivou
o grupo a partir das linhas principais
do Congresso Internacional, a dire-
cionar o plano de ação dos próximos
anos e o planejamento para 2017,
com o objetivo de integrar todos os
grupos das inspetorias do Brasil e
estarem unidos ao VIDES Interna-
cional. O dia foi encerrado com uma
“noite cultural”, onde cada grupo
apresentou algo que caracterizasse
seu estado e sua cultura, através de
teatro, danças, vídeos, músicas, ani-
mação, ginásticas, piada, poesias,
dinâmica e coral. Para que a Irmã
Leonor levasse um pouquinho do
Brasil, cada grupo presenteou-a  com
uma lembrança de seu estado.

 “Estes dias foram uma opor-
tunidade de formação, voluntariado
e convivência, momento de partilha
de experiências, intercâmbio de in-
formações e ajuda mútua, fortale-
cendo a proposta do voluntariado
VIDES no Brasil.

Foram dias de intensa alegria,
convivência e troca de experiências,
deixando em mim um desejo maior
de fazer voluntariado com um olhar
claro do que é o VIDES, com a certeza
que eu posso melhorar o mundo de
alguém com os dons que Deus me
deu.” ( Helen Andrade).

VIDES Nacional
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Meus queridos jovens de todo o
mundo salesiano, queridas jovens e
queridos jovens: recebam minha
saudação de amigo, de irmão, de pai
– em nome de Dom Bosco –, ao
fazer-me presente e ‘bater às portas
de suas vidas’ na festa do nosso
amado Dom Bosco.

Há alguns dias, o Papa Francisco
escrevia uma carta aos jovens para a
apresentação do documento que ser-
virá de preparação à XV Assembleia
Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos
a ser celebrado em outubro de 2018.
No início dessa carta, o Papa dizia: “eu
quis que vocês estivessem no centro
da atenção, porque os tenho no
coração”. Posso garantir-lhes que eu
mesmo sei, por experiência pessoal, o
que significa trazê-los no coração e
desejar-lhes todo o bem, embora em
muitos casos ainda não tenhamos po-
dido nos cumprimentar pessoalmente.

Sabem de uma coisa? Muitas ve-
zes, quando me encontro com jovens
do mundo todo e devo falar-lhes, gos-
to de pensar que o que lhes digo é o
que o próprio Dom Bosco, em nome
de Jesus, gostaria de lhes dizer.

Mesmo ciente de que, conforme
os países e continentes em que vivem,
é grande a diversidade entre vocês, a
diversidade das culturas, a diversidade
das visões de quem, com seus estudos
universitários, se prepara para a vida;
e que é muito diferente a realidade de
quem tem meios humanos e econô-
micos para realizar as próprias poten-

cialidades, se comparada com a reali-
dade de outros jovens que possuem
oportunidades muito menores etc., os
seus jovens corações sempre têm mui-
to em comum, são muito parecidos,
apesar das diferenças e, por isso, posso
dizer alguma coisa a todos, indepen-
dentemente de onde se encontram.

Minha mensagem, hoje, está em
total sintonia como o que lhes pediu
algumas vezes o Papa Francisco: “Eu
confio em vocês, jovens, e rezo por
vocês. Ousem ir contracorrente”.

São muitos os adultos que con-
fiam plenamente em vocês. Eu sou
um deles, meus queridos jovens, e os
incentivo a serem corajosos em suas
vidas. Incentivo-os a terem a força
de ir ‘contracorrente’ quando o apelo
à fidelidade, a vocês mesmos e a Jesus
ressoar com força no interior de seus
corações.

O mundo de hoje precisa de vo-
cês. Precisa de grandes ideais que são
próprios da sua juventude e dos seus
sonhos juvenis. O mundo precisa,
mais do que nunca, de jovens cheios
de esperança e fortaleza, que não
tenham medo de viver, de sonhar, de
buscar uma profunda e verdadeira fe-
licidade, aquela pela qual Deus habita
em seus corações. Jovens que se sin-
tam atraídos pelo compromisso e se-
jam capazes de se comprometerem e
amar “até doer”, como disse certa vez
Madre Teresa de Calcutá, hoje santa.
Jovens capazes, a partir de seus com-
promissos, de dar o próprio tempo e
dar-se a si mesmos.

Existem também muitos jovens

‘cansados, entediados ou desencan-

tados’, ou que simplesmente nunca se

entusiasmaram com nada, jovens

muito fracos e frágeis; por isso, preci-

sam de outros jovens, de vocês, que,

falando da vida e com a mesma

linguagem vital, mostrem a eles que

há outros caminhos e possibilidades;

jovens que os ajudem a entender real-

mente que fugir dos desafios da vida

nunca é uma solução, e que, também

como verdadeiros ‘discípulos-missio-

nários’, os ajudem a descobrir Jesus

em suas vidas e a crer n’Ele. Um

Jesus que, certamente, ‘não lhes ven-

de fumaça”, mas oferece Vida, da-

quela autêntica, da sua, Ele mesmo.

Queridos jovens, creio que uma

coisa tão simples como esta, Dom

Bosco poderia dizer-lhes neste 31 de

janeiro de 2017, com palavras e lin-

guagem de hoje, assim como também

lhes diz o Papa na carta mencionada:

“Não tenham medo… Um mundo

melhor constrói-se também graças a

vocês, ao seu desejo de mudança e à

sua generosidade. Não tenham medo

de ouvir o Espírito que lhes sugere es-

colhas audazes, não hesitem quando

a consciência lhes pedir que arrisquem

para seguir o Mestre”.

Desejo de todo o coração que isso

aconteça para vocês. Arriscar sempre

que se trata de Jesus e de Deus Pai

em suas vidas. Nunca lhes faltará a

sua Presença por meio do Espírito, e

será garantia segura do seu caminho

humano de felicidade.

Com verdadeiro afeto, cumpri-

mento-os desejando-lhes uma feliz fes-

ta de Dom Bosco e a proteção sempre

materna de nossa Mãe Auxiliadora.

Vocês já se
encontraram
com o olhar de
Jesus, o
Senhor?

Ángel Fernández Artime, sdb

Reitor-Mor


