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                                                                                                    ditorialditorialditorialditorial    
                                    

 
 

Vivemos tempos difíceis. Por que o bem não é colocado em evidência?  

Nada mudou, tudo continua no mesmo ritmo... Isso é o que muitas vezes 

ouvimos por aí ....  

 Olhando nossa realidade constatamos que existe algo diferente.  

Grande é o número de crianças, adolescentes e jovens que fazem parte 

de nossa caminhada. Junto a eles somos presença que anima suas vidas para 

que possam “ver e tocar Jesus”. Com os educadores e pais compartilhamos o 

carisma educativo, nosso trabalho sério e dedicado; juntos buscamos caminhos 

mais eficazes para educar.   

Em nossos ambientes as celebrações, as festas, os passeios congregam 

pessoas, proporcionam alegria, alimentam esperança, despertam novos sonhos. 

Nossa vida religiosa vem sendo revigorada: celebrações, retiro anual 

“Acima de tudo o AMOR!”, assembléias, encontros comunitários, visita de D. 

Bosco.... 

Enfim, todas essas realizações e outras que aqui não foram descritas 

demonstram que a vida desabrocha, que os sinais da bondade de Deus estão 

presentes e são capazes de transformar nossa realidade.  

Possamos, unidas, continuar decididamente sendo “presença que 

conhece, ama, compartilha, acompanha e testemunha a beleza e a alegria da 

vida que se entrega totalmente ao Senhor. “  

   Fraternamente,  

    Ir. Rosa Idália Pesca   

 

E 
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conomiconomiconomiconomiaaaa    e e e e VVVVidaidaidaida     
 “Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro” (Mt 6,24) 

 

  
O texto-base da Campanha da Fraternidade de 
2010, cujo lema é “Vocês não podem servir a 
Deus e ao dinheiro” (Mt 6,24), é extremamente 
profético e faz uma análise clara e consistente da 
realidade. A abordagem bíblica é 
contextualizada, profunda e fiel ao projeto de 
Deus, e apresenta com nitidez a palavra de Deus, 
anunciada pelos profetas e revelada pelo seu 
filho Jesus Cristo na Palestina do Século I – uma 
sociedade agrícola, mas com aspectos 
econômicos, sociais e políticos semelhantes aos 
vividos pela humanidade neste século. 
 

Para entender a proposta da Campanha da 
Fraternidade 2010, é preciso uma mudança de 
mentalidade, pois vivemos numa sociedade que 
coloca a apropriação de riqueza, o luxo, o status, 
as aparências, o consumismo, o domínio e a 
influência sobre os outros como valores 
fundamentais que caracterizam o próprio ser e 
existir no mundo. Eu “sou”, eu tenho 
“visibilidade” conforme o acesso ao consumo, 
ao carro do ano, à roupa de marca, se meu 
círculo de amizade é elitizado, se exerço algum 
tipo de influência, ou tenho poder sobre outros. 
 

Precisamos entender que Deus tem um amor 
profundo, radical, grandioso, sem limites e 
extremo pelo ser humano, e que nada está acima 
do amor, do cuidado, da proteção e da defesa da 
vida. Para Deus, pensar em matar, em tirar a 
vida do outro é inconcebível, inaceitável, por 
mais que tenhamos razões para tal, mesmo para 

proteger a vida de 
outros, ou com a 
justificativa de se fazer 
justiça. Todos precisam 
de uma chance, de 
cuidados, de amor. 
 

O sentido maior da existência, a partir da 
revelação bíblica, é estar a serviço do outro, é 
promover, facilitar, dar condições, cuidar para 
que a vida seja plena, que todos possam viver 
com dignidade, serem aceitos, respeitados e 
tenham as condições necessárias para atingir o 
pleno desenvolvimento, exercitar seus talentos, 
aptidões, e dar a sua contribuição no momento 
histórico em que vivem, conquistando a 
plenitude do ser no mundo. Neste sentido, as 
igrejas que pregam que o enriquecimento 
individual é promessa e dívida de Deus e que 
para conquistá-la é preciso conversão, estão 
muito longe de Deus e na verdade idolatram a 
riqueza. Não conhecem nem amam a Deus. 
 

Acredito que esta campanha seja muito 
polêmica. Em muitos casos, poderá ser até 
deixada de lado, pois mexe com algo essencial 
no que tange  a possíveis mudanças em prol da 
vida: o combate ao acúmulo de bens, à 
escandalosa diferença em nosso país no que se 
refere à concentração do capital e das 
propriedades nas mãos de uma pequena parcela 
da população. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

 

IMPORTANTE   -  IMPORTANTE   -   IMPORTANTE   -   IMPORTANTE  -   IMPORTANTE 
    

Além da denúncia das injustiças sociais resultante do atual modelo econômico, as 

Igrejas pretendem desenvolver ações educativas voltadas para a prática de uma 
economia de solidariedade, de cuidado com a criação e de valorização da vida como 
o bem mais precioso. São ensinamentos voltados para o atendimento das 

necessidades humanas e não dependentes da lógica do mercado e das condições de 
oferta, demanda e preço. A missão educativa proposta pela CFE está 

fundamentada nas raízes da árvore da vida: amor, dádiva, fraernidade e 
solidariedade. 
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    BBOOAASS    VVIINNDDAASS    AAOO    22001100  !!  
  

RReett ii rroo  AAnnuuaall   

Do dia 05 ao 12 de janeiro aconteceu na Casa de Retiros 
Padre Anchieta – Gávea/RJ – o retiro anual da nossa 
Inspetoria. O grupo era de aproximadamente 35 Irmãs 
que, com a mediação do Pe. Francisco Rubeaux, OMI 
(Oblato de Maria Imaculada) retomou e rezou o tema 
Capitular: “Acima de tudo o amor”. Pe. Francisco 

enfatizou durante tofdo o 
tempo – dentro do tema – a 
dimensão da misericórdia 
divina e da fragilidade 
humana, fundamentado-se 
sempre na Palavra de Deus; e 
lembrando-nos que acima de tudo está o amor porque o amor é Deus (cf. 
Carta de João).  
Concluído o retiro celebramos com imensa alegria os 50 anos de Vida 
Religiosa de Ir. Adma Casseb Fadel. Também aqui o momento foi de 
festa e de louvor a Deus pela fidelidade a pela doação de vida 
consagrada da nossa querida Ir. Adma. O momento tornou-se ainda mais 
solene com a presença das crianças e educadores do Projeto AMAR. Um 
grupo significativo de adolescentes e educadores deram ao momento um 
tom de festa, de alegria e de gratidão reconhecida pela pessoa sempre 
presente e dedicada de Ir. Adma junto a eles. 

Parabéns Ir. Adma! Que o nosso Deus a faça sempre m ais fiel! 
  
 
 

EExxppeerr iiêênncciiaa  ddee  SSeegguunnddoo  NNoovviicc iiaaddoo  ––  CCaammppoo  GGrraannddee  //  MMSS  
 

De 27 de dezembro a 14 de janeiro, aconteceu no 
Instituto Missionário São José, na Inspetoria Imaculda 
Auxiliadora, a experiência do Segundo Noviciado da 
qual participaram 20 junioristas previnientes de 7 
Inspetorias do Brasil (BCB,BSP,BRH,BMT,BMA e BRJ). 
Neste período o grupo de jovens FMA, aprofundou 
vários temas referentes a esta etapa formativa. 
Foi um momento forte de amadurecimento das 
próprias convicções, uma intensa preparação de vida 
espiritual, fraterna e comunitária. O grupo de Irmãs do 
5º e 6º Anos de Profissão era  participativo e animado 
na missão salesiana. O encontro intensificou o nosso 
“SIM” cotidiano na alegria de ser FMA.  

Ir. Danielli Lopes Nogueira participou como Juniorista do 5º Ano e assim se espressa: agradeço a 
oportunidade de ter vivenciado este momento, ver e sentir o Instituto no Brasil. Hoje sou mais consciente da  
responsabilidade e nosso compromisso de fazer Jesus conhecido e amado. 

J
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NNoovviicc iiaaddoo  iinntteerr iissppeettoorr iiaall     
 
 
Com a presença das 9 Inspetoras do Brasil e 
das 17 Noviças das várias Inspetorias 
brasileiras, iniciou-se com uma solene 
Celebração Eucarística a inaugura-ção dos 
novos ambientes do Noviciado 
Interinspetorial. Objeto de longo e 
despojado discernimento, a decisão foi 
tomada em abril de 2009, durante o En-
contro Nacional de Formadoras, com Ir. 
Maria Amé-rico, Conselheira da Formação. 
Hoje, celebrando o início desta união, vemos 
que a decisão nos levará a um passo muito 
importante de unidade com o Institu-to e 
entre nós. A belíssima mensagem de Madre 
Yvonne nos confirma que apesar das 
dificuldades, isso nos fará crescer na 
comunhão.  
 

O Noviciado, totalmente remodelado é 
hoje uma Casa acolhedora, clara e alegre 
onde as jovens viverão a experiência única 
dos anos centrais da Formação Inicial. A 
Celebração Eucarística teve como tema de 
fundo a consagração do templo, 
fundamentada em textos bíblicos e 
explicitada em cantos, palavras, gestos e 
objetos simbólicos. “Cada pessoa é 
também o ver-dadeiro templo do Senhor, 
vela do “sim” que se gasta por inteira e é 
consumida pelo fogo do amor, que está 
sempre acima de tudo”.  
 
 
 
 

Pe. Justo Piccinini e Pe. Alcides Pinto da Silva, trouxeram a fraternidade de nossos Irmãos Salesia-nos, a 
palavra oportuna e carinhosa que deu à Celebração um tom de família.  
À Celebração seguiu-se a bênção da Casa. Como outrora os hebreus transportavam a Arca, sinal da Aliança, 
assim foi transportado à Capela o Santíssi-mo Sacramento, Cristo Jesus que iluminará as ora-ções da 
Comunidade e será o Centro irradiador de vida e de comunhão. A Capela, obra do artista plástico de renome 
internacional Cláudio Pastro, na es-sencialidade das linhas e objetos, reflete a Beleza de que Jesus é a 
expressão mais perfeita. Nos três andares da nova residência estão distribuídos com simplicidade e gosto os 
vários ambientes onde a Comunidade formativa se ajudará no acompanhamento recíproco a vivenciar o que 
Dom Bosco so-nhou para o nosso Instituto: ser pedras vivas do monumento de seu amor a Maria Auxiliadora!  
 

 

Agradecendo a inspiração do Espírito, imploramos a Sua assistência constante e a 
materna proteção de Maria para que o Noviciado seja espaço de forte experiência 
de Deus, lugar privilegiado de encontro e crescimento, sinal de comunhão na 
diversidade de culturas e na universalidade do carisma. Ir. Rosalba Perotti 
 

Inspetoras, Mestra, Irmãs (que farão parte da comunidade do 
Noviciado) e noviças do Brasil 

A Capela, obra do artista plástico de renome internacional  
Cláudio Pastro 
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O noviciado continua na Lapa  - Casa N.S. das Graças -  Rua Madre Linda Lucotti 39  - SP.   
Com a reforma da casa os ambientes foram bem preparados para receber as noviças de todo Brasil.   
 

São 17 Noviças  cujos nomes e respectivas inspetorias seguem abaixo :  
  

PRIMEIRO ANO INSPETORIA 

Claudiane da Silva Cavalcante  BRE 

Rita Aparecida Moura de Lima  BRE 

Rita de Cássia Souza Lima  BRJ 

Aline Scheffer Machado  BPA 

Helena Beatriz de Martins Martinez  BPA 

Luciane Rocha Carvalho  BPA 

Virginia Braga Fonseca BMT 

Adeilza Oliveira Souza  BMT 

Creonice da Silva Gomes  BCB 

Alessandra Maria de O. Moreira  BBH 

Paloma Priscila Albergaria  BBH 

Tayana Ferreira  BMA 

 

SEGUNDO ANO INSPETORIA 
Rosangela Emilia Massa Lana  BMT 

Adrielle Druciak BPA 

Elinéia Alves de Lima Poses  BBH 

Grace Kelly de Melo Custódio  BBH 

Sirlei Barbosa de Oliveira  BCB 

 
Comunidade da Casa do Noviciado  : 
  Mestra : Ir. Helena Gesser  - BPA 
  Ir. Maryluce Pereira de Almeida  -  BMT 

Ir. Maria Cassiana da Costa -  BBH  
Ir. Célia Regina Pinto -  BSP 
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110000  AANNOOSS  

IIrrmmãã  MMaarriiaa  AAuugguussttaa  MMóóddeennaa  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Após a celebraçãode Ação de 
Graças, presidida pelo PE. Geraldo, 
nosso irmãso salesiano foi servido 
um saboroso almoço. 
 

Presentes várias irmãs das diversas 
Comunidades da inspetoria e 
rodeada por seus familiares o dia 
foi de muita FESTA.  
A VIDA foi celebrada. A 
serenidade e a lucidez estavam 
estampadas no rosto da 
aniversariante e o momento tornou-
se ainda mais significativo. Todos 
queriam gozar da sua presença e 
estar ao seu lado era quase que 
beber da experiência de quem não 
precisa dizer nada – a presença é a 
palavra. 
 

Ir. Augustinha obrigada por sua 
presença centenária entre nós. 
Somos felizes por saber que foi a 
‘escolhida de Deus.’ 
  

A Inspetoria Nossa Senhora da Penha vivenciou   
no dia 20 de janeiro um momento único, de 
muita alegria e de louvor ao Deus da Vida! 
 
Celebrar 100 anso é uma dádiva. Poucos têm 
esse privilégio. 
O momento foi de ação de graças, de muita  
alegria e de uma convivência muito familiar. 
 
Com Irmã Augustinha aprendemos a simplicidade de vida, a 
confiança no Deus que tudo provê e mais, o amor 
incondicional a Jesus Cristo, o esposo sempre fiel. 
Sua vida pode ser sintetizada como ‘a mulher sábia’ que no 
Dia a dia vai construindo sua vida sobre a rocha e na 
entrega cotidiana é feliz em dar tudo e ser a irmã 
preocupada e sempre ocupada com os outros. 
A você Ir. Augustinha nossa eterna gratidão pelo presente 
precioso que você é para nós! 
Deus lhe dê aind muitos anos e anos plenos de graça e de 
felicidades. 
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SSaalleessiiaannooss//aass  ppaarr tt iicc iippaamm  ddoo  CCoonnggrreessssoo  IInntteerraammeerr iiccaannoo  ddee  
EEdduuccaaççããoo  CCaattóóll iiccaa  

 
Entre os dias 23 e 25 de janeiro, referentes salesianos da Itália e de 
diversos países da América estiveram reunidos em Santo Domingo, na 
República Dominicana, para rever a caminhada das escolas salesianas 
no continente americano.  O encontro avaliou conquistas e desafios do 
III Escola Salesiana na América (ESA), realizado em Brasília, no 
Brasil, em 2008. Vários relatos de experiências educativas das regiões 
da América foram partilhados. 
  
Outro objetivo do evento foi discutir o tema do XXII Congresso 
Interamericano de Educação Católica (CIEC): “Qualidade da Educação 
Católica a partir de sua identidade”. Ao término do CIEC, no dia 28 de 
janeiro, os representantes da Família Salesiana se reuniram, mais uma 
vez, para discutir ações norteadas pelas conclusões do congresso. 
  
Além da Itália, participaram representantes das escolas salesianas do 
Guatemala, Bolívia, Peru, Argentina, Brasil, Panamá, Nicarágua, 
México, Estados Unidos, Equador, Haiti, Colômbia, Paraguai, Uruguai, 

Chile, Venezuela, Porto Rico, Costa Rica e República Dominicana. 
Ir.Regina Maria Meireles participou do evento representando a Inspetoria N.Senhora da Penha. 
 

OONNUU  eessttaabbeelleeccee  22001100  ccoommoo  ““ AAnnoo  IInntteerrnnaacciioonnaall   ddaa  JJuuvveennttuuddee””     
 

A Assembléia Geraldas Organizações Unidas 
(ONU) pediu o apoio de governos, sociedade 
civil, indivíduos e comunidades ao redor do 
mundo para celebrar o “Ano Internacional da 
Juventude”. As comemorações começarão a 
partir do dia 12 de agosto, na Semana do 
Estudante, e terão como tema o diálogo e o 
entendimento mútuo. O objetivo é incentivar a 
compreensão entre gerações e promover os 
ideais de paz, respeito pelos direitos humanos, 
liberdade e solidariedade. Segundo a ONU, o 
Ano Internacional da Juventude, por estimular  

 

PPrr iimmeeii rraa  PPrrooff iissssããoo  RReell iiggiioossaa        
FFeessttaa  ddoo  SSIIMM!!   

Lílian Silva Gentil depois de um período de 
preapração faz sua profissão como Filha de 
Maria Auxiliadora. 
A celebração foi na Basílica Nossa Senhora 
Auxiliadora em Niterói, sua paróquia de origem.  

os jovens na promoção de progresso, está de 
acordo com as Metas de Desenvolvimento do 
Milênio. As metas incluem a redução de uma 
série de males sociais até 2015, como a miséria, 
a fome, a mortalidade materna e infantil, a falta 
de acesso à educação e à saúde. Vários eventos 
internacionais devem acontecer em agosto, 
incluindo o 5º Congresso Mundial da Juventude 
em Istambul, na Turquia, uma conferência 
global no México e os Jogos Olímpicos da 
Juventude em Cingapura. 
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O momento foi solene, de muita emoção e testemunhado pelos 
paroquianos que lotaram a belíssima basílica. Pe. Marcelono órgão 
deu o tom de solenidade ao momento. 
Aos familiares e de modo especial aos pais a certez de que Nossa 
Senhora ocupará o lugar de Lílian na família. Isso já nos dizia 
Dom Bosco. 
 
Lílian, nós a acolhemos com o coração em festa! 
 
 
 

SSeemmiinnáárr iioo  ddee  EEssppii rr ii ttuuaall iiddaaddee  
SSaalleessiiaannaa    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMeessaa  RReeddoonnddaa  ––  DDoomm  BBoossccoo  
FFuunnddaaddoorr   

Ir. Maria Léa Ramos esteve em Niterói junto a outros 
especialistas da espiritualidade salesiana para discorrer 
sobre Dom Bosco Fundador a um grupo de Cooperadores 
Salesianos. Falar de Dom Bosco Fundador é falar sobre a 
ousadia de um homem que enxergava além daquilo que se pode ver. De um homem possuído do 
Espírito Santo e apaixondo por uma causa – a educação do Jovem. 
O ser sacerdote para Dom Bosco está em perfeit sintonia com a opção de ser educador. Ser sacerdote 
para acompanhar os jovens na possibilidade de dar um sentido digno á sua vida. Essa foi sem dúvida 
a intenção motivadora ao fundar sua família religiosa e leigos consagrados. 
 

 

Vem Dom Bosco, vem conosco caminhar! 

Com muita seriedade e responsabilidade as Junioristas 
sob a orientação de Ir. Teresinha Ambrosim, 
apresentaram no dia 22 de janeiro na  
Casa Inpetorial, os trabalhos de estudo e pesquisa no 
cmapo da espiritualidade salesiana. Em 2009 a temática 
sersou sobre Dom Bosco e a missão salesiana. Os 
temas apresentados foram: 
- Danielli Lopes Nogueira – Educomunicação e o 
Sistema Preventivo de Dom Bosco; 
- Gerline Deolinda Paiva – O Sistema Preventivo e os 
Direitos Humanos 
- Jaqueline Rocha Correa – O Sistema Preventivo e o 
acompanhamento em Dom Bosco. 
- Lílian Silva entil – Noviça – apresentou o tema: O 
acompanhamento e a assistência-presença em Dom 
Bosco. 
Como se percebe, os temas escolhidos e estudados 
foram essenciais ppara a qualidade da missão junto aos 
jovens. 
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esesesesta Inspetorialta Inspetorialta Inspetorialta Inspetorial 

 
 

No dia 27 de setembro aconteceu em Rio das Ostras – Instituto Nossa 
Senhora da Glória – a Festa da Inspetoria. Um momento de muita 
alegria, confraternização e ação de graças pelos 25 anos de vida da 

Inspetoria. “Aos 25 Anos é preciso renascer no Amor!” esse foi o tema 
que nos animou durante todo o dia. 
O dia foi marcado de alegria, festa, convivência e celebração  de 
grandes momentos percorridos junto às crianças e jovens. A presença 
das crianças e jovens de macaé e Rio das Ostras deram um colorido especial com apresentações de flauta, 
violão e teatro. 
Na celebração eucaristica, momento especial de ação de graças contamos com a presença de Pe. João 
Evangelista. A celebração muito participada pelas comunidades possibilitou um clima de oração e foi possivel 
olhar o caminho feito e render graças ao bom Deus pela presença sempre fiel junto da noss inspetoria. 
 
 

 

ssembléia Inspetorialssembléia Inspetorialssembléia Inspetorialssembléia Inspetorial 

 
Novamente a Casa Inspetorial nos acolheu para 
mais uma etapa da elaboração do projeto 
Estratégico da Inspetoria (2010-2014). A 
assembléia com a representação de 46 Irmãs de 
todas as Comunidades dedicou-se a uma etapa 
importante da construção do Projeto: as 
estratégias e planos de ação. Para este momento 
a assembléia contou com a assessoria da Pe. 
Marcos Sandrini, sdb, que vem acompanhando 

os trabalhos junto à Inspetoria desde o inicio do processo. 
Durante a Assembléia foi discutido também a questão da 
Formação da FMA e mais especificamente da formação 
inicial. Tempo oportuno para uma tomada de consciência do 
nosso papel de promotoras vocacionais e responsáveis pela 
continuidade da congregação. Muitas jovens olhando para 
nós devem sentir-se atraídas a seguir Jesus Cristo como 
modelo de educador da Juventude. 

F 

A
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uninteruninteruninteruninter                                                         Missão 
 

 

De 11 a 13 de setembro: a missão se inicia na Igreja dos Capuchinhos no centro da Cidade do Rio de Janeiro, em 
direção à Comunidade do Turano. 

Contou com, aproximadamente, 50 Juniores de várias Congregações Religiosas. Esta missão tinha como 
objetivo vivenciar uma situação de missão específica e desafiadora. A assessora da Oficina da Missão, Ir. 
Marcela Batista, reuniu os juniores ás 19 horas da sexta feira e após a oração encaminhou os missionários para 
as casas que os acolheram.  

Vivi uma experiência única de ver um outro lado de uma comunidade do morro, escutar cada família visitada , 
suas alegrias e temores , suas expectativas em relação ao futuro.Em cada casa que entrávamos tínhamos um 
encontro com o próprio Deus.  

O que diferenciou um pouco esta missão de outras que fizemos em nossa Congregação, é que por ser uma 
comunidade muito grande não foi possível passar de porta. Os Capuchinho fizeram um cadastro das famílias 
que gostariam de acolher os missionários com dia e hora marcados, assim íamos direto nas casas que já 
haviam sido marcadas. Fomos recebidos sempre com muita alegria pelos moradores.  

Um dado desafiador é evangelizar nos prédios. Dificuldades para entrar. Outros transtornos que a cidade 
apresenta no que diz respeito à evangelização.  

O bonito foi perceber o quanto nossa visita era importante para todos. O fato de subirmos o morro com a blusa 
da missão já evangelizava. Às vezes, nem era preciso falar. Com apenas os gestos, as pessoas tiravam uma 
palavra de sabedoria e nos enchiam o coração com atitudes de carinho e gratidão. 

A missão nos revelou o quanto é importante sermos missionários não apenas em momentos específicos mas 
criarmos uma atitude de constante missão. Sermos discípulos-missionários. 

Ir. Jaqueline (Comunidade de Cachoeiro de Itapemirim) 

 
 

ncontro Vocacionalncontro Vocacionalncontro Vocacionalncontro Vocacional    
    
Nos dias 22 e 23 de agosto aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, 

na Comunidade Maria Imaculada um encontro vocacional. 
Estavam presentes 4 jovens: 2 de Campos, 1 de Pombal – ES e 1 de 
Linhares.  

A proposta foi a da CNBB para o mês vocacional com o tema: “Há 
esperança no caminho” e o lema: “ Ardia nosso coração quando ele nos 
falava pelo caminho”. A pssagem Bíblica “Os discípulos de Emaús que ao 
reconhecerem Jesus, retomam o caminho para Jerusalém”, deu-nosum novo olhar, uma nova motivação, uma 
luz no horizonte. Depois do encontro com o Mestre, os discípulos atravessaram a escuridão da noite, sem 
medo de tropeçar, porque o coração pulsava de alegria. Isto aconteceu conosco! 

Tivemos a rica colaboração das irmãs Claudia, Rita Cristina, Jaqueline e a postulante Rita de Cássia 
que ajudaram a enriquecer os momentos de reflexões e orações.  

A irmãs de Cachoeiro nos acolherem muito bem, criando um clima de descontração, alegria, 
espontaneidade. Verdadeiro clima de família. 
 

J 

E
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IDESIDESIDESIDES 

 
Aconteceu nos dias 20,21,22/11, em Cabo Frio, o Campo 
de Formação do VIDES. Os 23 participantes eram 
provenientes do Rio, Belford Roxo, Macaé, Rio das Ostras 
e da própria Paróquia (N.S. da Esperança) que nos 
acolheu. Além desses jovens participamos 6 Irmãs: Adma, 
Danielli, Gerline, Teresinha, Ana Zampiroli , Tânia. 

Para os 
jovens 
foi uma 
experiên-
cia de 
convivên-
cia, de 

contato 
direto 

com a 
realidade 
e leitura 
da mesma 

à luz da Palavra de Deus, um despertar para o 
protagonismo dentro da proposta da cultura da 
solidariedade. Uma experiência que, apesar do curto 
tempo, sensibilizou não só os jovens participantes, mas 
também a comunidade, para a necessidade de dirigir o 
olhar para o “LIXÃO”, lugar de uma miséria mais que 
desumana, degradante, mas mesmo assim portadora de sinais de fraternidade, de Reino. 
Agradecemos o apoio do Centro Inspetorial, das comunidades do INSA, de Macaé, Rio das Ostras e da 
Associação AMAR na ajuda para a alimentação. 
 

 

RB RegionaisRB RegionaisRB RegionaisRB Regionais    ––––    RRRRJ / ESJ / ESJ / ESJ / ES    
 

 
A CRB Regional Rio de Jneiro realizou nos dias 18 a 20 de agosto , no 
colégio Regina Coeli, sua  XLIV Assembléia. O tema iluminador foi: 
“Por uma Vida Religiosa Místico-Profética Portadora de Esperança”. 
Representando a CRB Nacional, esteve presente Irmão Lauro Francisco 
Hochscheidt, FMS. 
Sendo esta uma Assembléia eletiva, agradecimentos foram feitos à 
Diretoria cessante e as boas-vindas dadas ao grupo que agora assume. 
 
 

 
A XVIII AGO - Regional Vitória  que aconteceu de 11 e 12/09/2009, em 
Cariacica  na Casa de Encontro das Irmãs Agostinianas.  Foi uma 
Assembléia eletiva que não teve um tema. Ir. Deyse Camelo D'Arce, 
representante da CRB Nacional refletiu conosco antes da eleição baseada 
no livro de Frei Carlos Mesters,OCARM o tema: " Eis-me aqui para fazer a 
tua vontade" (Sl 40,8) Missão, eleição e escolha. A nova diretoria foi assim 
composta: Presidente: Ir. Luzia Premoli - Missionárias Combonianas. 
Diretoria: Ir. Ana Maria Gomes da Costa - Beneditinas da Divina Providência; Ir. Creuza Maria de Assis - 
Milicianas de Cristo; Pe. José Cláudio Teixeira – Redentorista e Ir. Rita Cristina de Jesus Pacheco – Filha de 
Maria Auxiliadora (Salesiana). 

V 

C
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spiritualidade Jspiritualidade Jspiritualidade Jspiritualidade Juveniluveniluveniluvenil 

 

Aproximar os jovens dos valores cristãos é a proposta do 
Encontro de Espiritualidade Juvenil Salesiana, que reuniu 
cerca de 300 jovens no dia 20 de setembro, no Instituto 
Nossa Senhora da Glória – INSG/Castelo, em Macaé. O 
colégio recebeu estudantes de diversas escolas e projetos 
sociais salesianos dos estados do Rio de Janeiro e Espírito 
Santo. Os jovens participaram de oficinas de teatro, grafitti, 
dança de rua, dança contemporânea, pintura, poesia e 
modelagem em cerâmica. As atividades tiveram como tema 
“Juventude em marcha pela Vida e pela Paz”, em alusão ao 
Dia do Estudante.  

Quem participou 
do evento pela 
primeira vez, já 
pensa em repetir 
a experiência nos 
próximos anos. 

Já faz nove anos que o encontro é realizado pela 
Inspetoria com muito sucesso entre os jovens. O objetivo 
é articular grupos de jovens para vivenciar a 
espiritualidade salesiana. Cada ano o evento é diferente, 
mas o propósito é sempre celebrar a fé e a vida. 

 

rticulação da rticulação da rticulação da rticulação da JJJJuventude Salesianauventude Salesianauventude Salesianauventude Salesiana 

    

A segunda etapa da Formação de 
Liderança da AJS realizou-se em Rio das 
Ostras com a participação de 45 pessoas 
entre Assessores e Jovens. O tema trabalhado nesta etapa 
foi a proposta 
de “Jesus 
Cristo e seu 
Reino.” A 
participação 
dos Jovens foi 
intensa e na 

avaliação feita por eles há um grande clamor de 
continuação da proposta. Isto nos provoca ao que aponta 
o Capítulo Geral XXII e também a última Circular da 
Madre Geral sobre o acompanhamento dos jovens. 
    
    

E

 

A
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A estrutura da avaliação abrange as 
questões referentes à gestão, aos 

processos, aos recursos e aos resultados 
da escola.  

A avaliação não se restringe ao 
desempenho acadêmico dos alunos.  
Utilizando tratamento estatístico para 

informações obtidas em ferramentas de 
pesquisa, busca captar a percepção da 

comunidade sobre a realidade da escola. 
Para isso utiliza diferentes instrumentos de 

coleta de informações. 

ede Salesiana de Escolasede Salesiana de Escolasede Salesiana de Escolasede Salesiana de Escolas    
                                                         AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL   

    

    

    

R 

A Avaliação Educ acional proposta pela RSE/ANEC é 
sistêmica, integral e interpretativa, com foco não apenas 

nos resultados, mas também na gestão dos recursos e  dos 
processos. Para isso, faz uso de procedimentos orde nados 

de coleta de informações sobre a escola e seu entor no, 
com a utilização de instrumentos e metodologias var iadas 

que são aplicados aos princípios públicos legais da  
comunidade escolar. 

No processo educacional, a avaliação é um recurso  
gerador de resultados que, reunidos em relatórios, 

contribuirão com os gestores na tomada de decisões 
sobre mudanças de estratégias, efetivação de melhor ias 

no ensino, promoção da pesquisa, bem como intervenç ão, 
com segurança, na continuidade do trabalho pedagógi co. 

A RSE firmou parceria com a Associação Nacional de 
Educação Católica (ANEC) para a avaliação 

institucional das escolas salesianas.  
Por meio do sistema avaliativo da ANEC, a gestão da  
RSE e os diretores das escolas terão acesso a dados  

relevantes para antecipar mudanças e estratégias, 
dando continuidade ao trabalho pedagógico.  

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL   

AVALIAR PARA QUÊ? 
 

A Associação Nacional de 
Educação Católica – ANEC, 
visando coordenar em todos 
os níveis os interesses 
comuns de suas associações, 
firma uma parceria com 
AALIA Educacional para 
disponibilizar mais uma 
ferramenta de gestão – 
Avaliação Educacional – 
cuja finalidade é orientar 
ações de melhoria da 
qualidade da educação. No 
processo educacional, a 
avaliação é um recurso 
gerador de resultados que, 
reunidos em relatórios, 
contribuirão com os gestores 
na tomada de decisões para 
avaliar mudanças de 
estratégias, efetivar 
melhorias no ensino, 
promover o pesquisa, bem 
como intervir com 
segurança na continuidade 
do trabalho pedagógico. 
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� Relatório da Percepção da Comunidade sobre a 
realidade da escola 

 
     Contendo os principais construtos relacionados  à percepção 

da comunidade sobre a realidade da escola, com 
gráficos de resultado de cada item formador do 

construto. 
 

PRODUTOS DA 
AVALIAÇÃO 

    

    
    

    
    
    

A ANEC entrará em contato com as escolas, de modo 
contínuo, e aplicará os instrumentos de pesquisa. P or 

meio deles, o desempenho dos alunos dos ensinos 
fundamental e médio será aferido e acompanhado. 

Com base em questionários elaborados para alunos, 
familiares e educadores, será possível obter 

informações sobre a percepção da comunidade 
acerca do colégio. Esses dados, entretanto, serão 

confidenciais e reservados a cada escola. 

PRIMEIRA ETAPA : 
coleta de informações 

FERRAMENTAS DE COLETA DE 
INFORMAÇÕES  

1. Testes de Língua Portuguesa e Matemática para me dir o 
desempenho dos alunos (5º e 9º anos do EF e 3º ano 
EM), baseados na matriz, habilidades e competências  

compatíveis com as do SAEB e do PISA. 
 

FERRAMENTAS DE COLETA DE 
INFORMAÇÕES  

2. Questionários aos alunos (a partir do 5º ano do EF até 3º 
ano do EM), aos familiares dos alunos (a partir do 2º 
ano do EF até o 3º ano do EM), aos professores e a 

toda a Equipe Gestora para gerar dados sobre a 
percepção da comunidade a respeito da realidade da 

escola.  
Para avaliar as atitudes e as opiniões dos estudant es sobre 

temas vitais da atualidade será aplicado o 
questionário de valores, tendo em vista as atitudes  e 
as percepções dos alunos (a partir do 6º ano do EF 

até o 3º ano do EM). 
 

 

A consolidação das informações colhidas em 
campo, processadas e analisadas, é formalizada 

em relatórios escritos de caráter exclusivo e 
confidencial.  

Os resultados acadêmicos são comparáveis aos 
resultados do SAEB e aos resultados dos demais 

participantes do Sistema de Avaliação Educacional 
da ANEC.  

SEGUNDA ETAPA : 
Consolidação das informações 

� Relatório de Desempenho da Escola 
      
     Cada relatório conterá o boletim de resultados , a definição dos 

níveis de desempenho, os resultados  gerais da 
campanha da ANEC, a comparação com escolas 

similares, os resultados por alunos e por conteúdos  e 
habilidades de Língua Portuguesa e Matemática, a 

contextualização dos resultados, um relatório 
pedagógico e as referências técnicas para consulta.  

 

PRODUTOS DA 
AVALIAÇÃO 

 
As escolas católicas contribuem para a formação int egral e autônoma do ser 
humano, indo além da consolidação de sociedades abe rtas, ativas e solidárias, 
de sistemas políticos democráticos e de pessoas soc ialmente integradas. 
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� Sumário executivo 
 

     Contendo uma descrição geral dos 
instrumentos/ferramentas utilizados/as no trabalho,  os 
resultados gerais de Língua Portuguesa e Matemática  

da escola (por ano) e a relação geral dos principai s 
quantitativos (número de escolas, de alunos, de 

instrumentos respondidos e outros. 
 

Obs.: Uma via  original por escola, encartada no Relatório da 
Percepção da Comunidade. 

 

PRODUTOS DA 
AVALIAÇÃO 

                     Rrelatórios fde Valores 
 
Contendo osresultados com gráficos e tabelas acerca sobre as 

atitudes e as aptidões dos alunos diante de temas vitais no 
contexto social do século em que estamos vivendo e como os 

jovens percebem o trabalho da escola. 

PRODUTOS DA 
AVALIAÇÃO 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

� Relatório de Valores 
 

     Contendo os resultados com  gráficos e 
tabelas acerca sobre as atitudes e as 

opiniões dos alunos diante de temas vitais 
no contexto social do século em que 
estamos vivendo e como os jovens 

percebem o trabalho da escola. 
 

PRODUTOS DA 
AVALIAÇÃO 

 
AVALIAÇÃO 

EDUCACIONAL 

 
Aprendizado dos alunos 

 
Contexto e opinião  

dos alunos 

 
Testes  

 
Questionários 

 
Perfil  

sociocultural 
do aluno e da família 

 
Relatório Pedagógico 

e contextual 

DEVOLUTIVA 

 
Visão da escola 

 
Linguagem 

(leitura) 

 
Matemática 
(raciocínio) 

 

� CD-ROM (versão digital de todos os 
relatórios) 
Contendo a versão digital de todos os 
relatórios e documentos relacionados à 
escola avaliada. 

� Senha Eletrônica para o acesso, via WEB, da 
versão digital de todos os relatórios 

 
     Permitirá o acesso via WEB à versão  digital de 

todos os relatórios e documentos 
relacionados á escola avaliada. 

OUTROS PRODUTOS DA 
AVALIAÇÃO 
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om Boscoom Boscoom Boscoom Bosco    

 

O significado da peregrinação da Urna de Dom Bosco  
 
O Pe. Pascual Chávez na sua Estreia para o ano de 2008, convidou 
toda a Família Salesiana a educar os jovens segundo o coração de Dom 
Bosco. Nessa mesma linha, o Capítulo Geral 26 pediu para retornar 
as fontes do nosso carisma, a partir do lema do Fundador: "Da mihi 
animas, coetera tolle" (Dai-me almas e ficai com resto). O reitor-mor 
deseja que a Família Salesiana inteira continue a evangelizar os jovens que o Senhor lhe confia, com esses 
mesmos sentimentos. Para isso, é preciso que reflitamos sobre a nossa própria identidade. É fundamental, 
portanto, continuar a amar e a aprofundar o conhecimento de Dom Bosco.  
A Estreia de 2009 foi na mesma direção: "Empenhemo-nos por fazer da Família Salesiana um vasto 
movimento de pessoas para a salvação dos jovens". 
Dois grandes acontecimentos justificam e enriquecem a escolha da Estreia de 2009: 

• os 150 anos de fundação da Congregação Salesiana; 
• a preparação do bicentenário do nascimento de Dom Bosco (1815-2015) 

A peregrinação da urna será uma ocasião para retomar nas mãos a vida de Dom Bosco. O testemunho da sua 
vida haverá de ajudar a imitar sua fé, seu amor pelo Senhor e seu zelo pelos irmãos, sobretudo os mais pobres. 
Toda a família Salesiana do mundo reunir-se- pra rezar junto à urna, formando uma comunidade de fiéis 
chamada por Cristo à santidade, e que deseja santificar-se segundo o exemplo de Dom Bosco. Rezando 
junto à urna de Dom Bosco, pequenos e grandes colocarão em suas mãos tantas orações e intenções para que o 
santo, que tanto amou o Senhor, possa interceder por eles. 
 
A Congregação Salesiana, preparando-se para a celebração em 2015 dos 200 anos do nascimento do seu 
Fundador, irá fazer percorrer por 130 países, onde os SALESIANOS estão presentes, uma réplica da Urna de 
Dom Bosco como a que se encontra na Basílica de Turim, na Itália. Esta Basílica foi construída pelo próprio 
Dom Bosco. 

No relicário-imagem, que iniciou pela América do Sul sua 
peregrinação, foram colocados o ante-braço e a mão direita do 
Santo. Com esta mão, Dom Bosco abençoou os primeiros 
salesianos que vieram para a América (1875) e foi com esta 
mão que ele abençoou, no leito de morte, os salesianos e 
jovens que se reuniram em torno de seu leito  
 
A logística da peregrinação foi confiada à empresa Roberto 
Bertoli e a ‘Missões Dom Bosco de Turim’. A primeira etapa 
foi na região Lácio, Itália. A peregrinação no Lácio terminou 
em fins de junho, na Casa Geral dos Salesianos, na Via della 
Pisana; e seguiu depois para a América Latina. A primeira 
etapa internacional da peregrinação desenrolar-se-á na Região 
Salesiana América Cone Sul, atravessando o Chile, a 
Argentina, o Uruguai, o Paraguai e o Brasil. A seguir o 
programa da peregrinação – que terminará no dia 31 de janeiro 
de 2014 – contempla a:  
• Região Interamérica: de março a outubro de 2010. 

• Região Ásia Leste-Oceânia: de novembro de 2010 a abril de 2011. 
• Região Ásia Sul: de maio a novembro de 2011. 
• Região África-Madagascar: de dezembro de 2011 a abril de 2012 e julho-agosto de 2012. 
• Região Europa Oeste: maio e junho, e setembro a novembro de 2012. 
• Região Europa Norte: de dezembro de 2012 a agosto de 2013. 
• Região Itália-Oriente Médio: de setembro de 2013 a janeiro de 2014. 

D 
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DDOOMM  BBOOSSCCOO  EENNTTRREE  NNÓÓSS......  
  

No dia 25 de abril de 2009 foi benta na 
Basílica de Nossa Sra. Auxiliadora, em Turim, a 
Urna que contém uma relíquia insigne de Dom 
Bosco e que está percorrendo todas as nações onde 
estão presentes os salesianos. Ela foi realizada em 
alumínio, bronze e cristal. Sua base representa uma 
ponte sustentada por quatro pilares sobre os quais se 
lêem as datas que definem o Bicentenário: 1815-
2015. Os pilares laterais são decorados com 
quadrângulos mostrando semblantes de jovens dos 
cinco continentes. O brasão da Congregação 
Salesiana, que neste ano de 2009 celebra o 
Sesquicentenário de fundação, e o lema carismático 
que adotou Dom Bosco – Da mihi animas, cetera tolle (Dai-me almas, tudo o mais seja-vos entregue) – 
completam a decoração da Urna. O Rosto de Dom Bosco da Estátua que está na Urna foi reproduzido a partir 
de uma máscara realizada por ocasião de  sua morte. Incluindo a base, a Urna mede 2,53m de comprimento, 
100m de largura e 1,32m de altura. Seu peso total é de 530 quilos. 

A relíquia consta da mão direita do Santo, que está no interior de uma caixinha de aço com tampa de 
vidro, localizada no interior do busto da estátua, tratando-se portanto de uma relíquia de primeira classe (parte 
do corpo deu um santo). 

 
A peregrinação da Urna será uma ocasião de retomar nas mãos a vida de Dom Bosco como 

deseja o Reitor-Mor. O testemunho da sua vida haverá de nos ajudar a imitar a sua fé, o seu amor 
pelo Senhor e o seu zelo pelos irmãos, sobretudo os jovens mais pobres. Toda a Família Salesiana 
do mundo reunir-se-á para rezar junto à Urna, formando uma 
comunidade de fiéis chamada por Cristo à santidade, que deseja 
santificar-se seguindo o exemplo de Dom Bosco. Rezando junto 
à Urna, pequenos e grandes colocarão em suas mãos tantas 
orações e intenções para que ele, que tanto amou o Senhor, 
possa interceder por eles. 

 
E assim Dom Bosco foi passando entre nós e abençoando sua grande 
família. Sabemos que por onde ele passou: Rio de Janeiro; Niterói; 
Campos, Venda Nova do Imigrante, Vitória (Casas dos Salesianos nos 
estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo), uma multidão de devotos, 
e sobretudo os jovens, lá estavam para diante da Urna olhar bem de 
perto o Santo que tanto amou a ponto de dar a vida, pela causa dos 
jovens. 
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De fato é emocionante. Toca o coração saber que 
Dom Bosco caminha entre nós e percorrerá o mundo 
inteiro abençoando e certamente derramando as 
bênçãos de Deus sobre nós, seus seguidores. 
Os jovens - a grande paixão de Dom Bosco - 
puderam expressar sua homenagem ao Pai e amigo  
Também Irmã Regina Maria Meireles presente em 
Niterói falou em nome da Família Salesiana ali 
presente e expressou sua emoção e alegria profunda 
de pertencer a esta família. 
 

Acenda em nossos corações o  
amor por Jesus Cristo e a confiança 
inabalável no  
Jovem como potencial do bem  
e da Vida. 
Queremos renovar nosso ardor  
pela vida salesiana, pela educação do Jovem. 
 
 
 
 

ncontro ncontro ncontro ncontro das Comunidades Idas Comunidades Idas Comunidades Idas Comunidades Inseridasnseridasnseridasnseridas 

 
 

O 2º encontro de 2009 foi uma antecipada 
inauguração da residência das Irmãs na comunidade 
D. Bosco de Linhares. Agora é casa nossa. Um 
espaço acolhedor, simples, prático, espaçoso. Juntas 
agradecemos ao Senhor e à toda Inspetoria pela 
ajuda para se alcançar tal bênção. 
 

Na manhã do sábado, após farto café em que a 
generosidade do povo e das Irmãs se concretizou, a 
comunidade de Belford Roxo animou a oração 
convidando a todas a trazer para o chão-altar (mapa 
da Inspetoria) o clamor mais forte que cada uma 
tinha em seu coração:  
 

-    A Paz frente à violência;  
- Atenção e maior dedicação a crianças e 
adolescentes;  
-  Atendimento a adolescentes e jovens em grande 
perigo;  
-  Crianças e adolescentes clamam ser OUVIDAS; - 
- Desconhecimento ou distorção por parte dos 
professores da rede pública do Estatuto da Criança e 
do Adolescente;  
-  Desorientação da maioria do jovens, adolescentes 
e crianças;  
- Falta de objetivo de vida de muitos jovens; 
- Famílias sem o cuidado e sem respeito para com 
suas crianças, adolescentes e jovens;  

- Paz e emprego frente à violência;  
- Paz, trabalho, saúde;  
- Qualidade de vida;  
- Sentido da vida. 
 

Sobre este chão foi colocada e proclamada a Palavra 
de Deus Mt 9, 28-31. E à luz do Mestre Jesus que vê 
a multidão, tem compaixão e age, por comunidade 
fez-se uma prece de esperança ao mesmo tempo em 
que se acendia uma pequena vela.  
 

Definidos os passos do encontro, iniciou-se o 
estudo, por grupos, sobre o conteúdo do XXII CG 
no enfoque da inserção. O estudo foi feito em partes, 
pois, foi interrompido por umas horas de passeio a 
fim de conhecermos a lagoa Juparanã, segunda em 
extensão e volume de água do Brasil, a matriz da 
Paróquia Santíssima Trindade e outras belezas. À 
noite, fomos à missa na comunidade Santo Antônio 
e depois fizemos a tradicional festinha dos 
aniversariantes do 2º semestre com direito a 
presentes e a bolo. 
 

O domingo foi aberto com a oração animada pelas 
comunidades do Estado do Rio de Janeiro 
retomando a liturgia do dia. 
A partilha do estudo colocou em destaque :  
- Introdução nº 9-16. 

E
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Como comunidade, ser profecia do amor trinitário 
no mundo (9) ser sinal (provoca, revela,evoca, 
anuncia) em processo educativo, na totalidade do ser 
(9,10,13,14). 
Ser comunidade inserida na Igreja local (9). 
 

- A mística é a da encarnação. Um crescente 
encantamento e sedução, apesar da nossa 
fragilidade. Jesus é a razão de nossa presença e ação 
– ser sua memória vivente – esta é a nossa diferença 
de outros projetos sociais, educativo; (11,15) 
- Junto com leigos e leigas, viver concretamente a 
opção pelos pobres; 
- A vivência do amor é relacional, no cotidiano e se 
guia pela Palavra de Deus. 
 

Com Maria , a Mãe de Jesus. Nº 22-37: 
- Maria é sempre Auxilio no enfrentar desafios e no 
dar sentido à vida; 
- Nossa fraqueza se manifesta no enfraquecimento 
da mentalidade evangélica, no amortecimento da 
paixão educativa, nas formas de mediocridade 
espiritual, na fragilidade afetiva, no relativismo e 
ativismo, no aburguesamento, no escasso 
acompanhamento recíproco; 
- As migrações, o pluralismo religioso, as novas 
linguagens constituem areópagos para nossa 
presença ativa; 
- Urge sensibilidade para que se possa maravilhar-se 
com gratidão diante da novidade de Deus; 
- Em meio ás contradições viver vida samaritana - 
portadora de esperança - à luz do grande samaritano 
Jesus; 
- Haurir de DB e MM a alegria, a caridade 
educativa, a comunhão com Deus, a audácia e 
criatividade apostólicas; 
- De S. Francisco e Santa Teresa aprender o 
humanismo cristão, a amizade espiritual, o amor de 
Deus. 
 

Nossa terra santa são os jovens, os adolescentes e 
crianças pobres – lugar teológico 
- Na comunidade educativa - espaço de comunhão e 
graça – a comunidade FMA tem a missão de 
harmonizar o divino e o humano, o evangelho e a 
cultura, a fé e a vida; 
- O mesmo amor derramado em Pentecostes nos 
impele a constante êxodo em busca das fronteiras, 
por isso, a itinerância é uma característica da 
inserção e a exemplo de Maria, tenhamos um estilo 
empreendedor, decidido, criativo, concreto e 
solidário; 
- O acompanhamento se faz com presença 
consciente, comprometida com a ação de Deus na 
realidade; 
- O acompanhamento compreendido como cuidado 
com a outra pessoa, de forma recíproca, através das 

relações interpessoais, como numa família com a 
finalidade de se concretizar em cada pessoa o 
Projeto de Deus até se atingir a estatura de Cristo; 
 

Comprometimento: 
- Fascínio por Jesus Cristo – o SINAL do Pai – 
relação pessoal com Ele; 
- A Palavra, a Eucaristia, a reconciliação, o 
acompanhamento recíproco – meios privilegiados 
para o discernimento; 
- O serviço da autoridade sempre para a comunhão; 
- Com DB e MM ser sinal transparente do amor de  
Deus juntos aos jovens, adolescentes, crianças; 
- Unir mística e profecia; 
- Viver a alegria e as exigências do SP; 
- Entre gestão e missionariedade, priorizar a audácia 
missionária; 
- Vivência da pobreza evangélica e confiança na  
Providência Divina; 
- Sair das seguranças; 
- Encontrar o ponto acessível ao bem e potencializá-
lo; 
- Dialogar com as novas gerações – atenção à  
linguagem; 
- O voluntariado e a pastoral vocacional – meios de 
envolvimento dos jovens. 
 

As irmãs Maria Rita, Rita Cristina e Tânia fizeram 
um repasse rápido do Seminário Nacional da 
Inserção com o tema: Novos espaços de presença 
solidária  destacou a presença de um bom  número 
de irmãs jovens; presença significativa da vida 
religiosa masculina; a compreensão da inserção 
como um sacramental; o memorial de D. Helder 
Câmara. 
Cada assessor deixou o seu recado de forma incisiva, 
desde a presidente da CRB Nacional que interpretou 
assim a palavra inserção: in – olhar dentro e 
perguntar / / ser quem somos / ir – deslocar-se 
(escuta, aprofundamento, ousadia). O conteúdo está 
sendo publicado pela CRB e pode ser objeto de 
estudo para os encontros  futuros. 
 

A seguir fizemos o levantamento dos pontos de 
nossa vida inserida, aqui na INSP que queremos 
apresentar no X ENCIS, no carnaval de 2010 em 
Cuiabá: 
- A atuação concreta em favor das políticas públicas; 
- Atuação como Pastoral do menor nos projetos de 
liberdade assistida; 
- Atuação ativa na rede social do município; 
- Na Igreja a prioridade é a formação das lideranças 
e assessoria às pastorais sociais; 
- Emprenho em ser comunidade inserida, e fazer a 
comunidade-povo protagonista do processo 
libertador seja junto às crianças e adolescentes, seja 
no geral; 
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- Articulação de projetos afins; 
- Empenho de humanização até evangelização; 
- Atuação firme de adolescentes na escola de 
Cidadania, projeto da Pastoral do Menor Leste 2; 
 

Ficamos em comunhão com a Comunidade Maria 
Imaculada de Cachoeiro que testemunhou a pressão 
sofrida  em defesa do ECA e da adolescente na 
capacitação de educadores  realizada na cidade, o 
desafio da situação do professorado da rede pública 
relativo à compreensão dos direitos da criança e do 
adolescente.   
Ir onde os jovens se encontram, falar a sua 
linguagem é outro desafio. 
 

Ir. Rosa Idália que esteve presente o tempo todo nos 
lembrou que não basta revigorar obras, criar redes. 
Tudo deve ser vivido a partir da centralidade em 
Jesus Cristo e então com ousadia  atuar junto aos 
mais pobres. 
 

Marcamos as datas e locais dos encontros do 
próximo ano: 20/03/2010 – Belford Roxo – 
coordenação e conteúdo – comunidades do ES  / 09 
a 11/10/2010  - Cachoeiro - coordenação e conteúdo 
– comunidades do Estado do RJ. 
 

A avaliação apontou: a alegria pela casa nova, o 
carinho da comunidade, a generosidade do povo, a 
vivência da gratuidade, a construção coletiva do 
encontro, o aprofundamento do XXII CG; passeio 
pela cidade, a flexibilidade do tempo, a maior 
compreensão da vida inserida sempre em 
construção.  
O almoço gostoso, preparado pela comunidade e 
partilha do povo fechou o encontro. E com calma e 
alegria saíram as irmãs de Cariacica e Cachoeiro. À 
noite, foi a vez das irmãs do estado do Rio, 
agradecidas e felizes, tomarem o rumo de volta.    
 
    

SENHOR, SENHOR, SENHOR, SENHOR,  

QUEREMOS VER QUEREMOS VER QUEREMOS VER QUEREMOS VER     

JESUSJESUSJESUSJESUS    

A Estréia do Reitor-Mor 
à Família Salesiana para 
2010 está acompanhada 
de um pôster temático.  
No centro da imagem 
dois elementos: um 
jovem e o enunciado da 
Estréia 2010.  

 
O jovem evoca um gesto de João Paulo II 
ocorrido em 1° de junho de 1980 durante a sua 
primeira viagem à França (30 de maio-2 de 
junho). O gesto comenta e enfatiza o versículo 
do evangelista João que introduz o enunciado da 
Estréia 2010: «Senhor, queremos ver Jesus». É 
o desejo dos gregos que dirigem ao apóstolo 
Filipe para poderem ver Jesus.  

O Reitor-Mor, colhendo o pedido, coloca-o no 
coração dos jovens e, segundo o texto, exorta os 
grupos da Família Salesiana a fazer-se, à 
imitação do P. Rua, “discípulos autênticos e 
apóstolos apaixonados” para levar o Evangelho 
aos Jovens.  

O jovem veste uma camiseta na qual está 
serigrafado o quadro de Sieger Koeder, pároco 
emérito da Diocese de Rottenburg-Stuttgart, 
Alemanha, intitulado “Dom Bosco Titereiro”. A 
imagem, escolhida pelo P. Chávez para 
comentar a Estréia 2010, exprime toda a 
criatividade e a missão de Dom Bosco, que foi 
um grande evangelizador, um sinal do amor de 

Deus pelos jovens. 
O pôster é mais uma 
criação visual de 
Fabrizio Emigli, que 
também foi autor 
dos precedentes 
pôsteres da Estréia. 
Do trabalho e da 
seleção participou o 
mesmo P. Pascual 
Chávez. 
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omunidade Dom Bosco omunidade Dom Bosco omunidade Dom Bosco omunidade Dom Bosco ----    LinharesLinharesLinharesLinhares    
 

 
 
A VOZ DO NORTE  

 
Diz o ditado que “quem casa quer casa”. É mais ou menos 
a mesma coisa quando se forma uma comunidade. A 
Inspetoria ao constituir a comunidade de Linhares (Casa 
Dom Bosco ), contou com a significativa ajuda do ex-
aluno Sr. José Guilherme Sossai que, gratuitamente, nos 
cedeu uma casa onde moramos por dois anos e 4 meses. 
Daí, para estar mais próximo do bairro onde era prevista 
nossa missão, nos mudamos para uma casa alugada. Foi 
um tempo de lutar com goteiras e águas por todos os 
lados. Foram só 8 meses, mas ricos de contato e 
convivência com o povo. Outra mudança e aí moramos 
outros 8 meses, até que em setembro último realizamos a 
4ª mudança, mas....para  nossa casa! Ela foi construída 
em dois lotes da área de 7.014m² ( 19 lotes ) doada à 

INSP pela Associação Grupo Amor. 
Nós, que no momento somos dessa comunidade, 

queremos expressar a alegria e a gratidão pelo empenho 
do centro Inspetorial e pela participação de todas as 
comunidades por ocasião da Festa da Gratidão do ano 
passado. Estamos aguardando visitas!  

Nossa comunidade teve a alegria de acolher as Irmãs das 
nossas comunidades inseridas em meio popular para o seu 
2º encontro do ano nos dias 17 e 18 de outubro 
A alegria já havia começado nos preparativos: arrumação 
da casa, a previsão das refeições, os doces caseiros. E esta 
alegria aumentava à medida que iam chegando. A 
presença da inspetora, Ir. Rosa Idália em todo o tempo foi 
muito bom. O documento do XXII CG foi conteúdo 
refletido, tendo como chave de leitura aquilo que, de 
maneira especial, reforça, alimenta o ser FMA na 
inserção. Aquelas que foram ao Seminário Nacional da 
CRB sobre a Inserção fizeram o repasse do mesmo.,uma 
outra riqueza que muito nos ajudou. Não faltaram os 
momentos de descontração fraterna, incluindo um breve 
tour pela cidade de Linhares. A beleza da lagoa Juparanã 
encantou a todas. E muitas voltaram com o guarda-roupa 
renovado com as peças do “bazar”  promovido pela Ir. 
Maria Rita Zampiroli. 
 
A MISSÃO ACONTECE 
 
Foi muito significativo o dia 19 de setembro. Aconteceu a  
Benção das crianças e dos  colaboradores, marcando 
também a conclusão  das obras do muramento do terreno 
e a inauguração do espaço lúdico-esportivo. Contamos 
com a presença de vários colaboradores, familiares e toda 
a meninada. Uma breve celebração foi presidida pelo Pe. 
Devaldo Lorenzute que destacou a importância de todos 
estarem contribuindo para que “este” trabalho frutifique ( 
aplicando o texto bíblico lido: a parábola da semente). Foi 
uma manhã bem salesiana: cantos em homenagem a Dom 
Bosco e Madre Mazzarello, teatro, jogos e não podia 
faltar um delicioso lanche doado pela empresa RIMO S/A 
que é nossa parceira. Sobretudo os pequenos se 
maravilharam com os brinquedos do Parquinho- doação 
de nossa casa Laura Vicunha e recuperado por nós.  
 
Outros momentos significativos merecem ser lembrados:  

• O “Dia D da Pastoral do Menor” em 24 de 
outubro com a participação de 250 crianças 
tendo o envolvimento de vários grupos de jovens 
na organização, inclusive o CESAM. 

• A premiação do Oratório foi ,antes de tudo, uma 
manifestação da Providência que, por meio da 
solidariedade de algumas pessoas, proporcionou 
nada menos que 400 presentes e lanches. E, 
poder escolher o presente de acordo com a 
freqüência do ano, já era também uma grande 
satisfação! 

• Num tempo em que estamos refletindo, sob 
vários aspectos, a temática do 
“acompanhamento” temos experimentado uma 
grande alegria em acompanhar a formação da 
mais nova CEB ( Comunidade Eclesial de Base ) 
da Paróquia: a Comunidade Nossa Senhora 
Auxiliadora. Reuniões, Celebrações, Oração nas 
famílias, Círculos Bíblicos... vão congregando, 
unindo, formando lideranças.  

C
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entro Educacional N. S. Auxiliadoraentro Educacional N. S. Auxiliadoraentro Educacional N. S. Auxiliadoraentro Educacional N. S. Auxiliadora    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 de outubro 03 de outubro 03 de outubro 03 de outubro ––––    Primeira ComunhãoPrimeira ComunhãoPrimeira ComunhãoPrimeira Comunhão    

C
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nstituto Nossa Senhora da Glórianstituto Nossa Senhora da Glórianstituto Nossa Senhora da Glórianstituto Nossa Senhora da Glória    
 

III Gincana da Família SalesiIII Gincana da Família SalesiIII Gincana da Família SalesiIII Gincana da Família Salesianaanaanaana    

Diversão, cultura e solidariedade reunidos em um único evento. Essa é a proposta da Gincana da 
Família Salesiana, que foi realizada pelo Instituto Nossa Senhora da Glória – INSG/Castelo no dia 24 

de outubro, a partir das 8h. Pais, alunos, educadores e comunidade 
foram convidados a participar deste momento. Os donativos 
arrecadados durante a competição foram destinados às instituições 
assistenciais de Macaé: PosCris, Portão 
Aberto e Recanto dos Idosos. A equipe 
vencedora recebeu troféu, mas o grande 
propósito é ajudar o próximo.  

A concentração para o evento foiàs 8h, 
na Praça Santos Dumont - próxima à 

Estação Ferroviária, no bairro Miramar. De lá, os participantes 
seguiram em caminhada até o monumento de Nossa Senhora 
Auxiliadora, que foi inaugurado às 9h, no final da rampa de acesso do 
Castelo. A estátua recebeu um local de destaque, com direito a 
minipraça, grade de proteção e iluminação especial.  

A partir das 9h30 começou o cumprimento das tarefas. Cada prova 
valeu de 10 a 50 pontos, de acordo com a quantidade de donativos arrecadados; a animação e 
caracterização das equipes; a criatividade nas apresentações e o cumprimento integral das etapas. 
Confira os trabalhos a serem cumpridos:  

1ª) Tarefa da Solidariedade – As equipes arrecadaram latas de leite em pó de 400 gramas. Aquela 
que arrecadasse a maior quantidade seria a 
vencedora. O material foi doado para instituições 
filantrópicas.  

2ª) Tarefa da Paz – Produzir uma faixa criativa 
sobre o tema “Paz - tarefa de todos”.  
3ª) Tarefa de Identificação das Equipes – Os 
integrantes deveriam se apresentar, desde a 
concentração, com camisa branca (tema  “Paz – 
Tarefa de todos”) e acessórios. Os critérios para 
avaliação seriam harmonia, criatividade, animação, 
organização e caracterização da equipe.  
 

4ª) Tarefa Fazendo Memória – A equipe deveria trazer um aluno concluinte da primeira turma do 
Castelo. O ex-aluno deveria dar um depoimento do período da sua vida escolar.  
 

5ª) Tarefa Rifa Solidária – Vender o maior número de bilhetes de rifa que sorteou um laptop (1º 
prêmio), um celular (2º prêmio) e um MP4 (3º prêmio). O dinheiro arrecadado foi doado para 
instituições filantrópicas. 
6ª) Tarefa Cultura Salesiana - Montagem e apresentação de um esquete baseado no livro 
“Domingos Sávio”; responder 20 perguntas sobre o personagem principal e apresentar cada um dos 
personagens do livro de forma que haja perfeita identificação.  

I 
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Mostra Castelo Macaé Mostra Castelo Macaé Mostra Castelo Macaé Mostra Castelo Macaé ––––    Eduação / Cultura / TecnologiaEduação / Cultura / TecnologiaEduação / Cultura / TecnologiaEduação / Cultura / Tecnologia    

O Instituto Nossa Senhora da Glória realizou 
nos dias27 e 28 de novembro a I Mostra Castelo 

Macaé - Educação, Cultura e Tecnologia. O evento aconteceu no 
Shopping Plaza Macaé e levou até o público um pouco das atividades 
desenvolvidas no colégio. Os visitantes conferiram apresentações 
musicais (flauta, violão, teclado e coral), teatro, roda de capoeira, 
maculelê, oficina de robótica e o lançamento da revista eletrônica dos 
alunos dos 8°anos, entre outras atividades.  
Segundo a coordenadora de eventos do INSG/Castelo, Cristine 
Ximenes, a intenção é democratizar o acesso aos projetos 
pedagógicos e integrar a escola à sociedade. “Temos muito o que 
compartilhar com 
o público, mostrar 
um pouco da 
excelência e da 
qualidade que 
conquistamos em 
46 anos”, disse. 
Entre as atrações 

do evento houve ainda a corrida de automodelos 
dividida em cinco baterias que aconteceram ao 
longo do dia.  
 
 

MMMMusical no Teatro Municipal de Macaé usical no Teatro Municipal de Macaé usical no Teatro Municipal de Macaé usical no Teatro Municipal de Macaé     
 

Pequenos e notáveis, as crianças da Educação Infantil do 
Instituto Nossa Senhora da Glória – INSG/Castelo mostraram 
todo o seu talento no palco do Teatro Municipal de Macaé. A 
apresentação de final de ano aconteceu na noite de segunda-
feira, dia 30, e emocionou o público. Os alunos do último ano 
da Educação Infantil apresentaram o musical “Luz, câmera, 
educação” que misturou teatro, canto e dança e contou a 
história de dois irmãos que descobriram, na escola, o mundo 
mágico das letras.  
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Com um repertório contagiante, o espetáculo reviveu 
histórias e personagens infantis como O Menino 
Maluquinho, O Sítio do Pica Pau Amarelo, A Turma 
da Mônica, Aladim, Schreck, O Rei Leão e High 
School Musical, entre outros. Durante o evento ainda 
houve espaço para a conscientização. Os jovens 
talentos aproveitaram para chamar à atenção da 
plateia para a preservação ambiental, o respeito às 
diferenças e os verdadeiros valores como a amizade, 
o respeito e o amor.  

Para a aposentada Zenir Nogueira, o espetáculo foi 
uma grata surpresa. Ela foi assistir a apresentação da 
neta Anne e se surpreendeu com tanta beleza e 
criatividade. “Não imaginava que seria assim. Fiquei 
muito surpresa e emocionada ao ver a minha neta em 
cena”. Ela ainda destacou o envolvimento das 
crianças. “Minha neta chegava em casa empolgada, 
dançava para nós vermos e contava tudo o que 
acontecia no ensaio”, relatou.  

 

Samuel Acácio, pai da aluna Yasmim, 
afirma que percebe o quanto esse tipo de 
atividade contribui para o desenvolvimento 
da criança. “Minha filha está muito mais 
desinibida, melhorou a expressão corporal e 
o gosto pela arte.” E ele não é o único. A 
coordenadora de compras, Vanessa 
Almeida, também acredita que participar de 
atividades artísticas é bom para as crianças. 
“Elas se sentem importantes por vencer 
barreiras como a vergonha e a timidez e se 
tornam mais sociáveis”, assegura a mãe.  
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nstituto Nossa Senhora Auxiliadoranstituto Nossa Senhora Auxiliadoranstituto Nossa Senhora Auxiliadoranstituto Nossa Senhora Auxiliadora    
    

 
TRABALHANDO COM A ARTETRABALHANDO COM A ARTETRABALHANDO COM A ARTETRABALHANDO COM A ARTE    
 

Um ano inteiro em meio a 
papéis, lápis de cores, 
canetinhas, tintas, telas e 
imagens. Ufa! Quanta 
criatividade e tantos talentos 
que nascem a cada ano através 
do Ensino da Arte na nossa 
escola. 
Por que não dizer aquela 
frase: “Artes aqui, se aprende brincando”.... contextualizando, 
lendo obras de artistas clássicos e contemporâneos e melhor: 
fazendo arte onde cada aluno domina a prática artística a partir de 
técnicas específicas. 
 

Essa disciplina se faz presente desde a Educação Infantil a partir 
do Jardim III, mostrando o Ensino da Arte como conhecimento e 
linguagem propondo novos desafios. 
Nossos pequenos artistas já reconhecem uma obra de arte e já 
fazem uma apreciação sobre ela usando um vocabulário artístico 
que nos mostra o quanto eles estão envolvidos no questionamento 
e na busca do despertar para a capacidade crítica. 
 

Já a nossa galera do Fundamental II, mostra o conhecimento de 
um estilo ou de uma obra de arte, através de questionamentos 
mais específicos, discutindo 
sobre os significados 

simbólicos de uma imagem. 
 É necessário compreender que a importância desse 
conhecimento apresentado e produzido na escola não se restringe 
somente ao que se aprende em sala de aula, então contextualizamos a 
arte através de aulas-passeio, o que nos faz perceber que a arte está por 
toda parte, contando a nossa história. 
 Como a arte é uma linguagem que favorece trabalhos 
interdisciplinares, os projetos da escola fluem muito bem e as atividades 
ficam interligadas e articuladas a conhecimentos culturais aprendidos 
pelos nossos alunos e isso desperta neles novas possibilidade de 
experiências, de ações e de trabalho ao longo da vida. 
 Dentro dos princípios do Sistema Preventivo que orientam a 
convivência educativa salesiana, nas aulas de Artes, os valores ficam 

evidentes como a 
solidariedade, o domínio das 
novas tecnologias e a criatividade com liberdade e criatividade. 
 No INSA, fazemos uma pequena viagem pelo mundo da 
arte, aguçando a cada ano os nossos jovens artistas, promovendo o 
desenvolvendo cultural, explorando e pesquisando suas qualidades 
expressivas e construtivas. 
 Enfim, com todas essas experiências porque não dizermos 
que as aulas de ARTES são feitas para fruir, ou então, apreciar ou 
melhor ainda: SABOREAR!!!  

Bianca da Costa -  Professora de Artes 
Feira Cultural, grandFeira Cultural, grandFeira Cultural, grandFeira Cultural, grandes enes enes enes engrenagens e exuberante fozgrenagens e exuberante fozgrenagens e exuberante fozgrenagens e exuberante foz    

I
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No dia 24 /11/2009, aconteceu o evento tão esperado 
por todos desde o início do ano: a Feira Cultural! 
Muito mais do que um simples evento; o grande 
encontro se apresentou como um aprofundamento de 
culturas e de conhecimentos. Foi um árduo trabalho e 
todos foram fundamentais para sua concretização. 
Metaforicamente falando, ela se desenvolveu tal como 
um relógio que funciona solitariamente, porém através 
de várias engrenagens.  
 

Cada aluno, professor, funcionário, coordenador, teve 
seu papel e tornou-se uma peça desse relógio. Tivemos 
o aluno que se dedicou por inteiro para apresentar uma 
sala com um bom conteúdo; houve aquele professor 

que administrou e ajudou seu grupo; o funcionário que arrumou as salas e limpou as áreas do colégio, dando, 
assim, apoio aos alunos; podemos comentar também sobre os coordenadores e a diretora que souberam tanto 
incentivar os discentes quanto acolher os visitantes. O produto final ficou realmente admirável. Como foi bom 
ver tantas turmas se empenhando e apresentando uma 
boa feira com um mesmo tema: “No céu, na terra, no 
mar... No INSA, um universo a explorar”.  
 
Mas não nos esqueçamos do processo de construção 
do produto final. Na véspera do tão esperado 
acontecimento, via-se uma mobilização geral, um 
empenho contagiante. Todos trabalhando sem parar, 
como se tudo dependesse daquilo para mostrarmos o 
melhor possível para o público de fora. 

Os alunos, tão dedicados já no início do ano, 
perceberam que o “evento-mor” podia ficar cada vez 

melhor. Sem querer abusar das metáforas, mas não há 
como negar que nossa Feira foi como um rio que no 
inicio do ano começou o seu curso; foi se alargando ao 
longo dos meses e acabou por desembocar numa 
exuberante foz. 

 

Todo o processo foi cansativo e o sol resolveu nos 
“castigar” no dias das apresentações. Mas, com 
certeza, o trabalho em grupo e a solidariedade entre as 
turmas renderam um ótimo resultado. Resumindo, todo 
o esforço valeu a pena! Sim, como valeu! 
 

Foi impossível não acreditar no esforço e na 
fraternidade do conjunto – alunos, professores e 

funcionários. Talvez tenha sido por isso que muitos elegeram a Feira-Cultural de 2009 como a melhor de 
todas. Não importava se você era de uma turma ou de outra. Não importava que você, professor, representasse 
uma turma ou outra. Houve competitividade, naturalmente, pelos corredores as velhas perguntas eram 
ouvidas: Qual era a melhor sala? Qual era o melhor trabalho? Mas o que prevaleceu mesmo foi o espírito de 
equipe; espírito esse que certamente levou todos a se ajudarem na ampliação e renovação dos valores de Dom 
Bosco. 
 

Por fim, agradecemos a presença de todos os visitantes e esperamos que voltem ano que vem, pois só há Feira 
Cultural se pudermos contar sempre com a companhia de vocês.    

Rodrigo Pinto Tiradentes e Fabrício Lamothe Vargas_ Turma 802 
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TORNEIO OLIMPÍCOTORNEIO OLIMPÍCOTORNEIO OLIMPÍCOTORNEIO OLIMPÍCO    
O Torneio Olímpico do Instituto 
Nossa Senhora Auxiliadora- RJ 
terminou no dia 03 de outubro, 
reconhecendo e incentivando o 
desempenho de nossos alunos, sob a 
coordenação dos professores Jorge 
Luiz Dargains e André Cavalcanti. 

O evento proporcionou às 
crianças e adolescentes momentos 
ricos de aprendizagem, pois, ao 
praticar um esporte expressamos 
sentimentos, crenças, valores enfim 
nosso modo de sentir e perceber o 
mundo. 

O INSA acredita que o 
esporte em nossas vidas é algo 
fundamental para a saúde, lazer e 
também para a socialização, nos 
ajuda a respeitar as diferenças e 
saber competir, auxilia na formação 
de conceitos básicos de cidadania, 
nos aspectos afetivos, sociais, 
cognitivos, culturais e biológicos.  

 
 

 
 

 

nstituto N. Senhora da Glória nstituto N. Senhora da Glória nstituto N. Senhora da Glória nstituto N. Senhora da Glória ––––    R.OstrasR.OstrasR.OstrasR.Ostras    
 

 
O reconhecimento e esperança que buscam cicatrizar feridasO reconhecimento e esperança que buscam cicatrizar feridasO reconhecimento e esperança que buscam cicatrizar feridasO reconhecimento e esperança que buscam cicatrizar feridas    

 
 
 
Ouvimos no dia 28 de outubro o Sr. 
Aleksander Henryk Laks, sobrevivente do 
holocausto. 
Não sou palestrante muito menos um 
vovôzinho contador de histórias! Trago hoje 
meu testemunho, para que o que, e pelo que, 
eu passei não se repita.” Foi assim que o Sr. 
Aleksander Henryk Laks, judeu polonês que 
sobreviveu ao confinamento no gueto e a três 
campos de extermínio nazista, começou a nos 
detalhar a incrível história de um homem 
predestinado à vida. 
O holocausto foi um genocídio 
cuidadosamente planejado e executado, uma 
operação feita com fria eficiência, no qual seis 
milhões de judeus foram mortos por nazistas. 
 

I
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Um auditório lotado por duas vezes calou-se 
para desfrutar de tal indubitável oportunidade de sentir-
se mais humano. Ao descrever com precisão cada 
detalhe do rumo de sua vida, da Polônia a Auschwitz e 
de lá até o Brasil, Aleksander nos fez penetrar e 
conhecer a atroz “caminhada” da morte. Os alunos, e 
mais tarde seus pais, que ali estavam impressionados 
com a riqueza de detalhes, reagiram como se fizessem, a 
partir daquele momento, parte da história. A catarse foi 
instantânea. Espanto, dor, todos se sentiram 
surpreendidos, como ele mesmo descreveu: “É uma 
história surreal de vida”. 

Os olhos foram arregalando-se e enchendo de 
água enquanto as bocas secaram ao ouvir sobre a cruel 
morte da adolescente anônima que Aleksander ouviu a 
alma gritar por água. Ainda hoje, ao se lembrar de tal 
funesto fato, Aleksander sente sede e bebe um copo de 
água. 

E ao chegar o fim da palestra o Sr. Aleksander 
Henryk Laks declara: “Eu sou brasileiro, judeu e faço 
parte da humanidade.” E o auditório, antes silencioso, 
levanta-se e em um só ritmo aplaude a coragem, a 
humanidade e a perseverança de um bravo senhor com 
82 anos de idade. 

Aluna: Daniela _ 3º Ano do Ensino Médio 

 
Leia o relato da professora Graça de Maria 

acerca desse dia tão marcante em nossa escola. 
Nós todos de olhos vidrados, boquiabertos, 

lágrimas a rolar. 
Profundamente tocados, ouvíamos o relato 

verdadeiro, pungente, daquele senhor de 82 anos que 
se mostra SOBREVIVENTE, e não vítima do 
Holocausto nazista contra os judeus na 2ª Guerra. 

Sobreviver foi a grande missão a ele 
confiada pelo pai, pouco antes de sua morte naquele 
mar de horrores. 

Sobreviver e contar ao mundo, para que 
nunca mais voltássemos a atacar nossos iguais. 
Paquistaneses, Afegãos, intolerantes de todo o  
mundo precisariam conhecer o Sr. Alexander. 
 
 
OLIMPÍADASOLIMPÍADASOLIMPÍADASOLIMPÍADAS    

A abertura da Olimpíada Interna 
do Colégio Castelo, aconteceu 
no dia 15/10 – Foi emocionante! 
Contamos com a participação 
dos alunos desde a escola 
infantil até o Ensino Médio, que em clima de alegria, participação e 
organização realizaram o desfile das delegações, o juramento do atleta 
e desfilaram com o fogo simbólico até o acendimento da Pira Olímpica.  
O evento terminou com a Banda do Colégio que já é um sucesso.  
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FESTA DA FAMÍLIAFESTA DA FAMÍLIAFESTA DA FAMÍLIAFESTA DA FAMÍLIA    

"O amor da pátria começa na família." (Francis Bacon) 

A educação do Instituto Nossa Senhora da Glória não se 
baseia apenas no aprendizado cognitivo, mas também em 
valores alicerçados no Evangelho, que nortearão o ser 
humano no decorrer de sua vida. Somos mais que uma 
escola. Somos uma família. 

Sendo assim o INSG se reuniu, em virtude do 
comprometimento e da preocupação que possui em relação 
à família, para resgatar tais valores através de orações, 
momentos de reflexão e músicas. 

Todas as demonstrações de afeto e carinho culminaram em 
muita animação e envolvimento que contou com a 
participação de toda comunidade educativa, integrando 
família e escola na representação da Sagrada Família feita 
pelas crianças, traduzindo, assim, a verdadeira essência do 
saber conviver, respeitando a identidade e a individualidade 
de cada ser. 
Independente do cenário familiar, Acima de tudo, o 
AMOR. 
 
 
 
 

    
Festa dos professores: Festa dos professores: Festa dos professores: Festa dos professores: 
Rio das Ostras e MacaéRio das Ostras e MacaéRio das Ostras e MacaéRio das Ostras e Macaé    
 
Integração da Rede Salesiana 
que dá certo! 
Professores e funcionários do 
INSG/RO e do INSG/Macaé 
(Colégio e Faculdade) se confraternizaram e agradeceram a Deus a 
missão de ser educador.  
 

 
 
 

Feira de HQsFeira de HQsFeira de HQsFeira de HQs    
Os alunos do 7º ano mergulharam no 
mundo das histórias em quadrinhos e 
tiveram a oportunidade de 
compartilhar essa aprendizagem na 
Feira de HQs realizada em nossa 
escola. 
Eles abordaram temas como A origem das HQs, As etapas de produção, 
Linguagem, As HQs no Brasil.  
É válido salientar que as histórias em quadrinhos contribuem para a 

consolidação do hábito da leitura e, consequentemente, para uma melhor compreensão de ideias e produção de 
textos seqüenciais. Afinal, quem não gosta de se esquecer da vida lendo interessantes quadrinhos?!  
 Parabéns, 7º ano, a Feira foi um sucesso!  
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IIIILHA DO LAZERLHA DO LAZERLHA DO LAZERLHA DO LAZER    
 

No mês de novembro os alunos do 3º ano ao 8º ano do Ensino Fundamental tiveram 
a oportunidade de convivência, integração e muita diversão. Visitaram a Ilha do 

Lazer e desfrutaram 
de um ambiente 
agradável e 
aconchegante.  
 
 
 
 
  

 
 
Projeto: “No tempo dos meus avós e bisavós”Projeto: “No tempo dos meus avós e bisavós”Projeto: “No tempo dos meus avós e bisavós”Projeto: “No tempo dos meus avós e bisavós”    
 

No dia 13/11 as turmas do 2º ano do Castelo II 
culminaram o projeto sobre os avós e bisavós. Durante 
as aulas os alunos produziram textos, realizaram 
pesquisas, entrevistas e pegadinhas sobre e com os 
avós. Investigaram brinquedos, brincadeiras e objetos 
usados por eles, também testaram sua memória com os 
antigos provérbios e até pesquisaram sobre o por quê 
das ruguinhas que os avós e bisavós pode a vir possuir.  

Este projeto teve muitos objetivos, porém o 
mais significativo foi celebrar a relevância deles na 
vida dos netos, onde os avós ou bisavós representam 
uma fonte inesgotável de carinho e suprem muitas de 
suas necessidades, uma vez que muitos pais passam a 
maior parte do dia fora.  

Os avós foram recebidos com um delicioso 
chá, homenageados com músicas, orações e 
apresentações com flauta.  

Que Deus abençoe os avós de nossa escola, 
pois são os guardiões e testemunhas dos valores da 
vida.  
 

 
 

 
PSICOMOTRICIDADEPSICOMOTRICIDADEPSICOMOTRICIDADEPSICOMOTRICIDADE    

 
Como é gostoso 
conhecer o nosso 
corpo virando 

cambalhotas, 
rolando, pulando, 
saltando... 

As aulas de psicomotricidade no Colégio Castelo II, 
contribuem para o desenvolvimento global das crianças. 

 
As atividades desenvolvidas favorecem a integração e a 
socialização, facilitando assim, o desenvolvimento psíquico 
e motor.  
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SEMANA DAS CRIANÇASSEMANA DAS CRIANÇASSEMANA DAS CRIANÇASSEMANA DAS CRIANÇAS    

A semana da criança foi comemorada com muita alegria e entusiasmo. 
Nossa programação foi repleta de aventuras! 

Os homenageados se divertiram em um Baile dos Anos Dourados, 
esbanjando criatividade em suas caracterizações. 

Recebemos em nossa escola a visita do planetário móvel, onde as 
crianças observaram a reprodução de um céu noturno e aprenderam 
noções básicas de Astronomia. 

Fechamos nossa semana com um lanche coletivo e um espetáculo 
de acrobacias de bicicletas que encantaram a todos. 

 
 
 
 
 
                     
 

 
Aula PasseioAula PasseioAula PasseioAula Passeio    

 
 

No mês de outubro, realizamos aulas passeios na Fazendinha Nossa 
Senhora Aparecida, localizada em Rio das Ostras.  Os alunos tiveram a 
oportunidade de visualizar as diferentes espécies, observar hábitos, características 
e alimentação dos animais, enriquecendo a  vivência do "Projeto Animais". Freinet 
relata “aula passeio”, com o objetivo de trazer motivação, ação e vida para a 
escola.  

 

PPPPequenosequenosequenosequenos    LLLLeitores Registram seus Grandes Talentoseitores Registram seus Grandes Talentoseitores Registram seus Grandes Talentoseitores Registram seus Grandes Talentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Projeto desenvolvido com alunos do 1º e 2º ano do Ensino 
Fundamental, na unidade II do INSG, vincula a  escrita, a arte e o 
prazer e afirma que: LER  E ESCREVER É  TDB! (Tudo de bom). 

Promover nas séries iniciais, um encontro significativo entre o leitor e 
o mundo a ser lido, escrito, desenhado e reescrito, é uma das propostas 
da Rede Salesiana de Escolas. 

Como proposta para realização "em casa", o projeto leva em conta que 
uma aprendizagem com significados não se relaciona apenas a aspectos 
cognitivos, mas está  vinculado às suas referências pessoais, sociais e 
afetivas. O aluno, com independência buscará organizar-se 
mentalmente e registrará através dos desenhos e escrita, os momentos 
vivenciados no ambiente escolar. 

É possível perceber as diferentes fases que os alunos se encontram, com  as 
várias formas de comunicação (oral, gráfica, escrita), onde a inferência das 
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professoras Fabiana Medeiros (acessora Pedagógica), Aline Freitas (1º ano - manhã), Renata Calado (1º ano - tarde), 
Daniela Ulrick (2º ano- manhã) , Jane Ribeiro (2º ano- tarde) e da coordenadora Josi, promovem reflexão, 
desconstrução das representações escritas incorretas, possibilitando a criação de textos mais ricos e a 
construção de novos conhecimentos. 

A participação da família como incentivadora diária e apreciadora dos resultados que começam a tornar-se 
visível, complementou o elo dessa forte corrente de sustentação e continuidade do projeto, possibilitando aos 
alunos, canais adequados para a descoberta de múltiplas competências. 

 
Novidades para o ano de 2010!  
 

O nosso Colégio adquiriu um quadro 
interativo - MIMIO - com o objetivo de 
deixar as aulas dinâmicas. 
O quadro propõe a interatividade como 
ferramenta de aprendizado. O professor 
prepara previamente o conteúdo de suas 
aulas, cataloga como arquivos do 
computador e ainda garante a total 

interação dos alunos com a possibilidade de manipular os 
documentos, diretamente no quadro. 
Boa aula para vocês!  
 

ROBÓTICA EDUCACIONALROBÓTICA EDUCACIONALROBÓTICA EDUCACIONALROBÓTICA EDUCACIONAL    
Nossa escola está se organizando para os “clubes de robótica”. 

 
Robótica educacional são termos utilizados para caracterizar 
ambientes de aprendizagem que reunem os kits, compostos por peças 
diversas, motores e sensores controláveis por softwares que permitam 
programar funcionamento dos protótipos montados.  
Com os projetos os alunos desenvolvem inúmeras habilidades: 
Coordenação Visomotora e Emocional, Paciência e Autocontrole, 
Compartilhamento de ideias e Trabalho em Equipe, Planejamento e 
Resolução de Problemas 
. 

        

TEATRO TEATRO TEATRO TEATRO     
NO INSG NO INSG NO INSG NO INSG ––––    RORORORO 

.
O Teatro na Escola tem uma 
importância fundamental na 
educação. Ele permite ao aluno 
uma enorme “gama” de 
aprendizados podendo citar como 

exemplos, a socialização, a criatividade, a 
coordenação, a memorização, o vocabulário e 
muitos outros.  
Através do teatro, podemos perceber traços da 
personalidade do aluno, seu comportamento 
individual e em grupo, traços do seu 
desenvolvimento e essa situação permite ao 
educador, um melhor direcionamento para a 
aplicação do seu trabalho pedagógico.  

O INSG-RO acredita na importância cada vez maior 
de utilizarmos esse recurso como estratégia 
educacional, para transmitir mensagens positivas e 
eruditas aos alunos, ajudá-los a enfrentar os desafios 
da vida, pois através do teatro, eles podem expressar 
palavras, vontades próprias, sentimentos, aumento 
da capacidade de articulação da voz, identificação 
com os personagens, prazer em reproduzir histórias 
ou situações que os encantam e quem sabe 
futuramente, possa aflorar algum talento que faça 
surgir um ator. Isso tudo e muito mais, pois para as 
crianças, dramatizar é brincar.  
O teatro na escola é um meio rico, diverso e fácil de 
ser trabalhado com crianças 

Poucas linguagens atraem tanto quanto as visuais 
Por isso, nada mais lógico do que levá-las para escola. 
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omunidade Betâniaomunidade Betâniaomunidade Betâniaomunidade Betânia    ––––    Belford RoxoBelford RoxoBelford RoxoBelford Roxo    

 
Fiéis à prioridade diocesana: santas 
missões populares, optamos, como 
comunidade educativa, por visitar 
famílias das crianças e adolescentes 
do “Crescendo Juntos.” A partilha 
destes momentos foi uma experiência 
evangélica semelhante, acreditamos, à 
dos apóstolos junto a Jesus. Cada um 
tinha algo a falar: uns pasmos pelas 
situações de pobreza e desconforto das 
moradias, outros pela acolhida 
recebida, outros porque puderam ser 
espaço de escuta, outros porque 
orientaram para que direitos lesados 
fossem retomados. Foi um tempo de Kairós. 
Os encontros em sequência que Ir. Regina desenvolveu com a comunidade educativa, em um 
acompanhamento grupal sobre relações interpessoais constituiram-se vivência de crescimento humano-
espiritual. Quantos conflitos dirimidos, quantas dobras interiores desfeitas! O clima de amizade, 

espontaneidade e transparência cresceu 
muito entre nós. 
Outra conquista foi ter participado das 
Conferências Municipais de Assistência 
Social e de Direitos da Criança e do 
Adolescente. Nesta última fomos com duas 
adolescentes e um delas, pela participação 
ativa e consciente, foi eleita para a Estadual, 
onde estivemos também presentes. A 
adolescente foi ativa no grupo de 
adolescentes e na hora de se levantarem 
propostas. Porém, a mesma se esquivou da 
eleição para a nacional devido ao clima de 
oba, oba disseminado entre os delegados. 
Neste tempo, celebramos com torneios, 
festival de música e poesia, cartazes, e festa 
os 10 anos do PCJ, considerado, pela 
comunidade local, uma bênção para seus 
filhos. 
Participativas foram as semanas da Pátria, da 
Criança, da Consciência Negra. 
Fortes foram os encontros formativos 
mensais específicos para adolescentes, temas 
sugeridos por eles mesmos como: profissões; 

família,escola,comunidade;orientação 
sexual; namoro,noivado,casamento; amizade 
etc. 
Com ajuda da Inspetoria, participamos da 
Missão, da AJS, do Vides, que muito 
enriquece a comunidade eclesial. 
Estamos em apuros financeiros, pois pela 
falta da CND junto ao INSS, documento que 

C
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a Inspetoria vem lutando por obter desde 2007, 
a prefeitura parou de depositar os repasses do 
Convênio PETI em junho. De lá para cá têm 
nos ajudado  os recursos que nos vêm pelo 
Vides internacional, amigos da Pia 
Sociedade, familiares de I. Anna,  Orlanda, 
amiga de Ir. Auxiliadora e amigos e 
benfeitores daqui da Comunidade. Louvado 
seja o Senhor. 
Na animação das CEBs nossa presença foi 
forte nos encontros de formação das 
lideranças, na assessoria bíblica, no 
acompanhamento às pastorais sociais e 
litúrgica. 
Somos também articuladoras da pastoral do 
Menor na Paróquia. São cinco projetos que 
animados pelo carisma salesiano crescem no 

serviço à vida. 
Temos a responsabilidade de coordenar o núcleo da CRB Nova Iguaçu, e então promovemos 

encontros de formação para os religiosos em geral e para os inseridos em meio popular. 
Participamos com alegria e fé junto a outros religiosos do encontro mensal Tua Palavra é vida, com 

subsidios da CLAR assessorada por Orofino. Graça sem par! 
Mensalmente partilhamos estudo e Palavra de Deus com celebração da Eucaristia na nossa casa com a 

presença dos padres, irmã e diácono da pia Sociedade e das irmãs Franciscanas que atuam na paróquia. 
Participamos do curso de cidadania, para que nossa vida religiosa alcance maior significatividade no 

aqui onde o reino de Deus precisa se manifestar. 
Aqui estamos nós rezando este tempo em que o Amor de Deus manifesta sua radicalidade nos 

enviando o seu Filho feito homem. Quanto cuidado conosco! Quanto estímulo para que sejamos filhos, filhas, 
irmãos. Feliz Natal! Um ano Novo de bênçãos. 
 
 
 

HHoommeennaaggeemm  EEssppeecciiaall  

 
Parabéns Ir. Luzia! 
Certamente o bem espalhado chegou a muitos que como você amam e acreditam na 
educação e  colaboram  para que a educação seja no nosso universo uma realidade 
possível.  
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oram para a Casa do Paioram para a Casa do Paioram para a Casa do Paioram para a Casa do Pai    
 

Carlos Elias Oliveira Pinto (irmão de Ir. Ana Teres a) 
 

Nosso irmão partiu tão jovem. Apenas 49 anos incompletos. 
Na etrnidade junto de Deus e com nossos pais que certamente o abraçaram como 
filho querido, sabemos que já goza do bem que espalhou e viveu. 
Com sua inteligência prática, sua ousadia de lutar e seu grande coração conquistou 
um espaço eterno entre nós. Sua presença será sempre viva e na saudade entregamos 
você ao nosso Deus.  
 
Uma palabra agradecida a todos que se fizeram presentes nesse momento de dor e 
de fé. Somos cientes da ressurreição e do prêmio de Deus para aqueles que o amam 
e por ele vivem. 
 

 

 

 

Fernando Pesca (Pai de Ir. Rosa Idália) 
 
* Jaciguá- ES           10/03/1928 
 
 + Ouro Preto do Oeste-RO  04/10/2009 
 

 Na simplicidade de vida  e  na alegria  
da convivência familiar sempre buscou 
 a verdade e a justiça .   
 
 

  
 
 Anita Vasconcelos Cordeiro - Mãe de Ir. Auxiliadora  Cordeiro 
 
Palavra de Deus que norteou a sua vida: 

“Quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática,  

é como homem – mulher prudente que construiu sua casa sobre a rocha.”  

 Mt 7, 24 

ANITA FOI UMA MUHER DEDICADA E DOADA À FAMÍLIA.  

“O Senhor é meu Pastor nada me faltará.” Sl 23, 1 

 ANITA FOI UMA MULHER DE ORAÇÃO E CONFIANÇA NO SENHOR. 

 Ressuscitou no dia 09 de janeiro deixando em todos nós a certeza de que ESTÁ EM DEUS – ESTÁ 

EM PAZ! 

 

 
 
 
 

F
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Nazário Cordeiro da Silva (Pai de Ir. Tânia Maria)  
 

Meu pai, Nazário Cordeiro da Silva, mais conhecido como 

simplesmente Cordeiro, nos deixou improvisamente, sem nenhum 

sinal anterior que nos fizesse esperar por uma morte assim. Aos 85 

anos ainda demonstrava disposição e saúde. Faleceu no dia 14 p.p. 

deixando-nos como herança o exemplo de honestidade, carinho e 

bondade para os mais pobres. 

Em meu nome e dos meus irmãos agradeço a solidariedade e as 

orações de todas as Irmãs.  

 
 

 

 
Ir. Maria Helena Teixeira Coimbra 
 

No dia 01 janeiro de 2010 em Niterói 
Nasceu em  Miracema- RJ aos 13 de maio de 1917 

 
Nascida na 

pequena 
cidade de 
Miracema, 

norte do Rio de Janeiro, numa família de 11 
irmãos, proprietária de uma fazenda cafeeira. 
Com uma forte crise econômica a família 
perdeu tudo e mudou-se para Niterói para 
recomeçar a vida. Sua Mãe foi trabalhar no 
Colégio Salesiano Santa Rosa onde os filhos 
puderam estudar. As filhas foram para o colégio 
interno religioso de Petrópolis. Em contato com 
os salesianos, e por indicação deles a jovem 
Maria Helena pode conhecer as Irmãs salesianas 
de Guaratinguetá. Entrou para o Colégio do 
Carmo em Guaratinguetá- SP, fez o postulado e 
a profissão religiosa. Trabalhou por muitos anos 
como assistente professora de matemática, 
Inglês e Religião em várias casas onde a 
obediência lhe chamava.  
Possuía um temperamento muito forte que por 
vezes saía do limite num estilo teimoso 
chegando às vezes se fazer temer. Ao mesmo 
tempo era muito agradável no acolher as 
pessoas, as crianças. Possuía o dom da caridade 
com os mais pobres era considerada por muitos 
como a Mãe. Muito disponível na comunidade, 
não media sacrifícios. Procurava servir a 
comunidade naquilo que fosse necessário. 

De uma piedade simples e sincera, Ir. Maria 
Helena era assídua nas práticas de piedade, na 
devoção mariana e eucarística. Era para ela uma 
grande alegria poder visitar a casa da Mãe 
Aparecida em São Paulo. 
Desde jovem manifestou um temperamento 
mais introspectivo e não agradava a ela festas, 
badalações. As grandes celebrações de suas 
vida, pedia sempre uma discrição No final de 
sua vida, seu temperamento forte e exigente 
transformou-se em serenidade e calma. Quando 
interrogada: como está? A resposta era certeira: 
Aqui tudo está bom, todas as pessoas são muito 
boas, graças ao Pai do céu. E  falava isto de um 
modo que quem a conheceu mais jovem era 
muito comovente e edificante. 
Que Ir. Maria Helena chamada ao convívio no 
Pai no início deste novo ano interceda junto à 
Mãe de Deus pela nossa Inspetoria, por todo o 
Instinto, para que sejamos coerentes e fiéis ao 
Projeto de Deus. 
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ons Livrosons Livrosons Livrosons Livros 

 
 

 
O Livro da Arte de Viver (Anselm Grün – Editora Voz es) 
 
O livro mostra que a vida é uma verdadeira arte e que todos podem e devem aprender 
sobre ela para viver bem e feliz. O autor considera que viver bem não significa excluir do 
dia-a-dia todos os focos de tensão, mas sim encontrar um equilibrio entre todas as coisas 
que fazem parte da vida, inclusive aquelas com as quais preferiríamos não precisar 
conviver. 
 

 
 
Espiritualidade Cristã em Tempos de Mudança – Contr ibuições teológico-pastorais 
(Alfonso GarciaRubio e Joel Portella Amado – organi zadores;  Editora Vozes)  
 
O livro pretende ser uma resposta sobre a vivência cristã, hoje. Apresenta contribuições 
para questões que estão na agenda atual, nesta época de buscas espirituais, de volta ao 
sagrado por diferentes maneiras. Não é livro de auto-ajuda. Visa oferecer, de forma clara e 
objetiva e bem fundamentada, iluminações a temáticas que vêm provocando perplexidade 
e incertezas. 
 
 

 
 
Liderar por Meio de Valores – Curso compacto de Lid erança (Anselm Grün – 
Editora Paulus) 
 
A partir da necessidade de explicar o que chama de ¨filosofia da liderança¨, Anselm 
Grün elaborou um curso prático para treinamento de gestores. Daí nasceu “Liderar 
por meio de valores”, onde trata da liderança não apenas a partir da tradição 
beneditina, mas com base em toda a tradição dos valores que desde a filosofia grega 
são vistos como capazes de suscitar verdadeira humanidade. Descreve os valores e 
as virtudes fundamentais da vida humana como diretrizes para a liderança e 
desenvolve exercícios concretos para podermos aprender a liderar por meio de 
valores e nos prepararmos para chefiar de maneira mais humana. 
 

 
 
Amar: Chamado divino, Vocação humana ( Simone Perei ra e Ivan Alves Pereira – 
Edições Paulinas) 
 
A obra é um ensaio de espiritualidade em que a autora mergulha nas diversas 
características fenomenológicas do amor.  
O texto destaca, primeiramente, as virtudes da gratidão, piedade, compaixão e 
misericórdia, e ressalta a importância do louvor, da comunidade-amizade, da família e do 
perdão em contraste com o perfeccionismo, o moralismo, o legalismo e o individualismo. A 
seguir, descreve as três principais características da "postura amorosa": lucidez no ver, 
moderação no falar e sensibilidade no agir. São pontos relevantes do trabalho a 
centralidade do tema do ponto de vista cristão, a abordagem fenomenológica a partir da experiência pessoal, 
familiar e comunitária, o cuidado em respeitar as perspectivas bíblica e teológica, bem como a coerência e o 
rigor com que conduz à reflexão sobre o amor e os traços mais evidentes de sua prática no cotidiano.  
O livro é enriquecido com excertos das obras de Tomás de Aquino e Teresinha do Menino Jesus, sábios e 
santos doutores da Igreja, e sugestivas ilustrações do artista plástico Ivan Alves Pereira, que dialogam com o 
texto escrito e traduzem em imagens a força daquele que é o primeiro e mais importante mandamento de 
Deus à humanidade: amar, com toda a alma e o entendimento.   

B
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eliz Aniversárioeliz Aniversárioeliz Aniversárioeliz Aniversário! 
 
 

 

       FEVEREIRO  

JANEIRO 
11 -  Ir. Gerline Deolinda de Paiva 
12 -  Ir. Madalena Scaramuzza         
13 - Ir. Maria Léa Ramos 
14 -  Madre Yvonne Reungoat 
15 - Ir. Neuza Zampirolli 
20 - Ir. Maria Augusta Módena 
 Ir. Lílian Silva GentIL 
21 - Ir. Emília Arruda 
23 - Ir. Irene Quinelato 
25 - Ir. Cláudia Maria Pianes Campos 
26 - Ir. Tarcilda Falquetto 
 
 
 

MARÇO 
 

 

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

JUNHO  
      
13-  Ir. Antonia L. Venturim 
27 -  Ir. Helena Scaramussa    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F

06 -  Ir. Ir. Silvia Boulossa (Cons. Visitadora) 
07 -  Ir. Rosa Idália Pesca 
12 -  Ir. Elizabeth G. Manhães 
13 -  Ir. Maria Inarlete Fioresi 
18– Ir. Maria de Lourdes Silva 
20 -  Ir. Regina Maria Meireles 
 Ir. Sirlene Girardi 
24 - Ir. Orly Paiva 
25 -  Ir. Carmelita L. Agrizzi 
28 - Ir. Maria Amaral 

 

04 -  Ir. Maria Carmen Castanheira Avelar 
11 -  Ir. Leila Maria da Silva 
23 -  Ir. Suraya Benjamin Chaloub 

ABRIL 
 
02 - Ir. Clotildes Zandonadi 
06 -Ir. Sandra da Silva 
16 - Ir. Piera Cavaglià (Sec. Geral) 
18 - Ir. Aurélia Zandonadi 
25 - Ir. Alaíde Deretti (Cons. Missões) 
 

MAIO 
 

03 - Ir. Carla Castellino (Cons. Visitadora) 
 Ir. Ma Dominique M. Mwema(Cons. Visitadora) 
06 - Ir. Chiara Cazzuolla (Cons. Visitadora) 
13 - Ir. Vilma Tallone (Admin. Geral) 
18 - Ir. Dormali V. de Assis 
20 - Ir. Rose Lucy Ozhubail (Cons. Visitadora) 
22 - Ir. Maria Rita Zampirolli 

JULHO 
 
01 – Ir. Maria Auxiliadora V. Cordeiro 
06 – Ir. Leonila Isabel Altoé 
13 – Ir. Yolanda Amado Ladeira 
14 – Ir. Rita Cristina de Jesus Pacheco 
18 – Ir. Tânia Maria Cordeiro 
22 – Ir. Anna Trevizan 
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AGOSTO 
 
06 -  Ir. Maria do Carmo Ferreira 
15 -  Ir. Clarinda Altoé 
23 -  Ir. Adma Cassab Fadel 
31 -  Ir. Djanyra de Souza Lopes 
 
 
 

SETEMBRO 
 

03 -  Ir. Maria das Graças bazoni 
05 -  Ir. Maria Julieta Valim 
07 -  Ir. Dagmar Pilger de Almeida 
10 -  Ir. Luzia Alves de Carvalho 
12 -  Ir. Ana Maria Paes 
14 -  Ir. Danielli Lopes Nogueira 
22 -  Ir. Laura Zeferina 
26 – r. Ana Maria Marinato 

 
 

OUTUBRO 
 
04 - Ir. Maria Américo Rolim 
14 -  Ir. Ana Teresa Pinto 
20 -  Ir. Maria Aparecida Ferreira 
 Ir. Teresinha Ambrosim 
23 -  Ir. Maria Zelina Zobelle 
26 – Ir. Joana Maria de Backer 
29 -  Ir. Florinda Oliveira Fraga 
 
 
 

NOVEMBRO 
 

09 - Ir. Ana Zampirolli 
15 -  Ir. Beatriz Francisca Miguel 
21 -  Ir. Emilia Mussatti 
 Ir. Mercedes Izabel Altoé 
26 -  Ir. Ana Otília Agrizzi 
27 -  Ir. Maria del Carmen Canales 

 
 

DEZEMBRO 
 
04 -  Ir. Giuseppina Teruggi 
13 -  Ir. Rosa Agrizzi 
17 -  Ir. Niva Gomes 
 Ir. Kathleen Taylor 
19 -  Ir. Giuliana Acerbis 
26 -  Ir. Jaqueline Rocha Correia 
27 -  Ir. Anna Granata 
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    INSPETORIA NOSSA SENHORA DA PENHA 

Rua Alberto de Sequeira, 22 - Tijuca 
20260-160 – Rio de Janeiro / RJ 

Fone: (0xx) 21 2234 6789 / 2254 2931 
Fax: 21 2568 1386 

Email inspsec@salesianasbrj.org.br 
www. salesianasbrj.org.br 

 

 


