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““OO  ppoovvoo  qquuee  aannddaavvaa  nnaass  ttrreevvaass  vviiuu  uummaa  ggrraannddee  LLUUZZ........””    IIss  99,,  11  

  

““EEiiss  qquuee  ssee  mmaanniiffeessttoouu  ppaarraa  ttooddooss  aa  bboonnddaaddee  nnoossssoo  DDeeuuss  !!  ““    TTtt  22,,  1111  

  

  

EEmm  nnoossssaa  ccaammiinnhhaaddaa  aaoo  lloonnggoo  ddee  22001100,,  ccoommoo  eemm  ttooddaa  aa  nnoossssaa  vviiddaa,,  mmuuiittaass  lluuzzeess  ffoorraamm  

ssuurrggiinnddoo,,  aa    tteerrnnuurraa  ddee  DDeeuuss  ssee  ffeezz  pprreesseennttee    aattrraavvééss  ddee  nnoossssaa  pprreesseennççaa  eemm  mmeeiioo  aaooss  jjoovveennss..  MMuuiittaass  

lluuttaass,,  aalleeggrriiaass,,  ccoonnqquuiissttaass  ee  aaiinnddaa  mmuuiittoo  aa  ffaazzeerr........  ÈÈ  hhoorraa  ddee  lloouuvvaarr  ee  aaggrraaddeecceerr  ÀÀqquueellee  qquuee  sseennddoo  oo  

HHoorriizzoonnttee,,  ffaazz  ccaammiinnhhoo  ccoonnoossccoo..    ÉÉ  hhoorraa  ddee  ppeeddiirr    qquuee  aa  bboonnddaaddee  ee  aa  lluuzz  ppoossssaamm  sseerr  eexxppeerriimmeennttaaddaass  

ppoorr  ttooddooss......    PPoorr  ttuuddoo  ddiizzeemmooss  OOBBRRIIGGAADDAA  ee  oo  nnoossssoo  ccoorraaççããoo  ssee  eenncchhee  ddee  EESSPPEERRAANNÇÇAA  ppaarraa  

ccoonnttiinnuuaarr  aa  ccaammiinnhhaaddaa  nnoo  cchhããoo  ddee  nnoossssaass  ccoommuunniiddaaddeess  rreelliiggiioossaass//eedduuccaattiivvaass,,  ddee  nnoossssooss  PPrroojjeettooss  

SSoocciiaaiiss,,  ddee  nnoossssaass  EEssccoollaass;;  nnooss  eennccoonnttrrooss  rreeggiioonnaaiiss,,  nnaacciioonnaaiiss  ee  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  qquuee  ffoorrttiiffiiccaamm  nnoossssaa  

VVooccaaççããoo  SSaalleessiiaannaa,,  mmoossttrraannddoo--nnooss  nnoovvooss  ccaammiinnhhooss..    

““  DDEE  OOLLHHOOSS  FFIIXXOOSS  EEMM  JJEESSUUSS,,  PPEERRMMAANNEEÇÇAAMMOOSS  NNOO  AAMMOORR““,,“ criando assim uma 

CULTURA VOCACIONAL e tornando vivo e visível o espírito de família” .   

Para todas/os um abençoado ANO NOVO ! 

  Fraternamente,  

    Ir. Rosa Idália Pesca 

    

E 
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em maneiras de comunicar 

Padre Pascual Chávez Vilianueva, reitor-mor dos Salesianos 

Grande forjador de ambientes educativos 

e evangelizadores, Dom Bosco soube usar 

a bondade e a força das linguagens da 

comunicação para incidir de modo original 

e eficaz sobre os jovens. Soube tocar as 

fibras do coração. Era não só evangeli-

zador e educador, mas também comuni-

cador nato. A ecologia comunicativa 

inventada por Dom Bosco propunha-se à 

clara finalidade que um dos meus pre-

decessores, Padre Egídio Viganõ, definiu 

de forma lapidar: educar evangelizando, 

evangelizar educando, entrelaçamento 

inseparável na missão salesiana. Ele con-

seguia tirar o melhor dos jovens, fazendo 

deles protagonistas da própria educação 

e, o melhor dos educadores e evangeli-

zadores, fazendo deles testemunhas do 

evangelho, bem como animadores da rica 

epifania juvenil. 

No oratório, um grande leque de propostas 

comunicativas tocava a vida de tantos jovens 

"pobres e abandonados" que vinham dos 

vales a Turim. Casa, escola, catecismo, 

missa, trabalho, banda de música, teatro, 

excursões, jogos, oficinas, boas-noites, 

narrações de sonhos, pregações, palavrinhas 

ao ouvido, bilhetinhos com mensagens 

personalizadas etc. comunicavam uma 

cultura, um modo de relacionar-se com 

Deus, com o mundo e com os outros. Esse 

conjunto abria a vida à esperança, à 

confiança, ao sentido, quando talvez isso já 

tivesse sido perdido por alguns. O oratório 

representava, enfim, uma sólida e bem 

fundada alternativa cultural. 

Dom Bosco, porém, ia 

mais além. O seu gênio 

comunicador manifesta-

se numa carta veemente, da qual cito um 

pequeno fragmento: 

"A difusão dos bons livros é unia das 

finalidades principais da nossa Congregação. 

[...1 Por isso, entre os livros que se devem 

difundir, eu proponho que se dê importância 

àqueles que têm fama de serem bons, 

morais e religiosos, e devem-se difundir as 

obras saídas das nossas tipografias [...1 Com 

o Boletim Salesiano, entre as minhas muitas 

finalidades, tive esta: manter vivo nos 

jovenzinhos que retomam às suas famílias o 

amor ao espírito de S. Francisco de Sales e 

às suas máximas, e eles mesmos serem 

salvadores de outros jovenzinhos" (Circular 

de Dom Bosco sobre a difusão de bons livros: 

E. Ceria, Epistolario di S.G. Bosco, vol. 4, p. 

318ss, lett. 2539, 19.03.1885). 

 

C 

Dom Bosco foi um educador, 

evangelizador e 
comunicador. 
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Pois bem, se ali 

eles estão, ali 

também nós 

devemos estar: 

educando, 

anunciando, 

testemunhando. 

Fora desses 

espaços e 

linguagens não 

somos mais vistos, 

nem ouvidos, nem 

entendidos pelos 

jovens. 

Como escrevi na carta dedicada à 

Comunicação Social (CS) para os Salesianos, 

a CS fundamenta-se na mesma missão da 

Igreja, o que exprimimos na paixão por 

Deus, na paixão pela salvação dos jovens, no 

"da mihi animas cetera tolle". Por isso, a CS 

não é algo exterior e muito menos estranho à 

missão, mas até mesmo nasce dela. Por isso, 

o Salesiano, como filho de Dom Bosco, é por 

natureza um evangelizador, 

educador e comunicador. 

 

Somos, hoje, testemunhas 

de que os jovens criaram um 

ambiente próprio, o chamado 

ambiente digital, um habitat 

natural onde se sentem senho-

res. O fato foi observado 

inicialmente com desconfiança. 

É justo reconhecer, porém, que 

deixando para trás as eras da 

pedra e do escalpelo, do papel 

e da tinta, das paredes e das 

salas e da escuta passiva, os 

jovens reclamem linguagens 

novas, novos métodos e novas 

maneiras de educação e 

evangelização. Eles querem ser 

autores e atores do próprio espaço, da 

própria linguagem e dos próprios conteúdos. 

Inventam e recriam a própria pessoa e 

exigem liberdade de navegação e diálogo no 

ciberespaço. Pois bem, se ali eles estão, ali 

também nós devemos estar: educando, 

anunciando, testemunhando. Fora desses 

espaços e linguagens não somos mais vistos, 

nem ouvidos, nem entendidos pelos jovens. 

Não poderíamos educar nem incidir 

evangelicamente na cultura. 

Essa nova realidade não nos deve assustar 

e nem podemos rechaçá-la: correríamos o 

risco de abandonar os jovens que a habitam 

e que já são a grande maioria. Ali nasceram, 

vivem, trabalham, se divertem, tecem 

relações, alegram-se e sofrem, e poderia até 

mesmo dizer que muitos ali morrem; basta 

entrar nas redes sociais: Second 

Life, MySpace, Facebook ou algum 

blog, ou no Youtube. 

Se o Sistema Preventivo 

reclama a presença do Salesiano 

"no pátio" entre os jovens, 

devemos então refletir, atualizar e 

por em prática a presença do Sale-

siano educador e evangelizador 

nos novos pátios da comunicação; 

para onde convergem tantos 

meios, onde as paredes não são de 

tijolos ou de cimento, os fios 

condutores não são apenas de me-

tal ou fibra, mas também de 

energia e ondas, captadas e 

lançadas por satélites através do 

espaço. 

Encerro, citando o Papa Bento 

XVI: "Gostaria de concluir esta mensagem 

dirigindo-me, de modo particular, aos jovens 

católicos, para exortá-los a levar ao mundo 

digital o testemunho da sua fé. Caríssimos, 

senti-vos empenhados a introduzir na cultura 

deste novo ambiente comunicativo e 

informativo os valores nos quais se apoia a 

vossa vida!". 

Informativa Educacional 2010 :: Revista da ANEC 17 
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conteceu 
      

     IIssssoo  ee  mmuuiittoo  mmaaiiss......  

 

 

PPrroojjeettoo  MMoorrnneessee  

  
“È TEMPO DE REAVIVAR O 

FOGO!” 

 

Este foi o tema geral, o objetivo e o 

desejo que perpassou todo o Projeto 

Mornese/2010. Um tempo fortísssimo 

de espiritualidade, de contato com as 

nossas origens... tempo ímpar da graça 

de Deus no contato com as fontes da 

Igreja e do Instituto. O grupo foi 

composto de vinte Irmãs provenientes 

das várias Inspetorias do Brasil, de 

Portugal e de Moçambique. A 

assessoria ficou á cargo de Ir. Lúcia 

Tironi – BPA, e Ir. Vani – BBH. Da 

nossa Inspetoria participaram Ir. Cláudia e Ir. Julieta que retornaram com o coração em festa, fortemente 

agradecidas a Deus e ao Instituto por favorecer e possibilitar um vivência tão revitalizadora nas fontes do 

nosso carisma. 

Para as Irmãs participantes, o Projeto Mornese foi 

uma graça infinita do amor de Deus! Chegaram 

empolgadas com tudo que viram e viveram, e nos 

escrevem: - “Audiência com o Papa, visita as 

Basílicas e Catacumbas, ida a Assis, encontro com a 

Madre e Conselheiras, viagem a Turim e os 

ambientes da infância, adolescência e juventude de 

Dom Bosco – os ambientes do oratório. Momento 

muito importante foi o tempo de aprofundamento e 

a experiência de vida em Mornese. „Contigo, Main, 

pelos caminhos da vida‟ – Itinerário espiritual de 

Madre Mazzarello, introdução para contemplar e 

pisar o chão de vida das nossas origens. Como foi 

bom o a ida ao Roverno, pisar naquela água, catar 

algumas pedrinhas foi realmente uma experiência 

inesquecível! Quanta vida sendo tocada e sendo 

renovada dentro de cada Irmã participante do 

Projeto!... Beber na fonte de nossas origens e trazer 

toda essa força da fonte para a realidade 

missionária. Irradiar alegria, gratidão, expressando 

um desejo maior de entrega da vida na vivência do 

Carisma Salesiano se doando aos jovens.  

A vida simples de Madre Mazzarello e de nossas 

primeiras Irmãs nos ajudaram a procurar ser cada 

dia mais coerente com o compromisso que 

assumimos em nossa Profissão!” 

 

 

  

  

  

A 
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VVIIDDEESS  --  CCAAMMPPOO  DDEE  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO    

  

Foi realizado em Cachoeiro do Itapemerim nos dias 

13, 14 e 15 de novembro um Campo de Formação 

do VIDES com a participação de jovens do próprio 

local, de Macaé , São João de Viçosa e Linhares.  

A comunidade de Cachoeiro ficou por conta! 

Maravilha! 

 

Dentro da metodologia do Campo de 

Formação,  os momentos se 

alternavam entre estudo, reflexão, 

missão e convivência. Tivemos 

assessorias diversas: Irmã Teresinha, 

Ir. Maria Rita, Ir. Rita Cristina, Ir. 

Tânia e o seminarista  Fábio 

Eduardo de Lima dos Santos.  

Foi trabalhada a temática:  

 

 

“Os jovens construtores de uma 

civilização do amor através dos 

Direitos Humanos. 

 

 

  

FFLLAASSHHEESS  DDAA  CCRRÔÔNNIICCAA  FFEEIITTAA  PPEELLOOSS  JJOOVVEENNSS  

 

 Nós jovens não somos o futuro somos o 

PRESENTE. 

 

 Os jovens são os protagonistas. Não é 

verdade que os jovens se fecharam para os 

problemas da humanidade. Os jovens estão 

presentes em todos os campos e todas as 

lutas por um mundo melhor, por um mundo 

unido. 

 

 Pode ser uma gota no oceano, mas não 

caminhamos sozinhos. “Eu sou o caminho” 

(Jo 14,6). 

 

 Quem é protagonista? Não é uma pessoa 

isolada.  Mas uma categoria de pessoas... 

 

 Caminhamos então debaixo de uma 

chuvinha abençoada para a localidade de 

nossa missão.  Tanto nas brincadeiras como 

nas visitas  pudemos perceber o quanto 

temos que aprender com a vida e a 

simplicidade de DEUS em se revelar a nós. 

 

 Então ficou claro que na pedagogia 

SALESIANA, se ama primeiro, para depois 

se pensar em outras ações sob a ótica desse 

amor. 

 

 

 

 Dom Bosco nos diz até os dias de hoje: 

“Trabalhemos para tornarmo-nos amáveis.”  

 

 Assim aprendemos intensamente que tratar 

com amor é igual a tratar com o coração, 

nunca esquecendo os pilares da educação 

Salesiana: a RAZÃO, a RELIGIÃO e a 

AMOREVOLEZZA (amor acontecendo). 

 

 Ser voluntário VIDES  é ser solidário, 

humano,  é sonhar e contribuir porque 

acreditamos que “aqui um outro mundo é 

possível se a gente quiser”. (refrão do nosso 

hino). 

 

 

 

 

  

  

  



 8 

  

SSEEMMIINNÁÁRRIIOO  CCOONNTTIINNEENNTTAALL  DDOO  VVIIDDEESS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 

“Jovens construtores de uma civilidade do amor através dos Direitos Humanos, a Democracia e o 
Diálogo Intercultural”. 

 

Em Cachoeira do Campo foi realizado nos 

dias 9 a 14 de dezembro o Seminário Continental do 

VIDES. Dele participaram VIDES do Brasil  

(7 Inspetorias), Argentina, Chile, Uruguai e 

Equador tendo a coordenação da Sr. Leonor 

Salazar, Sr. Maria Grazia Caputo e Guido Barbera, 

ambos do VIDES Internacional. Tivemos ótimas 

assessorias como a  do biblista Frei Gilvander. 

Eram 50 participantes entre as Delegadas (Irmãs e 

jovens). Este foi o último dos 5 Seminários 

realizados nos seguintes lugares: 

 

-  Camarões – Yaoundè - África de 11 a 16 de julho; 

- Costa Rica - San Josè de 25 a 30 de julho;  

- Tailândia - Sampran de 15 a 20 de agosto;  

-    Itália - Foligno de 29 outubro a 2 de novembro; 

-  Brasil - Cachoeira do Campo/MG de 9 a 14 de 

dezembro.  

 

No site (www.vides.org) se pode  saber mais destes 

seminários . 

O Seminário teve como objetivo contribuir para  

criar uma consciência nos jovens sobre os valores 

dos direitos humanos, da democracia e do diálogo  

intercultural a fim de que ajam juntos como 

cidadãos ativos na construção de uma cultura de 

paz,  igualdade e justiça. Assim foram trabalhados 

vários sub-temas:  

 

  

EENNCCOONNTTRROO  NNAACCIIOONNAALL  DDAASS  EEQQUUIIPPEESS  DDEE  PPAASSTTOORRAALL  JJUUVVEENNIILL  FFMMAA  EE  SSDDBB    

Nos dias 14 e 15 de setembro, reuniram-se em Recife, Casa Inspetorial das FMA as  equipes de Pastoral Juvenil  

de todas as inspetorias do Brasil Salesiano. No dia 14, as FMA reuniram-se para uma manhã de estudo sobre a 

Narrativa na Evangelização à Juventude. Na parte da tarde houve vários encaminhamentos, partilhas, trocas de 

experiências e comunicações.  No dia 15, o encontro aconteceu  com a presença dos delegados dos SDB. Na parte 

da manhã foi estudado o tema do Acompanhamento. Aconteceu também  o repasse do  III Congresso Latimo 

Americano de Jovens e  outros assuntos e trocas de experiências. O Encontro foi muito produtivo e esperançoso. 

Da nossa Inspetoria estiveram presentes Ir. Teresinha e Ir. Sandra. 

EENNCCOONNTTRROO  DDEE  EESSPPIIRRIITTUUAALLIIDDAADDEE  JJUUVVEENNIILL    

No dia 29 de agosto, aconteceu no Colégio Laura Vicunha, em Campos dos 

Goytacazes/RJ um Encontro de Espiritualidade Juvenil que reuniu cerca de 

trezentos e cinqüenta jovens.  Dentre as atividades do encontro está o momento de 
formação com o tema da estréia “Queremos ver Jesus”. A dinâmica utilizada foi 

de oficinas: teatro, dança, pintura, dobradura, música e poesia. Foi um momento 

de integração entre os jovens, de reflexão sobre as questões da juventude e de 

confraternização. Este evento reuniu jovens da Inspetoria Nossa Senhora da Penha e São João Bosco. 

“Um olhar sobre a realidade: direitos humanos, democracia e interculturalidade”, “Direito à educação: a 

chave de acesso a todos os Direitos Humanos”, Democracia um ideal ou uma possibilidade concreta? Luxo 

ou necessidade, Diálogo intercultural: realidade possível ou boa sorte?.  

 Para todos foi uma  experiência de comunhão, partilha e formação.  

De nossa Inspetoria participaram: Nilson Júnior (Macaé), Andréia Marcionílio (Linhares) e Ir. Tânia. 

Saíram revigorados ! 
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EENNCCOONNTTRROO  DDEE  EESSPPIIRRIITTUUAALLIIDDAADDEE  --  EEDDUUCCAADDOORREESS  SSAALLEESSIIAANNOOSS  

Cerca de 200 educadores da Inspetoria Nossa Senhora da Penha (RJ e 

ES) participaram do “Encontro de Espiritualidade Juvenil Salesiana – 

Comunidade Educativa” no dia 21 de agosto no Instituto Nossa 

Senhora da Glória – INSG/Castelo - Macaé. Além de professores, o 

evento reuniu voluntários e representantes de escolas e obras sociais 

salesianas. O objetivo foi refletir sobre a Estreia: “Senhor, queremos 

ver Jesus!”, lema que guia a ação da Família Salesiana em 2010.  

Ir. Rosa Idália e Ir. Ana Teresa abriram o evento, que foi precedido por 

uma oração em caminhada. Esse momento foi dividido em quatro 

estações, cada uma delas com uma encenação bíblica. Na sequência 

trouxe a palestra do educador salesiano João Walter Rubin, do Colégio 

Castelo de Rio das Ostras, abordando o tema da Estreia. 

Uma das atrações do evento foi o bingo, que resgatou histórias 

de personalidades da Família Salesiana. Os professores ainda 

participaram de oficinas com o tema “Partilha de vida”, onde 

trocaram experiências sobre como Jesus se manifesta em suas 

vidas e de que 

forma ele é 

apresentado aos 

alunos em sala 

de aula. Para 

fechar o 

encontro, que 

aconteceu das 

8h30 às 17h, o 

Pe. Mauro Nunes presidiu a celebração euraristica para os 

presentes. De acordo com alguns participantes esses 

momentos renovaram o ânimo e a coragem para os 

educadores. “Daí a importância de participar, pois possibilita 

a aproximação uns dos outros e a vivência dessa 

espiritualidade é o que faz a educação salesiana especial”, 

argumentou uma educadora participante. 

  

FFEESSTTAA  IINNSSPPEETTOORRIIAALL  ––  PPEERREEGGRRIINNAAÇÇÃÃOO  AAOO  SSAANNTTUUÁÁRRIIOO  DDEE  AAPPAARREECCIIDDAA  

Nos dias 25 e 26 de setembro celebramos a Festa da 

Comunidade Inspetorial. Primeiramente nos reunimos na 

casa Inspetorial e realizamos a nossa partilha de dons, 

dons estes expressados em forma de gratidão à Ir. Rosa 

Idália e que refletem a caminhada como Comunidade 

Inspetorial. Logo após, o grupo ali reunido - representado 

por quarenta Irmãs – foi a Aparecida/SP, em Romaria. 

Primeiro houve uma breve parada em Guaratinguetá/SP 

nas nossas duas Comunidades. Em Aparecida, bem 

pertinho de Nossa Senhora, rezamos e ofertamos toda 

nossa Inspetoria e nosso Instituto, pedindo as graças 

necessárias para desempenharmos de forma fiel e feliz a 

nossa presença/missão entre os/as jovens. Foram 

momentos de confraternização, de expressão de fé e de 
louvor a Deus pelos inúmeros benefícios e manifestações 

de cuidados para com cada uma de nós, Irmãs da 

inspetoria. 

 

http://www.insgmacae.com.br/2010/images/stories/Encontro_de_Espiritualidade_geral.jpg
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  IINNSSPPEETTOORRIIAALL    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EENNCCOONNTTRROO  DDAASS  CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  IINNSSEERRIIDDAASS  

Em Cachoeiro do Itapemirim, na comunidade 
Maria Imaculada, nos dias 9 e 10 de outubro, 
aconteceu o encontro das Comunidades Inseridas 
em meio popular reunindo 12 Irmãs, com 
presença maciça das comunidades de Linhares, 
Belford Roxo e Cachoeiro. Da Casa Inspetorial 
participou Ir. Clotildes e, de Resende, no primeiro 
dia, a Ir. Mercedes. 

A acolhida alegre e carinhosa criou o clima 
para o estudo do documento do Instituto: 
“Cooperação para o Desenvolvimento”.  

A comunidade Casa Betânia de Belford Roxo 
animou a oração, celebrando a Mãe Aparecida e 
coordenou o estudo. 

Ir. Madalena apresentou a síntese do 
prefácio e introdução do Documento com auxílio 
de Power Point, usado também após estudo 
dirigido para apresentar as implicações para a 
formação. 

Em cinco grupos foi estudado todo o capítulo 
2,  intitulado “Visão e Princípios”, aprofundando 
os princípios com apropriados textos bíblicos e 
leitura orante: 

 

1. Justiça social - Is 65,20-25, 
2. Solidariedade – Lc 7, 18-23 

3. Direitos Humanos - Mc 10:46-52 

4. Opção preferencial pelos pobres - Tg 2, 1- 5 

5. Perspectiva de gênero – Lc 8, 1- 3 e Mt 28, 1-8. 
 

Cada grupo deveria compreender a visão, os 
princípios e fazer aprofundamento. 

A partilha indicou para a nossa presença 
inserida a importância de alguns pontos:  

 A urgência de pautar nossa identidade 
(pessoa e missão) sobre uma antropologia 
solidária, dentro do humanismo cristão, 
entendendo por desenvolvimento a inclusão 
de todos; 

A nossa  

 

 

 

 

 

 

 

Assembléia Inspetorial aconteceu no INSA. Reuniu um grupo de 

aproximadamente quarenta e cinco Irmãs das diversas 

Comunidades. Teve como tema “De olhos fixos em Jesus 

permaneçamos no amor”, e como objetivo rever a caminhada, 

agradecer e traçar metas segundo o projeto inspetorial para 2011. 

O pano de fundo foi o Projeto Inspetorial. Foram dois dias de 

muito trabalho e sem dúvida, de muita dedicação das Irmãs 

presentes. 
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 O entendimento da democracia como 
participação de todos, seja na condução do 
trabalho sócio-educativo-evangelizador, seja 
na orientação dos bens econômicos em vista 
do desenvolvimento integral. 

 A compreensão  de que desenvolvimento é 
humanização, é qualidade de vida à luz do 
Evangelho. Urge educar à cidadania, ao 
respeito à vida, à solidariedade como atitude 
constante. 

 A reafirmação da importância das parcerias 
que podem ser um laboratório de mudanças, 
tanto na legislação como nos usos e 
costumes locais e alhures. 

Cada princípio recebeu seu foco: 
 

 Justiça social – integração do social, político e 
econômico no empenho pela vida e na defesa 
dos direitos sociais, contra a destruição do 
planeta; 
 

 Solidariedade – presença que inibe a 
acumulação e estimula a justa distribuição. Ir 
além de gestos solidários: alcançar uma cultura 
de solidariedade; 
 

 Direitos humanos – garantia e defesa dos 
direitos. Vencer preconceitos, escolher os 
próprios valores, alcançar o direito de expressão, 
viver o protagonismo;  
 

 Opção pelos pobres - o principal direito é à 
Vida. O pobre sofre constante ameaça contra 
esse direito. Trabalhar o protagonismo dos 
pobres como vivência de humanização; O pobre 
não é problema. Problemas são as estruturas de 
empobrecimento;  
 

 Relação de gênero – a luta é por igualdade de 
condições e reciprocidade nas relações, 
reduzindo as diferenças.  

Foi observado que, somente em rede e 
buscando a comunicação, o trabalho social 
alcança visibilidade. 

No final do dia visitamos o futuro espaço do 
Villagindo Para Ser Feliz e um grupo fez uma 
visita e solidariedade à Dona Almerinda, mãe de 
I. Maria Rita Zampirolli. 

Domingo fomos à comunidade Santa Luzia 
para a bem participada Celebração da Palavra. 

Logo após, foi retomado o trabalho, agora 
por comunidade, apoiando-nos  no capítulo 4: 
Implicações Para A Formação. Cada comunidade 
devia encontrar ou confirmar ações, inspiradas 
pelo estudo realizado. 
 
A partilha trouxe:  

 

 Em nível inspetorial: a  GESTÃO  de Trabalhos 
Sociais; a mentalidade projetual; a dimensão 
política dos projetos sociais; o empenho da 
equipe RESAS junto à assistente social da INSP 
e à ecônoma inspetorial,  para se ter o rosto das 
ações sociais da personalidade jurídica INSP; a 
cultura da Prestação de Contas; 

 

  Em nível comunitário: 
- Cachoeiro – criar a mentalidade projetual e 

focar os direitos humanos e os valores   
- Linhares – Trabalhar a formação para os 

valores humanos : VIDA – trabalhar o 
protagonismo junto aos empobrecidos; 
HUMANISMO – relações humanizantes de 
respeito, amor, paz; TRABALHO – capacitar 
educadores e educandos – estímulo ao estudo, 
atividades culturais; MENTALIDADE 
PROJETUAL – fazer o projeto e dar continuidade 
ao voluntariado; 

- Belford Roxo – a longo prazo buscar parceria 
com o Ministério do Trabalho para estabelecer 
convênio com o Programa Adolescente Aprendiz; 
 

A curto  prazo – enfrentar, de forma 
comunitária, a questão do meio ambiente 
referente ao saneamento básico e à coleta de  
lixo: 

 
Horizonte O quê? Quando? Como? A quem? Quem? Recurso? 

  

  
Educação ao 
meio 
ambiente – 
saneamento 

e coleta de 
lixo 

- Formar um 
grupo 
heterogêneo 

Até 
15/11/10 

-Carta-
convite em 
mãos– com 
motivação 
oral 

Projeto Crescendo  
Juntos, 
Escolas; 
Secretarias afins; 
Associação de 
bairro; 
Pessoas 
interessadas 

FMA e 
Pastorais 
Sociais 

INSP 

-Estabelecer 
critérios e 
metas  

Até março 
2011 

- Reuniões 
regulares 
com o grupo 
e possíveis 
comissões 

 Os que 
responderem ao 
convite 

Coordena- 
ção do grupo 

INSP 

e organiza-
ções 
participantes 

A avalição foi positiva em todo sentido. Junto com Maria agradecemos ao Senhor e saboreamos o delicioso 
almoço com o arroz italiano. 

 



 

 12 

EEXXEERRCCÍÍCCIIOOSS  EESSPPIIRRIITTUUAAIISS  PPAARRAA  AASS  IINNSSPPEETTOORRAASS  DDAA  AAMMÉÉRRIICCAA  
 
De 17 a 24 de outubro em Medelim 

(Colombia) realizaram-se os Exercícios 

Espirituais para as Inspetoras da América com 

a presença de nossa Madre Yvonne Reungoat. 

O Retiro foi orientado pelo Cardeal Oscar 

Rodriguez Maradiaga  - Arcebispo de 

Tegucigalda - Honduras.  Ir. Rosa Idalia Pesca 

e todas as Inspetoras do Brasil participaram 

desse acontecimento do Instituto na América.  

 

O Cardeal Rodríguez Maradiaga iniciou suas 

reflexões citando o salmo 23 e o Evangelho de 

São João: “Este é um grupo que procura o 

Senhor! As FMA “buscadoras” de Deus. No 

início do Evangelho de João, há uma pergunta: 

O que procuras?, esta pergunta é feita a nós: O 

que buscamos? Somos buscadores de Deus?”.  
 

O tema dos Exercícios foi: “REAVIVAR O 

CARISMA A LUZ DE APARECIDA E DO 

SÍNODO DA PALAVRA. “ 

 Em sua rica reflexão inicial, o cardeal entre 

outras coisas disse: O Sínodo se perguntou: como 

fazer de nós pessoas da Palavra de Deus para 

transmiti-la. Como ser uma pessoa da Palavra? 

Antes de tudo é preciso silêncio, condição 

necessária para colocar-se à escuta da Palavra de 

Deus”. O Cardeal Maradiaga traz como exemplo o 

profeta Elias que sobe sobre o monte e escuta na 

brisa leve a voz de Deus.  
 

No seu primeiro encontro com as inspetoras a 

Madre falou sobre a Santidade cotidiana.  “A 

nossa missão é fundamental e devemos assumi-la 

como caminho de santidade vivida. A santidade é 

o projeto de vida cotidiano. A santidade é um dom 

de Deus e uma urgência apostólica. No XXII CG 

dissemos que a santidade é um encontro com uma 

pessoa viva que se traduz no encontro com 

aqueles com os quais vivemos. Dissemos que 

queremos viver a partir Dele e que queremos que 

Ele nos converta ao amor. O caminho da 

santidade não é fácil, porém é possível, requer 

confiança e abandono total, fé incondicional à 

qual se chega por caminhos diferenciados, porque 

cada etapa da vida espiritual tem suas exigências e 

características, pelas circunstâncias da vida. É 

hora de um chamado a uma fé mais forte e 

profunda, que não para de crescer porque é um 

dom continuamente renovado, e durante o 

Capítulo Geral sentimos um chamado de amor de 

Deus que nos impulsiona a irmos mais longe”. Os 

Exercícios continuaram em um clima de silêncio e 

de reflexão profunda. 

24 de outubro, último dia de Retiro - dia das 

Missões: Celebramos essa festa unidas a Maria; 

agradecemos o dom da missionariedade 

concedido ao Instituto e pedimos um novo slancio 

missionário.  

 

Ao encerrar o Retiro a Madre disse às Inspetoras:  

 “O documento de Aparecida vê a vida consagrada 

sobretudo, como testemunho na relação pastoral, 

com a sua presença nos lugares de pobreza, de 

risco e de fronteira. Evidencia também as 

sombras. O contributo da Vida Consagrada 

aparece novamente quando se fala da participação 

nos organismos ecumênicos e da contribuição 

para o projeto orgânico de formação das dioceses, 

através do testemunho de um “seguimento radical 

de Cristo”. São necessários sacerdotes e religiosos 

que não percam a consciência de serem discípulos 

de comunhão. Somos chamadas a viver uma 

experiência fortemente mística, radicada na 

paixão por Deus, que conduz a fazer-nos espaço 

para os outros. A vocação mística e profética da 

vida consagrada é particularmente ressaltada pela 

sensibilidade contemporânea. Somente a 

permanência no Cenáculo, permite recolher-se, 

interiorizar, para levar às irmãs o Espírito de 

Jesus, para dar uma palavra sóbria, discreta, que 

nasce e se escreve no coração de quem escuta, 

para criar comunhão e vislumbrar novos lugares 

de missão”.  

 

Na noite de 24, a Madre, o Cardeal e todas as 

Inspetoras assistiram a uma homenagem das 

alunas do Colégio Santa Maria Mazzarello de 

Medelim 
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Uma proposta de integração, de formação para a 
competição, para a cidadania e de preparação para a 
vida. 
.  
Os X Jogos Mazzarello têm como 

principal objetivo estimular a prática 

esportiva entre os jovens salesianos do 

país, oportunizando-lhes uma expriência 

positiva que contribua para a sua 

formação, além de promover o 

intercâmbio sócio-educativo entre as 

escolas das Filhas de Maria Auxiliadora 

dentro de um clima de amizade e 

prazer. 

 
 

Deste evento participaram todas as 

escolas da nossa Inspetoria além de 

escolas de outras Inspetorias do Brasil.  

O clima foi de intensa salesianidade! 

 

 

 

Em 2010 os Jogos Mazzarello 

aconteceram  no Centro Educacional 

Nossa Senhora Auxiliadora que neste 

ano comemora seus 85 anos. 
 

PARABÉNS! 
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 omunidade Maria Imaculada – C. de Itapemirim 
 

RRAAPPIIDDIINNHHAASS  DDEE  CCAACCHHOOEEIIRROO  
 

VIDES - O campus de formação do VIDES 

nos dias 13 a 15 de novembro foi uma 

experiência comunitária de voluntariado. 

Nossa comunidade juntamente com a 

coordenadora Ir. Tânia e Ir. Teresinha nos 

envolveram para acolher jovens que vieram 

de S. João de Viçosa, Linhares, Macaé, e os 

voluntários de Cachoeiro. Em meio a 

chuva, barro, morro e buracos, a 

comunidade Cristo Redentor, uma das mais 

pobres da região, se encantou com a 

presença animada e criativa dos 

voluntários. As famílias visitadas ficaram 

felicíssimas. Alguns adultos nos olhavam 

de longe e outros de perto, e a criançada 

que não tem censura, entrou de cheio nas 

propostas dos jovens. Valeu a pena, fazer 

no feriadão a experiência de partilhas, 

reflexões, orações e retomada de vida.   

 

JJOOVVEENNSS  IITTAALLIIAANNOOSS: Já está virando 

tradição: jovens italianos no mês de agosto, 

aqui no Village, junto à Pastoral do Menor. 

São jovens voluntários sempre da região de 

Milão. De maneira programada se organizam 

e fazem experiência de convivência com as 

crianças, adolescentes e suas famílias. Cada 

grupo tem sua especificidade. O bom é que 

eles trazem e levam grandes experiências. 

Troca de cultura.  Este ano vieram dois 

grupos consecutivos. Jovens como estes 

podem vir sempre! São jovens 

profissionalizados, maduros, competentes, 

bonitos, simples, e sobretudo SOLIDÁRIOS 

COM OS MAIS EMPOBRECIDOS. 

 

MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS – No dia 

19/12 na Catedral, um grupo de crianças do 

nosso Projeto animou a Celebração 

Eucarística com um lindo coral e 

apresentações natalinas, ensaiadas pela 

Educadora Lourdes e Ir. Rita Cristina. O 

motivo de ser na Catedral é porque há uma 

visibilidade do Projeto e muitas pessoas são 

das várias paróquias da cidade, e a Catedral é 

a grande casa, de todos. 

 

 

OOBBRRAA – A sede do Villagindo para ser feliz,  

casa referência da Pastoral do Menor, 

continua ainda em obras... são reformas e 

ampliações.... tudo é muito lento porque é 

fruto de mutirão, colaboração de pessoas 

físicas e jurídicas de nossa cidade.  

 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  SSEEGGUUNNDDOO  TTEEMMPPOO – O 

Programa “Segundo Tempo” não saiu, mas a 

criançada, em torno de 300, continuou até o 

fim, com lanches e oficinas educativas. A 

Divina Providência foi mais escandalosa este 

ano. Mantivemos o Projeto praticamente com 

parcerias, convênios com empresas, doações 

de nossa cidade, 07 profissionais da área da 

educação cedidos pela Prefeitura; o grupo do 

terço assumiu o aluguel da sede da Pastoral 

durante todo o ano, os ônibus para passeios 

(03 passeios em 2010); festas com 

brinquedos, lanches e diversões, etc. São 

empresas tomando consciência de sua 

responsabilidade social, pessoas simples 

partilhando do pouco que tem e a igreja 

crescendo no social ...Só temos a dizer: 

OBRIGADA, SENHOR! 

 

 

 

 

 

 

C 
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 omunidade Dom Bosco – Linhares 
 
DDIIAA  DDAASS  CCRRIIAANNÇÇAASS  

Uma festa prá ficar na memória! Aconteceu no dia 12 mesmo com a 

participação de umas 250 crianças /adolescentes. Uma festa que 

envolveu nossos educadores e voluntárias, agentes da Pastoral do 

Menor, jovens do EJC e tantos colaboradores que proporcionaram tudo 

do gosto da criança: jogos, brincadeiras, lanche farto e gostoso. Tudo 

feito com muito carinho, digno de se festejar também a Mãe Aparecida 

que apareceu  no meio das crianças no momento em que Rosinha e 

Pedrinho (fantoches) davam para todos a mensagem do dia.   
  

CCEENNTTRROO  JJUUVVEENNIILL  SSAALLEESSIIAANNOO  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  MMAAZZZZAARREELLLLOO  

No dia 7 de agosto, recebíamos em nossa casa a inspetora, Ir. Rosa 

Idália Pesca e a ecônoma inspetorial Ir. Clotildes 

Zandonade.Vieram por um motivo muito especial. Neste dia foi 

celebrada a Missa de ação de graças pelo lançamento da Pedra 

Fundamental do Centro Juvenil. Presidida por Dom Décio Sossai 

Zandonade, teve a participação de outros sacerdotes, muitas pessoas 

das comunidades, colaboradores e, não podia faltar, a presença das 

crianças e adolescentes. Foi um momento muito significativo: 

resgatando a história do local, o texto bíblico deixava claro que o 

verdadeiro fundamento de nossa vida, de nossa missão é Jesus 

Cristo- Pedra Fundamental. 

Após mais de um mês, em final de setembro foi dado início a 1ª parte da construção - a base, concluída em 

novembro. Também neste ponto os gestos de solidariedade não faltam: alguém chega com doação de 100 

sacos de cimento, um grupo compra taipá e tem aquele ex-aluno que providiencia 8 caçambas de areia, sem 

contar a doação de todo o trabalho do arquiteto e engenheiro. 

O mais importante é que consigamos não só o espaço físico,mas que ele sinalize o compromisso em trabalhar 

pelo bem de tantos jovens, crianças e adolescentes marcados desde cedo por situações tão sofridas. 

 

BBRRAASSIILL--IITTÁÁLLIIAA  

Na festa de nascimento do nosso querido Pai Dom Bosco recebemos um lindo presente, que foi a presença de 

9 italianos voluntários que passaram uma semana conosco no Projeto “Semente de Paz”. Trabalharam com 

as crianças um teatro: “A roupa nova do rei”. Os trabalhos foram realizados em oficinas de teatro, dança, 

costura, jogos, banda e malabarismo. Foi uma semana diferente e de muita alegria para todas as crianças e 

adolescentes do Projeto “Semente de Paz”.  

 

GGIINNCCAANNAA  DDAA  SSOOLLIIDDAARRIIEEDDAADDEE  

Do dia 20 de setembro ao 6 de novembro foi realizada uma animada 

gincana: a GINCANA DA SOLIDARIEDADE. Ela envolveu 

educadores e crianças de todo Projeto. Vender rifa e reciclado para a  

“Parceria Cidadã” da CIB era uma tarefa. Responder sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, encenar textos bíblicos e criar 

paródias que 

enfocassem a 

solidariedade eram 

outras tantas que 

movimentaram a 

garotada todo o tempo. 

O último ato foi uma caminhada por algumas ruas do bairro 

distribuindo mensagens de solidariedade e paz. 

Os participantes mais empenhados foram merecedores de uma 

excursão cultural à Reserva da Vale do Rio Doce de Linhares 

(mata atlântica). Todos viveram momentos de  encanto e contato 

com a natureza, percebendo a grandeza de Deus e assimilando a 

consciência ecológica de cuidado. 

 

C    



 

 16 

FFEESSTTAA  DDOO  NNAATTAALL    
 

Natal ... Festa da Vida e da Luz. Foi com este tema que nos 

preparamos para a celebração de Natal do Projeto Semente 

de Paz. A preparação foi intensa e todos participaram com 

muita alegria e empenho nas atividades natalinas. Nas 

acolhidas semanais cada dia refletimos algo sobre o 

presépio ou símbolos  do Natal: Sagrada Família e Pastores, 

Reis Magos e Animais, Arvore e luz (estrela e vela) / Sino e 

presentes.   

A festa de 

encerramento 

aconteceu no 

sábado dia 

18/12. Foi 

muito linda. 

O momento 

celebrativo se deu 

com cantos natalinos 

em português e 

italiano, encenação 

do nascimento do 

Menino Jesus, 

Jogral, coreografia, 

fechando com a bênção dada pelo nosso pároco. Depois, um 

delicioso lanche, e é claro, a chegada tão esperada do Papai Noel. 

Este foi possível porque um casal colaborador preparou este 

momento com muito carinho e dedicação. Compraram brinquedos 

para cada criança, e prepararam um pacote recheado de doces. 

Obrigado Senhor pela Divina Providencia que não nos faltou este 

ano e nos possibilitou responder com generosidade  a missão à  qual 

somos enviadas.  
 

 

 

VVOOCCÊÊ  SSAABBIIAA??  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obrigado Senhor 

pela Divina 

Providencia que 

não nos faltou este 

ano e nos 

possibilitou 

responder com 

generosidade  a 

missão à  qual 

somos enviadas.  

 

 

 
 
 

 
Ir. Danielli Lopes Nogueira concluiu a Graduação em Comunicação Social  

nas habilitações: Publicidade e Propaganda na Faculdade Salesiana Maria 

Auxiliadora. Seu trabalho final teve como tema: “ Educomunicação na Ótica 
do Sistema Preventivo ”.  
 

Concluíram no ISECENSA a Pós Graduação em Psicopedagogia Institucional 

e Pedagogia Empresarial,  as Irmãs: 

- Cláudia Maria Pianes Campos com o tema: “ A vivência da 
Pedagogia Salesiana à luz de um olhar Psicopedagógico”. 
 

- Maria Zelina Zobelle com o tema: “Transtornos de Aprendizagem 
 enfocando o TDAH”. 
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entro Educacional N. S. Auxiliadora 
 

 

C 
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nstituto N. Senhora da Glória – Macaé 
 

IINNAAUUGGUURRAAÇÇÃÃOO  DDOO  EESSPPAAÇÇOO  PPOOLLIIEESSPPOORRTTIIVVOO  MMIIGGUUEELL  MMAAGGOONNEE  

Momento de grande alegria no Instituto Nossa Senhora da Glória – INSG/Castelo, foi a inauguração 

de duas novas quadras poliesportivas cobertas e que aconteceu no dia 18 de novembro. A cerimônia 

aconteceu em dois horários: às 7h30, para os estudantes do Fundamental II e Ensino Médio, e às 

11h, para os alunos da Educação 

Infantil e Fundamental I. 

Cada quadra tem 26 metros de 

comprimento e 14 metros de largura. 

A obra levou um ano e meio para 

ficar pronta. 

Ir. Ana Teresa abriu a solenidade, 

seguida pelo Pe. Mauro Nunes, que 

deu a bênção. Houve um instante 

cívico, com a entrada das bandeiras e 

a execução do hino nacional, seguido 

pela apresentação da coreografia 

“Alegria Salesiana”, com os 

estudantes do INSG. Para finalizar, 

foi entregue o troféu itinerante dos 

Jogos Estudantis de Macaé e 

realizado um jogo amistoso com 

alunos da escolinha de futsal. 

JJOOGGOOSS  EESSTTUUDDAANNTTIISS  MMUUNNIICCIIPPAAIISS  --  JJEEMM 

O colégio que mais somou pontos em to das as 

categorias e modalidades dos Jogos Estudantis 

Municipais (JEM) foi o Instituto Nossa Senhora da 

Glória – INSG/Castelo. O bom desempenho na 

competição, que ocorreu entre 11 e 26 de setembro, 

levou a escola ao primeiro lugar geral. Ao todo, foram 

seis medalhas de ouro. Na categoria A (de 12 a 14 

anos), os primeiros colocados foram as equipes de 

basquetebol feminino e handebol masculino e 

feminino. Já na categoria B (de 15 a 17 anos), os 

vencedore

s foram as 

equipes de voleibol masculino e handebol e futsal 

feminino.  

Complementando o quadro de medalhas, a escola levou 

ainda duas medalhas de prata: handebol masculino 

categoria B e futsal feminino categoria A. E três de 

bronze: voleibol e basquete feminino categoria A e tênis 

de mesa categoria B. O INSG/Castelo foi premiado em 

todas as modalidades - exceto xadrez. Participaram do 

 

I 

http://www.insgmacae.com.br/2010/images/stories/futsal_fem1.jpg
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evento, 28 escolas públicas e particulares da cidade. 

Segundo a coordenadora de esportes do INSG/Castelo, Andréa Martins, o desempenho dos alunos 

superou as expectativas. “As equipes estavam muito motivadas e era possível ver a união entre os 

jogadores. O resultado não podia ser diferente: primeiro lugar absoluto nas duas categorias (A e 

B)”, avaliou.  

  

VVIIII  CCUULLTTUURRAARRTTEE  

Unir arte e cultura para tecer novas práticas de 

aprendizagens é o objetivo da Culturarte, 

realizada uma vez a cada dois anos pelo 

Instituto Nossa Senhora da Glória – 

INSG/Castelo. O evento, que aconteceu nos 

dias 17 e 18 de setembro, reuniu os principais 

trabalhos dos estudantes da Educação Infantil 

ao Ensino Técnico, além de apresentações de 

música, dança e oficinas abertas à participação 

pública. As atividades foram realizadas no 

próprio colégio.  

Dentre as atrações deste ano, estão um Quiz para testar os conhecimentos de língua inglesa dos 

visitantes; uma dinâmica denominada Rota Sensorial, que exige do público a utilização e a 

percepção dos cinco sentidos (visão, audição, 

paladar, tato e olfato); e o Tabuleiro Humano, 

onde os participantes serão as próprias peças de 

um jogo de xadrez que promete agitar a escola. 

Já na mostra de trabalhos, um dos destaques foi o 

projeto de automação residencial Casa 

Inteligente, desenvolvido pelos alunos do curso 

Técnico de Robótica. Eles mostraram como 

controlar e monitorar, remotamente, os alarmes 

das portas e janelas de uma residência, a 

iluminação e até as cortinas, através de sistemas 

eletrônicos integrados. Também foram 

apresentados cinco protótipos de braços 

robóticos com aplicações e movimentos variados, entre outras criações que poderão ser vistas no 

local. 

Sob o tema Economia e Vida, a Culturarte 

pretendeu interferir nos diversos cenários nos 

quais estamos inseridos, estimulando a reflexão 

no âmbito educacional, familiar, pessoal e 

coletivo. De acordo com Ir. Ana Teresa esse é 

um espaço privilegiado de vivências, 

criatividade e exercício de trabalho em equipe: 

“Precisamos cuidar para que o olhar nosso de 

cada dia passe pelo viés da economia em prol 

da vida. E sejamos nós a mudança que 

queremos ver no mundo”. 
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VVIINNDDEE  EE  VVEEDDEE  
 
Roma (Itália). Conforme a tradição, no dia 31 de dezembro à tarde, o 

Reitor Mor dos Salesianos, apresentou a mensagem da Estreia, na 

Casa geral das FMA. Presentes muitas FMA, vindas das diversas 

casas de Roma, alguns Salesianos e leigos da região.  

 

Dom Pascual propôs três núcleos temáticos: 

- O primeiro é voltar a Dom Bosco: é importante conhecer a sua 

experiência , para descobrir os critérios e as atitudes que 

caracterizaram a sua ação e 

assim iluminar nosso 

empenho vocacional.  

 

- O segundo núcleo: descobrir o que seja e em que consiste uma 

cultura vocacional. A cultura vocacional pede o uso racional 

sistemático das energias da comunidade. Os conteúdos que ela 

desenvolve se relacionam com três áreas: área antropológica, área 

educativa e área pastoral.  
 

- O terceiro núcleo diz respeito à animação e à pastoral vocacional, 

do qual são evidenciados alguns aspectos significativos: promover 

uma cultura vocacional, sobretudo na pastoral juvenil, educar ao 

amor à castidade e à oração, dedicar-se ao acompanhamento pessoal, 

valorizar a centralidade da consagração religiosa na missão salesiana e fazer do Movimento Juvenil 

Salesiano um lugar vocacional privilegiado. Esses aspectos se tornam sugestões operativas para os vários 

grupos da Família Salesiana e as realidades locais. 
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nstituto Nossa Senhora Auxiliadora 

 

 

 

A Feira Cultural e Científica de 2010 que aconteceu no INSA trouxe: 
 

A oportunidade de repensar o Planeta e o homem.  

 

Sentir e perceber a necessidade de conhecer e respeitar o 

mundo em que vivemos, com suas conquistas e desafios, 

dando continuidade à construção do nosso Planeta. 

 

Trouxe, também, a tecnologia – a evolução – o futuro.  

Realizamos uma viagem pelo tempo: desde a energia – fonte 

de vida - à era da comunicação (televisão, fotografia, desenho 

animado, informação, celular) a luz, a imagem, a água, o 

passado-futuro, a tecnologia indígena, do esporte, auto-

sustentável. 
  

 

PPrroojjeettoo  VVaalloorreess  nnaa  EEssccoollaa 

  

  

“As pessoas esquecerão o que você diz. As pessoas 

esquecerão o que você faz,  mas as pessoas jamais 

esquecerão o que você as fez sentir.” 

(Autor desconhecido) 

 

 

Uma das coisas com as quais o INSA realmente se 

preocupa e considera importante é a transmissão de 

valores aos seus alunos. 

Os valores são aquelas qualidades da experiência 

humana que consideramos tão importantes a ponto 

de servir como orientação para a maneira como 

vivemos nossas vidas, isto é, valores são a luz 

orientadora que nos atrai, a força impulsora que 

transmite energia à nossa motivação e capacidade de 

viver. 
 

AApprreesseennttaaççããoo  ddoo  CCoorraall  ddoo  IINNSSAA  nnaa  TTVV  

BBrraassiill  
 

 

 

No dia 10 de outubro o Coral do INSA foi convidado para 

cantar na missa dominical da emissora da TVE- Rede 

Brasil, canal 2 da TV aberta. 

Regido pelo professor Pedro Henrique Borges, o Coral fez 

uma belíssima apresentação na missa dominical que foi 

transmitida ao vivo e celebrada com atenção especial ao 

dia das crianças e à Nossa Senhora Aparecida.  

Os familiares dos coralistas participaram da missa e 

acompanharam de perto a gravação do programa.  

  

I 
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IIIIII  SSeemmaannaa  ddaass  PPrrooffiissssõõeess  
 

 

Anualmente, o Instituto Nossa Senhora Auxiliadora promove 

a SEMANA DAS PROFISSÕES com o intuito de auxiliar na 

escolha profissional de seus alunos e encaminhá-los, seguros, 

ao mercado de trabalho. A Semana consta de palestras, 

oficinas e debates como forma de dinamizar o trabalho. 
 

 

 

  

  

  

II  FFeessttiivvaall  ddee  MMúússiiccaa  ddoo  IINNSSAA  
 

A música não é só um meio de expressão de ideias 

e sentimentos é, também, uma forma de linguagem 

muito apreciada pelas pessoas. 

Talento e conhecimento caminham sempre juntos e 

um depende do outro. Quanto maior o talento mais 

fácil se torna o conhecimento. Quanto maior o 

conhecimento, mais se desenvolve o talento. 

Músicos não nascem prontos. Nascem com talento e 

adquirem formação para se tornarem o que desejam 

ser. 

Este ano demos início às aulas de música e 

iniciação à flauta doce.  Com isto, conseguimos 

realizar o I FESTIVAL DE MÚSICA DO INSA e 

a apresentação de flauta dos alunos do 4º ano da 

turma 402. Com o acompanhamento da professora 

Vera Aquino, nossos alunos afinaram suas vozes e 

envolveram toda a platéia com sua musicalidade. No intervalo, contamos com a presença da banda RADIAL 

OESTE formada pelos alunos do Ensino Médio. 

Na hora da decisão, os jurados avaliaram nossos pequenos cantores seguindo critérios justos de escolha.  

Vejam os nossos vencedores! 

 

MELHOR MÚSICA 

1º lugar: 

Sonhos 
Autora: Kedma Accioly (turma 301) 
 

2º lugar: 

Meu coração bate forte 
Autoras: Luiza Mendes, Marina Cardoso, Juliana 
Lage, Júlia Castro (turma 301) 
 

3º lugar 

Limpando o planeta 
Autora: Yasmin Machado (turma 202) 
 

MELHOR INTÉRPRETE 

1º lugar - Nina Corrêa Braga (turma 402) 

2º lugar - Yasmin Machado (turma 202) 

3º lugar - Luiza Mendes (turma 302) 
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11ºº  EENNCCOONNTTRROO  NNAACCIIOONNAALL   DDEE  MMOOVVIIMMEENNTTOOSS  JJUUVVEENNIISS  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

   

 
De 03 a 05 de dezembro aconteceu o 1º Encontro Nacional de 

Movimentos Juvenis, evento organizado pelo Setor Juventude da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Duzentos e setenta 

jovens, de 28 expressões juvenis de todo o Brasil, se encontraram no 

Centro Mariápolis Ginetta, em Vargem Grande Paulista (SP), para buscar 

a unidade e valorizar as várias expressões juvenis existentes no 

Brasil. Segundo o bispo responsável pelo Setor Juventude da CNBB, Dom 

Eduardo Pinheiro da Silva - SDB, “o encontro buscou valorizar as várias 

forças de evangelização como pede o Documento 85 da CNBB, 

'Evangelização da Juventude', além de unir essas forças em torno de uma 

evangelização mais eficaz para a vida plena da juventude”. Ele destacou 

ainda que o encontro inédito foi uma forma de unir os movimentos, 

congregações, pastorais e novas comunidades de jovens de todas as 

regiões do país. O encontro teve dois grandes pilares, que foram as 

Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE) e o 

Documento 85 da CNBB, o qual mostra aos jovens o que a Igreja pensa 

sobre a evangelização da juventude. Ir. Sirlene participou representando a 

AJS da Inspetoria Nossa Senhora da Penha. 
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  omunidade Betânia – Belford Roxo 
 

 

Com a ideia força: Participação para se viver a Cidadania, o 

Projeto Crescendo Juntos (PCJ) fez sua caminhada 2010. E 

agora no final do ano, voltando nosso olhar  temos muitos e 

muitos motivos para dar Glória ao Senhor, que fiel, caminha 

conosco e completa a obra de sua mãos. Citamos alguns: 

 

 A equipe de educadores unida, alegre, entusiasta na 

causa, criativa, capaz de superar conflitos e dificuldades, 

dedicada. Antigos e novatos formaram uma comunidade 

educativa simples e participativa. 

 

 O apoio do povo, tanto os membros da comunidade 

Santa Luzia como pessoas do bairro manifestado em pequenas 

ajudas financeiras, prestação de serviço, doação de alimentos 

e roupas, confiança, reconhecimento do trabalho, na aquisição 

do ingresso da feijoada beneficente, na festa caipira. 

 

 A alegria, o crescimento, a participação, o zelo pelo 

PCJ por parte das crianças e adolescentes no cotidiano das 

atividades e nos momentos especiais, como: junto com 

todo Brasil, o processo eleitoral de seus representantes 

nos moldes da eleição presidencial (prévia para 

candidatos, exposição de sua propostas, campanha 

eleitoral, votação) e encaminhamentos das sugestões de 

melhoria; a ativa e educada participação no encontrão 

das crianças de todos os projetos da Pastoral do menor 

da paróquia de Santa Maria; O colorido da primavera e 

informações específicas sobre o meio ambiente; A 

participação nos encontros inspetoriais da AJS e de 

Educadores;  

 

 A Semana da Criança em que se estudou a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança e se fez o 

concurso de dança; a valorização da raça negra com estudo 

e apresentações típicas, o dia da Beleza com direito a 

manicure e cabelereiro; campeonatos esportivos; passeio à 

Cidade das crianças tão desejado e adiado três vezes por 

causa do clima; a participação no Seminário sobre Direitos 

Humanos e Segurança; a festa de encerramento com 

apresentação de balé de repertório, teatro natalino, cartazes, 

mensagens, Banda  

 

C 
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Mãos na Lata, saboroso almoço para todos, incluso 

os familiares. E à noite com o jantar junto aos 

educadores e pessoas da comunidade que 

continuamente nos apóiam; 

 

 E em especial a contínua manifestação da 

misericórdia e providência divinas, pois, desde 

setembro de 2009, por razões acima de nossas forças, 

não pudemos estabelecer o Convênio com a 

Prefeitura Municipal e o programa 2º tempo 

prometido para 2010 e que não saiu. Tudo foi feito 

com a ajuda de familiares e amigos de Ir. Anna 

Granata que, na sua visita à família, solicitou ajuda; 

com pequenas ofertas do VIDES Internacional; com 

doações de pessoas amigas. Maravilhoso foi receber 

de vez em quando R$20,00 de senhoras aposentadas 

(óbolo da viúva); com a doação de verduras, 

legumes, outros víveres e brindes do Mercado 

Nahide, do sacolão do Baiano, do mercadinho de 

Sr. Maurício. 

 

 

Damos também graças a Deus por nossa vida de 

comunidade religiosa. Crescemos na fraternidade, na 

acolhida das diferenças, dos limites que a idade vem 

trazendo. Aprofundamos a Palavra de Deus, seja na 

oração matutina sempre dentro da liturgia do dia, 

uma vez que não temos a santa Missa, seja na 

assessoria que demos à paróquia através da formação 

bíblica e do acompanhamento a C. Bíblicos e equipe 

de Liturgia, à Past. da Saúde, ao centro Comunitário 

Senhor do Bonfim de Acari. Após o encontro das 

Comunidades inseridas em Cachoeiro, iniciamos o 

grupo de Ação Conjunta em prol do Saneamento 

básico e meio ambiente (enfrentamento das valas 

abertas e lixo na rua), um grupo promissor que tem 

dado passos iniciais, porém, concretos. Dele 

participam pessoas das três comunidades: Santa 

Marta, Santa Luzia, N. S. de Fátima, de outras 

igrejas, lideranças de bairro e funcionários de 

Secretarias Municipais. 

 

 Sofremos pela violência que vem se 

aproximando cada vez mais e em especial o massacre de oito rapazes, entre eles um jovem de 16 

anos, no morro da rua do PCJ, e ouvir crianças: meu tio, meu primo, meu vizinho... clama maior 

empenho na prevenção e a decisão de se chegar até às famílias. 
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nstituto Laura Vicunha  
 

OO  qquuee  AAbbrraannggee  aa  TTeeccnnoollooggiiaa  

 A partir de um certo tempo, a tecnologia 

vem se expandindo, através da internet, 

celulares, televisores e muitos outros meios de 

comunicação. Mas uma coisa devemos afirmar: 

a tecnologia sempre existiu (no tempo da nossa 

avó, já existia o telefone, a tv e o rádio), mas 

não era tão avançada como vem acontecendo 

nos últimos anos. A Internet hoje é muito 

cobiçada entre as pessoas, usada para 

finalidades diversas como pesquisas, 

comunicação por e-mail, orkut, msn, jogos e 

outros, atendendo a todo tipo de faixa etária. 

 A Internet é uma das mais fáceis formas 

de se fazer uma pesquisa, em termos de tempo e informação que sempre nos atende sobre o assunto a ser 

pesquisado. E através dela, já podemos ler livros sensacionais que muitas vezes ainda não encontramos nas 

livrarias, nos estimulando para o uso da leitura que é uma das melhores formas de aprender. 

 “Quando o laboratório de informática da nossa Escola estava sendo reformado, a nossa curiosidade 

era grande, para saber como iria ficar. E para nossa alegria, a sala ficou muito legal e atraente, climatizada, 

com modernos computadores, proporcionando mais conforto para todos os alunos. Está sendo ótimo o uso 

que estamos fazendo dele. 

 Vamos, colegas, aproveitar esta oportunidade que a Internet nos dá, e procurar sempre fazer um bom 

uso dessa tecnologia, entrando sempre em “sites” informativos ou recreativos, mas que sejam de crescimento 

para nossa vida. 

 Lembramos que  a tecnologia não abrange só a Internet, apesar de ser muito usada. Mas a tecnologia 

é tudo que pode ser usado para facilitar a vida do ser humano.” 
      Brenda Kerolly e Paulo André - Turma: 603  

 E você? Como vem fazendo uso da tecnologia para o seu trabalho na Escola? 

Alguns usuários (alunos, professores e funcionários administrativos) do “Laura” relacionaram algumas 

respostas: 

 “A tecnologia é um auxílio ao trabalho do professor, pois torna a aula mais atrativa e dinâmica. Muitas vezes 

o professor se surpreende com a produção do aluno que domina aparelhos e programas, melhor do que ele 

mesmo. Isso é bom, pois há uma troca de experiências, contribuindo até para a relação professor/aluno.” 

                                                                                     Mônica M. Carneiro professora de Português 

 “O uso de recursos tecnológicos está relacionada à educação, quando está vinculado a um projeto 

educacional que norteia os procedimentos pedagógicos. O bom profissional, nos dias atuais, define-se pela 

capacidade de encontrar e associar informações, de trabalhar em grupo e de se comunicar com desenvoltura. 

Ressalto que não tem como "desviar" dos caminhos das novas tecnologias; e como educadora, necessito 

conhecê-las e estabelecer meios e técnicas para trabalhar na minha prática pedagógica.” 
 Rizélia  S. Netto   professora do 5º ano 

 

 “Ultimamente, a tecnologia vem sendo de suma importância para minha evolução como aluno. Seja com 

pesquisas, trabalhos ou uma simples busca de informações, sempre encontro novos meios de aprender coisas 

novas para continuar melhorando. Mas também uso para o lazer e para a comunicação com os meus parentes 

e amigos distantes.                                                                                          Matheus Henrique - aluno da turma  704 

 

 I 
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 No Setor Administrativo do I P. Laura Vicunha, 

utilizamos a tecnologia para consulta 

das legislações e/ou outros assuntos referentes 

ao nosso setor, para a organização dos arquivos 

- corrente e permanente -, e também para 

atender às solicitações dos alunos e seus 

responsáveis (declarações, boletins, 

transferências, etc.). A tecnologia é nossa 

aliada, já há algum tempo, e auxilia muito o 

nosso trabalho.     

 Cláudia  Daniel  - Auxiliar de Secretaria 

 

 O uso da informática na prática pedagógica 

tornou-se assunto do dia-a-dia escolar.  A informática, desde que bem aplicada a uma educação 

comprometida com as necessidades reais e atuais de cada aluno, pode ser grande aliada na ampliação das 

potencialidades de todos, democratizando o acesso às informações e possibilitando novas perspectivas de 

vida. O professor deve ser capaz de unificar os recursos do computador com os conteúdos e objetivos 

referentes a cada disciplina. No entanto, a informática só poderá contribuir para a melhoria da qualidade de 

ensino, se vier acompanhada de um projeto pedagógico com uma gestão participativa para que haja interação 

e resgate da intencionalidade da prática pedagógica e compromisso das partes envolvidas no processo 

educacional. 
Helton Luiz França  - professor de história 

 

 

 

 

 

“ Natal para ser FESTA, deve ser 

eucaristia. Reunião de uma 

pluralidade de pessoas que 

escolheram assumir o amor, 

porque assumiram Jesus Cristo. 

Ele é a força da unidade, o pão 

comum para todos os homens.” 

 

Que o Menino de Belém nos 

renove no amor para, à sua luz, 

celebrarmos juntas a alegria de 

sua chegada trazendo paz e 

bênçãos.  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

BBooaass  FFeessttaass  !!  

FFeelliizz  NNaattaall  ppaarraa  ttooddaass  nnóóss!!  

SSããoo  aauuggúúrriiooss  ddaa  ccoommuunniiddaaddee  ddoo  LLaauurraa  VViiccuunnhhaa. 
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oram para a casa do Pai
 

 
 
 

.  

--  AAllmmeerriinnddaa  ZZaammppiirroollllii::  2222//1100//22001100    

mmããee  ddee  IIrr..  MMaarriiaa  RRiittaa  ZZaammppiirroollii  

    

  

--  JJoosséé  FFeerrrreeiirraa  FFiillhhoo::  0099//1111//22001100    

  ppaaii  ddee  IIrr..  MMaarriiaa  ddoo  CCaarrmmoo  FFeerrrreeiirraa  

  

  

--  AAlliinnee  TToomméé  MMeeiirreelleess::  0055//1122//  22001100    

ssoobbrriinnhhaa  ddee  IIrr..  RReeggiinnaa  MMaarriiaa  MMeeiirreelleess  

  

  

--  CCllaauuddiioonnoorr  TTrreevviizzaann::2200//1111//22001100  

iirrmmããoo  ddee    IIrr..  AAnnnnaa  TTrreevviizzaann  

  

--  BBeenneeddiittoo  AAggrriizzzzii::    1111//1122//22001100  

ttiioo  ddee  IIrr..  RRoossaa  IIddáálliiaa  PPeessccaa  

    

  

--  EElliiaass  QQuuiinneellaattoo::  0033//0011//22001111    

iirrmmããoo  ddee  iirr..  IIrreennee  QQuuiinneellaattttoo  

  

  

  

 
  
 

 
 

 

 

 

 

F 
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MMaarrggaarriiddaa  
ZZaannddoonnaaddee  
((KKiiccaa))      
  iirrmmãã  ddee    
IIrr..  CClloottiillddeess  
ZZaannddoonnaaddii  
  
NNaasscceeuu  eemm  
VVeennddaa    NNoovvaa  
ddoo  
IImmiiggrraannttee//EESS  
aaooss  0066//0011//11995588  
ee  ffaalleecceeuu  aaooss  
2288//0088//22001100..  
    
SSuuaa  vviiddaa  ffooii  
ccuurrttaa,,  mmaass  
iinntteennssaa,,  ffooii  
uumm  pprreesseennttee  
ddee  DDeeuuss  ppaarraa  
nnoossssaa  ffaammíílliiaa..  
  
""PPaassssoouu  eennttrree  
nnóóss  ffaazzeennddoo  oo  
bbeemm""..      
PPaarrttiiuu  
ttrraannqquuiillaa  
ppaarraa  aa  CCaassaa  
ddoo  PPaaii  ee  nnooss  
ddeeiixxoouu  mmuuiittaa  
PPaazz..      
  
AAggrraaddeecceemmooss  
aaoo  SSeennhhoorr  oo  
pprreesseennttee  qquuee  
EEllee,,  nnaa  ssuuaa  
bboonnddaaddee,,  nnooss  
ddeeuu::  aa  vviiddaa  
ddaa  KKiiccaa  nnoo  
mmeeiioo  ddee  nnóóss..  
    
   
 

 

 

SSaallmmoo  ddee  AAÇÇÃÃOO  DDEE  GGRRAAÇÇAASS    

  
DDeemmooss  ggrraaççaass  aaoo  SSeennhhoorr  ppoorrqquuee  EEllee  éé  BBoomm!!  

  

DDeemmooss  ggrraaççaass  aaoo  SSeennhhoorr  ppoorr  nnooss  tteerr  aammaaddoo  ppoorr  pprriimmeeiirroo,,  

PPoorr  tteerr  mmaanniiffeessttaaddoo  sseeuu  aammoorr  ee  nnooss  ddaaddoo  oo  pprreecciioossoo  pprreesseennttee::  

AA  VViiddaa  ddaa  MMaarrggaarriiddaa,,  aa  nnoossssaa  KKiiccaa  nnoo  mmeeiioo  ddee  nnóóss!!  

DDeemmooss  ggrraaççaass  aaoo  SSeennhhoorr  ppoorr  ssuuaa  pprreesseennççaa  aammoorroossaa,,  

EExxpprreessssaa  nnoo  sseeuu  jjeeiittiinnhhoo  ddee  sseerr,,  tteerrnnoo  ee  ddiissccrreettoo,,    

PPoorr  vveezzeess  ssiilleenncciioossoo,,  mmaass  mmuuiittoo  aatteennttoo  ààss  nneecceessssiiddaaddeess  ddee  ttooddooss,,    

FFooccaalliizzaaddoo  nnoo  ccuuiiddaaddoo  ccoomm  aa  VViiddaa!!  PPoorr  ttuuddoo  iissssoo......  

Demos graças ao Senhor porque Ele é Bom! 

 

Demos graças ao Senhor da Vida que a cumulou de tantos dons. 

Pelo seu empenho no estudo, na busca contínua 

Do seu crescimento como Ser Humano. 

Na assiduidade de suas caminhadas e no pedalar da bicicleta. 

Graças a Deus por sua sensibilidade à beleza, ao lúdico, 

À sua capacidade de entrar no imaginário infantil. 

Demos graças por sua indignação diante das injustiças  

E pela capacidade de se doar gratuitamente como voluntária. Por isso... 

Demos graças ao Senhor porque Ele é Bom! 

 

Demos graças a Deus por sua capacidade de organização, 

Facilitando a participação de todos nós familiares, 

Pelo seu jeito especial, paciente e criativo. 

Cuidou com carinho, acompanhou com dedicação responsável 

O doloroso caminho da enfermidade do papai até o fim. 

Graças Senhor, pelo seu cuidado generoso com a mamãe 

Sendo sua companheira solícita de todas as horas 

E pelo acompanhamento fiel, paciente e carinhoso ao Chico. Por isso... 

Demos graças ao Senhor porque Ele é Bom! 

 

Demos graças ao Senhor Deus da Vida por tudo o que nós aprendemos  

Na convivência, no seu testemunho de vida e até pelo seu silêncio... 

No sorriso feliz depois de cada conquista e de vencer mais um dia... 

Demos graças a Deus por sua atitude de fé, de confiança e serenidade, 

Desde o início de sua caminhada dolorosa, em casa e no hospital. 

Para que saibamos acolher a Vontade daquele que nos amou primeiro. 

Obrigada, Senhor pelo grande e precioso presente: 

A vida da Kica no meio de nós! Por tudo isso... 

Demos graças ao Senhor porque Ele é Bom! 

 

Demos graças ao Senhor Deus da Vida pelo dom da Fé. 

Acreditamos que  Ela participa da Luz da Ressurreição de Cristo 

E na plenitude da Vida em Deus, é feliz e continua cuidando de todos nós 

Para que saibamos acolher a Vontade daquele que nos amou primeiro. 

Obrigada, Senhor pelo grande e precioso presente: 

A vida da Kica no meio de nós! Por tudo isso... 

 

 

Demos graças ao Senhor porque Ele é Bom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demos graças ao Senhor porque Ele é Bom! 
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        ons Livros e Bons Filmes 

 

 
Título: Jesus da Escuta Amorosa 

Ano: 2010 

Autor: Frei Carlos Mesters 

Editora: Paulus 
 

O objetivo destas páginas é tocar nosso coração para nos fazer dizer, sempre que possível, 

uma palavra de conforto a quem está desanimado(a). Para isso, teremos contato com as oito 

bem-aventuranças de Jesus, a fim de que nelas descubramos Seu jeito de conversar com as 

pessoas e de ajudá-las a ter vida em abundância.  
 

Título: Deus só pode Amar 

Ano: 2010 

Autor: Irmão Roger 

Editora: Paulinas 

Essa é a mensagem principal do livro: o que conta, para Deus, são as 

pessoas. Elas nos revelam Deus. Seu convívio é, para cada um de nós, o convívio com Deus. 

A razão é simples. O irmão Roger a desenvolve em oito etapas, cada uma, salvo a penúltima, 

com três meditações de umas trezentas palavras: a confiança entre as pessoas torna a vida 

bela, pois é mistério da presença de Deus em nós e entre nós. Deus que nos ama com um 

amor de eternidade e nos convida ao amor, aproxima-nos de Jesus, que cura o nosso coração 

apesar das dificuldades que todos atravessamos na vida. 

 

Título: A caminho da maturidade na experiência de Deus  

Ano: 2010 

Autor: Alfonso Garcia Rubio 

Editora: Paulinas 

Trata-se de uma obra de maturidade em que os conhecimentos de psicologia profunda e a 

teologia se unem para esclarecer a questão da experiência cristã de Deus e definir alguns traços 

mais centrais da maturidade na fé. Na conclusão de cada um dos capítulos são feitas algumas 

aplicações dos temas estudados à ação pastoral e à vivência da espiritualidade.   

 

Título: Chamados para um futuro melhor 

Autor: Renold J. Blank 

Duração: 93 minutos 

Edição: 2010 

 Editora: Paulinas 

 

Deus cria o ser humano por amor e estabelece com ele um diálogo que culmina em um 

convite: vem e segue-me, e em uma vocação: realizar o seu projeto. Jesus de Nazaré, o 

messias, inaugura um tempo novo e nos convida a entrar no processo dinâmico do Reino de 

Deus e assim dar um sentido pleno à nossa existência.  

Os 11 capítulos que compõem o vídeo podem ilustrar palestras, encontros e retiros.  

 

 

Título: A criação de Deus 

Autor: Luiz Carlos Susin e Rosinha Megdessian 

Duração: 90 minutos 

Edição: 2010 

Editora: Paulinas 

A criação de Deus é uma obra simples mas de rara beleza, tanto pela sabedoria do seu 

conteúdo, quanto pela qualidade e forma de apresentação. Nela, o autor volta o olhar 

para o universo que, em termos da fé cristã, aborda como "criação". Há muitos 

caminhos, muitas direções possíveis para abordar o universo, como também muitas linguagens.  

O presente estudo concentra-se na tradição bíblica e na teologia cristã sobre a criação. Procura levar em conta os 

conhecimentos científicos, que hoje são surpreendentes, e também o sentido dos textos bíblicos na obra da criação, na 

sua plenitude eterna e atual. Situa, com especial cuidado, o lugar do ser humano na terra. Sonda o mistério do 

sofrimento. Culmina apresentando o primado universal de Cristo, o primogênito de toda a criação. 

Compreende 11 blocos de aproximadamente oito minutos cada. 
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eliz Aniversário! 
 

 

JANEIRO 
 

11 -  Ir. Gerline Deolinda de Paiva 

12 -  Ir. Madalena Scaramussa 

13 -  Ir. Maria Léa Ramos 

14 -  Madre Yvonne Reungoat 

15 - Ir. Neuza Zampirolli 

20 - Ir. Maria Augusta Módena 

Ir. Lílian da Silva Gentil 

21 - Ir. Emília Arruda 

23 - Ir. Irene Quinelato 

25 -  Ir. Cláudia Maria Pianes Campos 

26 - Ir. Tarcilda Falquetto 

FEVEREIRO 
 

04 -  Ir. Maria Carmen Castanheira Avelar 

05 - Rita de Cássia Souza Lima (Noviça) 

11 -  Ir. Leila Maria da Silva 

23 -  Ir. Suraya Benjamin Chaloub 

 

MARÇO 
 

06 - Ir. Silvia Boulossa (Visitadora) 

07 -  Ir. Rosa Idália Pesca 

12 -  Ir. Elizabeth G. Manhães 

13 -  Ir. Maria Inarlete Fioresi 

20 - Ir. Regina Maria Meirelesl 

 Ir. Sirlene Girardi 

24 -  Ir. Orly Paiva 

25 - Ir. Carmelita L. Agrizzi 

28 -  Ir. Maria Alexandrina Amaral 

ABRIL 
 

02 - Ir. Clotildes Zandonadi 

06 -  Ir. Sandra da Silva 

16 -  Ir. Piera Cavaglià 

18 -  Ir. Aurélia Zandonadi 

25 -  Ir. Alaíde Deretti 

MAIO 
 

03 -  Ir. Carla Castellino 

Ir. M. Dominique Mukato Mwema (Visitadora) 

06 - Ir. Chiara Cazzuola (Visitadora) 

13 - Ir. Vilma Tallone (Administradora Geral) 

18 - Ir. Dormali Valeriano de Assis 

20 - Ir. Rose Lucy Ozhukali (Visitadora) 

22 - Ir. Maria Rita Zampiroli 

JUNHO  
 

13 - Ir. Antonia Luzia Venturim 

27 - Ir. Helena Scaramussa 

JULHO 
  

01 -  Ir. Maria Auxiliadora Cordeiro 

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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