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 ditorial 

 

“ ...   a  Palavra se fez carne, habitou entre nós. Contemplamos a sua glória !  Jo 1,14 
 
 

 

Em Jesus, Deus se manifesta plenamente. Seus gestos, sua vida, suas 

palavras,  sua presença são para nós sinais,  revelação da VIDA. 

Na pluralidade de nossa vida Ele se revela continuamente. Atentas/os 

contemplamos suas manifestações: nascimento, anúncio do Reino, paixão 

e ressurreição presentes em nosso dia a dia.  Nas alegrias, nas 

fragilidades e realizações de nosso existir percebemos as maravilhas que 

Deus opera em nós, para nós e através de nós. 

Irmanadas na força da Ressurreição queremos mais uma vez agradecer e 

celebrar as maravilhas do Senhor em nossa Inspetoria, em nosso Instituto, 

no mundo. 

Em nossos Encontros com o Ressuscitado ressaltamos: 

 

 a presença de nossa Madre no Brasil. Muitas de nós experimentamos 

de perto sua alegria contagiante, sua fé que transpõe obstáculos e 

aponta para um futuro onde nossa vida será mais partilhada e vivida 

na intimidade com Deus. 

 A rápida visita de Ir. Chiara Cazzuola a nossa Inspetoria, convidando-

nos a revigorar nossa alegria e unidade na diversidade . 

 As muitas realizações inspetoriais e de cada comunidade que falam ao 

nosso coração e nos convidam cada dia a sermos sinais mais 

transparentes e luminosos  da ternura de  Deus para os/as jovens.... 

Como os discípulos de Emaús, caminhemos anunciando a todos que o 

Senhor  está vivo e nos envia em missão . 

  Fraternamente, 

     Ir. Rosa Idalia Pesca 

 

 

 

 

 

E 
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áscoa - uma proposta nova: TRANSFORMAÇÃO 
 
 

Páscoa, na linguagem religiosa tem o significado de 
transformação. Os Judeus teriam se transformado, de 
escravos, no Egito, em povo livre a caminho de uma 
terra prometida. 
No mundo cristão, a Páscoa também tem um sentido 
transformador. Com sua morte na cruz, Jesus 
transforma a derrota em vitória, a morte em vida, o 
medo em esperança, a tristeza e o desânimo em certeza 
de vida.  
Penso que também no âmbito da educação escolar se 
faz necessário um momento pascal; e alguns 
pensadores já falam que se pode vislumbrar alguma 
réstia de páscoa. 
Digo isso em virtude de uma leitura que ouvi, pela 
metade é bom que se diga, numa reunião numa escola 
que trabalhei alguns anos atrás. 
O texto dizia mais ou menos assim: 

 
Uma criança recebeu do pai uma folha de uma revista 
em que havia um desenho deformado do globo 
terrestre. E ouviu do pai a proposta de que deveria 
recortar o papel a fim de consertar o mundo deformado. 
Tesoura na mão a criança começou a recortar as 
deformações do mundo. Mas percebeu que quanto mais 
recortava, mais deformava o globo-mundo. Meio 
desanimada olhou o verso da folha e viu que ali estava 
um desenho de um ser humano. 
Percebendo que não estava dando conta de reformar o mundo e que estava, retalhando-o cada vez mais e, nesse 
procedimento recortando o homem, a criança se decidiu mudar o rumo da proposta do pai. Virou a folha e tomou os pedaços 
do homem que havia recortado ao recortar o globo. E a criança começou, então o trabalho de colagem das pequenas partes 
em que havia recortado o ser humano; montando um verdadeiro quebra-cabeça. Ao concluir esse trabalho mostrou-o ao pai 
que a questionou, dizendo que a tarefa era consertar as deformidades do mundo. De pronto a criança respondeu que não 
estava conseguindo consertar o mundo porque não sabia como. Decidira, então, consertar o homem e estava fazendo isso 
por que era mais fácil. 
No final da tarefa, a surpresa do pai e da criança: consertado o homem os dois viraram a folha e viram que o mundo estava 
perfeito. Ao consertar o homem a criança havia consertado o mundo. 
 

Claro que esta é só uma historinha edificante. Mas algo chama a atenção: a criança subverteu a ordem. Por não 
saber como arrumar o mundo arrumou o homem. E ao arrumar o homem o mundo ficou consertado. Essa é talvez a melhor 
mensagem que se pode esperar não só da escola como também dos pais e dos professores e das crianças: não há como 
consertar o mundo sem consertar o homem. O mundo-natureza tem mecanismos próprios e suficientes para se auto-
preservar. O que precisa de remédio é o homem e a mulher e suas relações com seus semelhantes – e com a natureza. A 
maldade humana produz, cada vez mais, problemas na relação com seus semelhantes e agressões à natureza. 

Mas existe um perigo. O perigo de os adultos tentarem dar receitas prontas às crianças, jovens e adolescentes, a 
todos os estudantes. E aqui está a mensagem da páscoa-transformação: a necessidade de gerar uma postura de mudança, 
de transformação, de reedificação. Mas para fazer isso a escola não pode se apresentar como fonte de respostas. Tem que 
se posicionar como instituição que gera questionamentos. E aqui me inspiro uma frase do Rubem Alves, muito lido por 
muitos professores. Diz ele que: "Não existe nada mais fatal para o pensamento do que o ensino das respostas certas. Para 
isso existem as escolas: não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar 
sobre a terra firme. Mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido." 
Assim sendo e aproveitando este espírito das festividades pascais, possamos, pais e educadores, gerar essa expectativa 
nova. Essa expectativa de fazer da escola não um espaço onde colocamos as crianças para receber receitas, mas que 
saibamos fazer de nossos lares e de nossas escolas um ambiente propício à inovação e à construção de respostas novas, de 
construção dos saberes que geram propostas novas e ousadas com possibilidades novas. Talvez assim estejamos 
transformando o homem que transforma o mundo! 

A mensagem central da páscoa é a transformação da morte em vida. Sejamos nós sinalizadores desse tempo novo: 
tempo de esperança e de paz para o nosso mundo! 

P 

A mais bela 

experiência humana 

é a do amor. A mais 

profunda e tocante 

certeza é a do amor 

de Deus por nós. O 

amor não é invenção 

humana. O amor é 

divino, vem de Deus e 

Ele é o amor. 
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    conteceu 

IIssssoo  ee  mmuuiittoo  mmaaiiss...... 

 

 

Retiro Anual / 50º Anos de Vida Religiosa e Votos Perpétuos 
 
Gávea, Casa de Retiros Pe. Anchieta – esse foi o palco onde aconteceu o Retiro Anual com a 

presença de 30 Irmãs que sabiamente puderam beber das delicias das águas do poço preparadas pelo 

grande Frei Moacyr Casagrande. O retiro aconteceu de 10 a 14 de janeiro e no agradecimento foi 

feita a seguinte fala que sintetiza a caminhada espiritual desses dias: 

frei Moacir foi um Ananias que nos fez mais irmãs. Foi um mediador para que as escamas caíssem 

e assim de olhos mais limpos, vejamos Jesus na travessia dos mares que virão. Podermos ver Jesus 

naqueles que pedem para serem vistos, naqueles que precisam participar e ser protagonistas. 

Poderemos, diante das situações, iluminadas por seu aprofundamento na Palavra, tomar posição do 

lado de Jesus, descer do Tabor, engajar-nos na mesma causa, ampliar nossa visão, vencer obstáculos 

e por-nos a caminho pois, o Reino de Deus aqui já está. 

Agradecidas estamos por sua simplicidade, segurança, clareza. Somos mui agradecidas por ter sido 

um irmão. 

Obrigada e que o rosto de Deus se volte sempre para o seu e vice versa. 

 

Ao término do retiro com uma celebração festiva foi comemorado os 50 anos de Vida Religiosa de 

Ir. Luzia Alves de Carvalho. O momento foi de festa e de muita alegria para todas as participantes. 

Celebrar o dom da vocação religiosa é ter a certeza da fidelidade de Deus que se faz presente no dia 

a dia de nossas vidas. Certamente Ir. Luzia tem muito  a festejar e a agradecer. Com ela somos 

gratas a Deus pelo dom de sua vocação e de sua presença entre nós. Parabéns! 

 
Continuando a festa no dia 22 de janeiro na Casa 

Inspetorial aconteceu a renovação de votos de Ir. 

Jaqueline Rocha Corrêa. O  momento foi de louvor, 

de agradecimento e de entrega. O Senhor da messe 

continua chamando seus eleitos para o serviço do seu 

reino. E na tarde do mesmo dia nos dirigimos à 

Niterói – Basílica de Maria Auxiliadora. Com a 

participação dos paroquianos e da comunidade das 

várias Irmãs da Inspetoria aconteceu de modo solene 

a Profissão Perpétua de Ir. Gerline Deolinda de Paiva. 

“A minh´alma engrandece o Senhor, pois Ele fez em 

mim grandes coisas.” Sim, grandes coisas fez o 

Senhor e certamente continua realizando na vida de 

Ir. Gerline que no dia a dia dedica sua vida aos jovens e aos irmãos e irmãs que com ela vão 

trilhando a caminhada de uma vida religiosa feliz.  
 

 
 
Encontro de inserção 
 

Nos dias 11 e 12 de fevereiro irmãs das comunidades inseridas se reuniram em Belford Roxo. À 

noite do dia 11 a chegada com uma acolhida fraterna repleta de cuidados e carinho. O domingo 

iniciou com a participação na celebração da Palavra  fomos na Comunidade Santa Luzia, na qual a 

maioria das irmãs já haviam participado. Foi uma alegria para o povo e também para nós. 

 

A 



 

 

6 

Pelo meio da manhã: Momento memória -  14 anos da presença salesiana em Belford Roxo. Leu-se 

o inicio da crônica. A emoção, a gratidão, e o louvor tomaram conta de todas.  A seguir, foram 

colocadas para o grupo as urgências da inspetoria detectadas na última assembleia: Relações 

comunitárias, Itinerário formativo, Sentido de pertença, Gestão participativa. Em grupos nos 

perguntamos quais os clamores. Após a partilha, momento  e iluminação: lembramos alguns textos 

bíblicos iluminadores como Eclo 38,8; Fil2, 1-5; Lc 5,4 ;1; Cor 13; 1Cor 12, 4- 11 e cada grupo 

refletiu sobre textos Aprender no pluralismo Carlos Alberto Jamil Cury; Religiosos o mais humano 

dos humanos Ir. Paulo Dullius, fsc; Sentido de pertença  Deolino Pedro Baldissera. 

 

Após o saboroso almoço, buscamos pistas de ação. Entre estas destacamos o cuidado com a 

formação permanente em especial a  questão do itinerário formativo proposto pelo Instituto; o 

aprofundamento sobre Gestão participativa; a vivência da corresponsabilidade. Propomo-nos 

aprofundar os textos em comunidade.   

 

A memória da fundação da comunidade na Baixada Fluminense ficou mais viva, com a presença da 

Rosane (ex-salesiana) que alegre, almoçou conosco. 

Somos agradecidas às irmãs que animaram, as que nos acolheram e à Ir. Rosa Idália  que esteve 

presente. Bendito seja o Senhor! 
 

 

 

 Seminário sobre a Vida Religiosa Consagrada 
 

 

O Seminário, reuniu em Itaicí-SP, 400 religiosos de todo o Brasil, com a finalidade de redescobrir o 

sentido profundo da Vida Religiosa Consagrada, revitalizando a paixão por Jesus e seu Reino, 

mediante a escuta da Palavra de Deus, a oração encarnada, a contemplação sábia da realidade, 

compromisso discipular e missionário, a convivência como irmãos e irmãs e comunhão com toda a 

criação. 

O Seminário aconteceu de 23 a 27 de fevereiro, visando buscar maior leveza e agilidade 

institucional para a vida religiosa, ampliando as fronteiras congregacionais por meio do trabalho 

conjunto entre as diversas ordens e congregações, da partilha do carisma com outras pessoas e 

grupos de redes e parcerias. 

 

“Vida Religiosa Consagrada – a loucura que Deus escolheu para confundir o mundo (Cf 1Cor1, 18-

25)” foi um dos temas de abertura do evento, que teve como assessora Irmã Delir Brunelli, que 

pertence a Equipe de Reflexão Teológica da CRB Nacional. Dom Jaime Spengler, bispo referencial 

para a Vida Consagrada e membro da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida 

Consagrada, da CNBB, presidiu a Eucaristia de abertura do evento. 

 

Ir. Rosa Idália Pesca, na qualidade de Inspetora participou do evento e certamente, enriquecida de  

tantas reflexões e aprofundamentos a partir do tema abordado no encontro, fará com as Irmãs da 

Inspetoria a partilha de tantas riquezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“Vida Religiosa Consagrada  

a loucura que Deus escolheu para confundir o mundo (Cf 1Cor1, 18-25)” 



 

 

7 

ECOSBRASIL – Encontro Nacional da Equipe de Comunicação Social - Brasil 

 

A Inspetoria Nossa Senhora da Paz- Cuiabá 

/ MT, acolheu no período de 23 a 25 de 

fevereiro de 2012 as Coordenadoras de 

Comunicação Social da conferência CIB, 

para o encontro anual do âmbito cujo 

objetivo foi: dar continuidade ao trabalho 

de pesquisa sobre as culturas juvenis na 

ótica da educomunicação. 

 

 

 

 

 

 

“A Educomunicação se encarna na cultura na qual se atua, e deve ser aprofundada para 

alimentar o pensamento compartilhado, um caminho de experimentação no local e para ser capaz de 

interagir com um mundo que tem competências muito elevadas. A finalidade é preparar-se para 

reler continuamente a cultura juvenil, buscando sempre novas respostas que mantenham viva a 

nossa significatividade carismática”. (Gong 4 p.35 ) 

 

E foi na dinâmica do compartilhamento que a EcosBrasil, (Equipe de Comunicação Social 

Brasil) se reuniu. Durante os três dias a equipe viveu uma forte experiência de abertura recíproca, 

de seriedade, comprometimento com o aprofundamento do tema, solicitude no fazer a revisão do 

mesmo, em um clima de clareza, descontração e fraternidade. 

A metodologia participativa contribuiu para a criatividade nos momentos de oração, reflexão 

pessoal e outros momentos. 

 

O tema:“Culturas juvenis na ótica da educomunicação”, foi desenvolvido a longo prazo 

pelas participantes, em dupla, através de pesquisas, estudos e produção dos textos e partilhado 

durante o encontro para uma análise conjunta dos temas: “Educação para a comunicação” (BRJ e 

BCB ); “Expressão comunicativa através das artes” (BMA e BCG ) “Educar para a mediação 

tecnológica” (BRE e BMT ); “Educação para o exercício da cidadania” (BBH e BPA ). O debruçar-

se sobre o trabalho, assumido com muita responsabilidade pelas duplas, foi vivido de maneira 

intensa.  

No segundo e terceiro dias a equipe privilegiou a análise dos textos produzidos, para a 

construção do documento sobre Culturas Juvenis. A partir de uma leitura atenta e integral, foram 

avaliados elementos como: coerência temática, estrutura e afinidade com os objetivos a que se 

destina a futura publicação. Concluindo, o grupo avaliou a caminhada dos três dias de intenso 

trabalho, realizado na responsabilidade de um esforço conjunto e agradeceu a acolhida e 

hospitalidade das Irmãs da Inspetoria Nossa Senhora da Paz. Por tudo, demos graças a Deus! 

 

O próximo encontro foi marcado para os dias 22 a 24 de fevereiro de 2013 na Inspetoria 

Madre Mazzarello em Belo Horizonte. 
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17 a 20 de março aconteceu em Cachoeira do Campo  

Retiro das Rosas, o Seminário Americano de História 

Salesiana, organizado pela „Associazione dei Cultori di 

Storia Salesiana (ACSSA)‟ (Associação dos Cultores de 

História Salesiana). O Seminário contou com a participação 

de mais de 70 membros, entre Salesianos, Filhas de Maria 

Auxiliadora e Representantes da FS.  

 

A finalidade do evento foi a de observar o estado da 

historiografia salesiana na Região, o seu valor cultural e o 

grau de conservação. Do seminário participaram estudiosos 

salesianos procedentes do México, Honduras, Porto Rico, 

Haiti, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, 

Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil.  

 

O evento se abriu com a fala de acolhida e saudação do P. 

Nilson Faria dos Santos e de Ir. Hélia Inácia Monteiro 

Inspetores de Belo Horizonte (BBH). Ir. Grazia Loparco, 

Presidente da ACSSA, leu as Mensagens da Madre Geral, Ir. 

Yvonne Reungoat, e do Reitor-Mor, P. Pascual Chávez Villanueva, que convidaram todos à 

responsabilidade e ao empenho por preservar e tornar conhecida a História Salesiana. 

No primeiro dia foram apresentados 

trabalhos historiográficos: 

1- “A historiografia civil 

latino-americana e 

brasileira”, pelo Prof. 

Rodrigo Coope Caldeira;  

2- “A historiografia 

eclesiástica e religiosa 

latino-americana e 

brasileira”, pelo Frei P. 

José Henrique Matos, do 

Instituto Santo Tomás de 

Aquino.  

3-  “A historiografia salesiana na América Latina”, pelo P. Thelían Argeo Corona Cortes 

SDB; 

4- “A historiografia salesiana no Brasil”, pelo P. Antonio da Silva Ferreira SDB;  

5-  “A conservação do Patrimônio Arquivístico, os problemas da conservação dos 

documentos e as novas tecnologias de conservação da memória”, pelo Prof. Leandro 

Ribeiro Negreiros.  

A Concelebração Eucarística deste dia foi presidida por Dom Walmor de Oliveira Azevedo, 

Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. A celebração foi concluída com a representação teatral 

feita pelas crianças e jovens do Grupo musical “Núcleo Bandeirantes”, de Brasília (DF). 

No segundo dia foram apresentadas as fichas bibliográficas dos estudos históricos salesianos 

produzidos na América Latina, no período 1965-2011. Objeto de atenção foi também a “Caminhada 

dos 10 anos da Rede Salesiana de Escolas”, apresentada por Ir. Ivanete Duncan Miranda.  

P. Stanislaw Zimniak explicou os mais modernos procedimentos para inserir as informações 

bibliográficas num programa informático especialmente projetado. O P. Jesús Graciliano González 
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encerrou os trabalhos do dia com a apresentação de uma coleta bibliográfica sobre Dom Bosco e 

outros temas salesianos. 

No dia 19 de março, os participantes visitaram o Centro Salesiano de Documentação e 

Pesquisa, na cidade de Barbacena (MG).  P. Ilario Zandonade, diretor do centro, junto com sua 

equipe, mostrou aos visitantes as modalidades de realização do trabalho e as técnicas de proteção 

para a documentação salesiana. 

O último dia foi dedicado à preparação dos assuntos a serem desenvolvidos no Congresso 

Internacional ACSSA de 2015 – ano do Bicentenário de nascimento de Dom Bosco. Um trabalho 

que envolverá muitíssimos historiadores, pesquisadores e apaixonados por história salesiana do 

continente americano. 

 

 

Brasil - Em cada país, uma rica história salesiana     

Entre os êxitos conseguidos pelo Seminário Americano 

de História Salesiana, realizado em Cachoeira do 

Campo, Minas Gerais, Brasil, de 17 a 20 de março, 

está o de ter partilhado as diferentes experiências 

historiográficas de cada uma das nações presentes. 

Esses trabalhos haviam sido precedentemente enviados 

à sede da Associação dos Cultores de História 

Salesiana (sigla em italiano, ACSSA), de Roma, para 

serem avaliados e receberem as oportunas orientações.  

O primeiro país a apresentar o próprio trabalho foi a 

Argentina, cuja produção historiográfica é já bastante 

antiga e dispõe de variadas produções. O material 

bibliográfico salesiano argentino é constantemente utilizado como material de consulta e contou 

com o empenho tanto dos Salesianos quanto das Filhas de Maria Auxiliadora e de muitíssimos 

Leigos. A bibliografia salesiana no país é uma moldura de referência, válida também para outras 

pesquisas nacionais.  

O Brasil, representado por mais de 40 pessoas no seminário, exibiu um trabalho que foi publicado 

também no sítio do „Centro de Documentação e Pesquisa‟. Ele contém importantes publicações, 

mas falta-lhe ainda maior rigor científico. Sente-se por isso a necessidade de uma unidade maior na 

historiografia salesiana do Brasil, composto por 15 Inspetorias, entre SDB e FMA.  

Na Colômbia está ativa uma equipe de salesianos e leigos encarregados de recolher e proteger a 

historiografia salesiana, que iniciou as suas atividades em 1998. O processo permitiu a formação de 

uma equipe leiga, que, acompanhada por salesianos, vai reconstruindo a história das obras. Foram 

deste modo unificados os critérios para a coleta de documentos, como também para a elaboração 

das crônicas das casas e a conservação das estruturas. Com o software “Unicorn” foi criada também 

a rede das bibliotecas salesianas.  

O Equador salesiano já catalogou quase 200 obras, entre livros, artigos e estudos apresentados, 

como teses científicas e com bases sólidas e credíveis. As duas fontes principais são a Inspetoria e o 

Vicariato de Méndez y Gualaquiza.  

A Bolívia produziu três livros que fazem parte da historiografia salesiana; mas devem ainda ser 

revistos para serem aceitos como válidas fontes de pesquisa.  

http://www.csdp.salesianos.br/DescricaoAcervo
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Os historiógrafos salesianos do Peru apresentaram quatro obras dotadas de rigor científico e um 

estudo sobre a educação peruana, na qual foi de grande importância a obra salesiana de Arequipa.  

Na Inspetoria da América Central, composta de seis nações, os trabalhos historiográficos se referem 

sobretudo à figura do Cardeal Cagliero e à história da Igreja, a qual tem como inevitável referência 

a história salesiana. A limitação dessas pesquisas é que o material está disperso e não existe 

unidade. O grande desafio é realizar uma narração historiográfica unificada sobre o Cardeal 

Cagliero.  

Para terminar, apresentaram trabalhos também as quatro Inspetorias do México, que têm como base 

da historiografia salesiana o P. Francisco Castellanos, autor de crônicas seja no passado, seja ainda 

no presente. Foram publicadas, além disso, várias obras, de diversos modos.  

O finalidade de todos esses trabalhos historiográficos é a de criar unidade tendo em vista as 

próximas apresentações de 2015.  

Fonte:INFOANS  

 

 
X ENARSE -  Encontro Nacional da Rede Salesiana de Escolas 

ENCONTRO DA REDE SALESIANA DE ESCOLAS APROVA METAS PARA 2012-2013 

 

 

O encontro reuniu cerca de 200 lideranças da Rede Salesiana de 
Escolas (RSE), entre diretores pedagógicos e diretores institucionais 
dos colégios e gestores e animadores dos pólos regionais da RSE. 
O objetivo foi avaliar os dez anos de caminhada da Rede desde sua 
fundação, em 2002, e apresentar os projetos futuros da entidade. 
 
“Este X ENARSE é importante para o alinhamento comum dos 
aspectos pedagógico e pastoral, para a discussão e aprovação das 
grandes políticas que regem a Rede Salesiana de Escolas e também 
para a socialização dos novos projetos”, afirma o Padre Nivaldo Luiz 
Pessinatti que, conjuntamente com a Irmã Ivanette Duncan de 
Miranda, compõe a Diretoria Executiva da RSE. 
 
Segundo Padre Pessinatti, um dos principais pontos que pode ser 
destacado como positivo nesses dez anos da Rede é o fato de ter 
possibilitado às escolas uma atitude não somente reativa aos 
desafios da sociedade para a educação, mas também uma ação 
propositiva. Como exemplos, ele coloca o lançamento do material 
didático digital e o grande investimento que tem sido empreendido 
pela RSE na formação pedagógica e pastoral dos educadores, seja 
por meio de encontros e cursos presencias, pelos cursos de pós-
graduação à distância oferecidos em parceria com a Universidade 
Católica de Brasília ou, mais recentemente, pelos Diálogos de 
Formação que se realizam online, semanalmente, por meio do Portal 
Futurum 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Realizado em Brasília 
nos dias 28 a 30 de 
março, reuniu cerca 
de 200 representantes 
de escolas da RSE, 
provenientes de todo 
o país sob o tema: 
“Dez anos de trabalho 
em rede - ação e 
desenvolvimento”. 
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Avaliar para avançar 

 
A avaliação da caminhada e discussão dos projetos futuros da Rede foi desenvolvida no ENARSE através 
de apresentações temáticas:  
- No dia 28, Padre Nivaldo Luiz Pessinatti e Irmã Ivanette Duncan de Miranda conduziram a primeira 
reflexão do Encontro, com o tema “RSE: Dez anos de cooperação na missão de ressignificar a educação 
salesiana – relato histórico”. Resgatando o carisma educacional dos fundadores e a história da Rede desde 
o seu início, a palestra teve como objetivo apresentar o processo evolutivo da Rede e seus desafios futuros. 
 
- O segundo momento foi coordenado por Cintia Bagatin, Assessora Editorial da RSE, que ministrou uma 
palestra sobre “Visão de Futuro: as novas tecnologias e o Material Didático Digital da RSE". Ela esmiuçou o 
que são e como funcionam alguns dos projetos da Rede que fazem uso das novas tecnologias, como a 
participação no Portal Futurum, a inclusão do material didático nesse portal e uma nova parceria para a 
publicação de livros digitais. 
 
- O segundo dia do encontro, 29 de março, teve como tema inicial dereflexão “Cultura de avaliação: 
Recursos e Processos”, coordenado pela Assessora Pedagógica da RSE, Kátia Smole, e pelo Assessor de 
Pastoral da Rede, Antonio Boeing. 
 
- “A ideia é mostrar que desde o último ESA (III Encontroda Escola Salesiana América, realizado em 
Brasília, em 2008) há uma preocupação de instituir a cultura de avaliação na Rede Salesiana de Escolas. O 
ser humano é o único ser vivo que se transforma a partir da avaliação e, assim, a escola também precisa se 
avaliar constantemente para poder evoluir”, afirma Kátia Smole. Também para Antonio Boeing, as 
avaliações feitas pela RSE em 2010 e 2011 levaram as escolas a avançarem, tanto no que diz respeito aos 
conteúdos nas diferentes áreas pedagógicas, como no que se refere a atitudes e valores. “Uma avaliação 
continuada ajuda a escola e a Rede a detectarem aspectos que precisam ser desenvolvidos, abrindo 
possibilidades de aprimoramento e efetivação do projeto pedagógico-pastoral da RSE", considera ele. 
 
- No decorrer do dia, os participantes do ENARSE refletiram sobre diversos temas. “Gestão Educacional da 
RSE" e “Gerenciamento em rede e o Centro de Serviços Compartilhado – CSC” foram coordenados pelo 
Assessor da Rede Salesiana de Escolas, Paulo Cunha, com o objetivo de apresentar e discutir o projeto de 
gestão que está sendo implementado na Rede e as perspectivas abertas por ele. 
- Outro ponto importante foi a apresentação da proposta de Campanha de Marketing da Rede Salesiana de 
Escolas para 2013, coordenada pelo Assessor de Comunicação da RSE, Célio Ballona.  



 

 

12 

Pés no presente e olhos no futuro 
 
Todas as discussões do ENARSE seguiram a mesma dinâmica, de ter a base histórica dos dez anos da 
Rede como alicerce para o planejamento de novos projetos e ações. O que, segundo o Gerente 
Educacional da RSE, Dilnei Lorenzi, reflete o momento de maturidade alcançado pela Rede Salesiana de 
Escolas: “A Rede tem a maturidade de um projeto pedagógico e pastoral e de um material didático 
compatível com os anseios da sociedade e é marcada por projetos de grande envergadura para um futuro 
próximo. É uma Rede que ao longo desses dez anos se consolidou em sua estrutura, mas que não 
permaneceu estagnada e mantém o seu olhar no futuro”, conclui. 
 
O último dia do ENARSE, 30 de março, foi dedicado a estabelecer as metas para o próximo período (2012-
2013). Com o tema "O futuro e suas oportunidades", foram aprovadas três metas: 
 
- Ampliar e qualificar a formação EAD (à distância), 
nos campos pedagógico e pastoral. 
 
- Investir de forma mais intensa na construção do 
material didático digital. 
 
- Implementar os processos de avaliação, de gestão 
educacional e o Centro de Serviço Compartilhado. 
 
Com base nas metas conjuntas, os participantes 
dividiram-se por polos para discutir e aprovar as 
metas e ações regionais. 
 
O próximo Encontro Nacional da Rede Salesiana de 
Escolas (XI ENARSE) já está marcado para os dias 
20, 21 e 22 de março de 2013.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir. Ivonne presente na 
abertura do  encontro 
pronunciou palavras sábias e 
proféticas. 
“É preciso olhar para frente 
com entusiasmo e com 
confiança. Estar com os jovens 
é ter atitudes de esperança. 

Os desafios devem ser 
para nós      
possibilidades de 
avançar com coragem e 
criatividade sempre 
renovada. 
Somos gente de 

esperança. O carisma 
salesiano pede de nós 
hoje, ousadia, 
entusiasmo e alegria. 
 
Participaram do 

ENARSE: Ir. Rosa Idália, 
Ir. Regina. Ir. Teresinha., 
Ir. Neuza,  Ir. Sirlene e  
Ir. Ana Teresa. 
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Rede Salesiana Brasil  
 
 
 
 

A RSB realizou sua primeira assembleia geral 
ordinária em 27 de março, confirmando sua 
composição paritária com 9 representantes dos SDB e 
9 representantes das FMA. A assembleia elegeu 
também a Diretoria e o Conselho Fiscal. Foi eleito 
para a Presidência da Rede Salesiana Brasil o Padre 
Nilson Faria dos Santos, que é também presidente da 
Conferência das Inspetorias dos Salesianos de Dom 
Bosco do Brasil (Cisbrasil). Para a Vice-presidência da 
RSB, foi eleita a Irmã Rosa Idália Pesca, que é 
presidente da Conferência das Inspetorias das Filhas 
de Maria Auxiliadora do Brasil. 
 
 
 
 
 

 

A Jornada Mundial   

da Juventude - JMJ  

Um sonho do  

coração de Deus  

 

Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Foi um encontro de 

amor, sonhado por Deus e abraçado pelos jovens. Vozes que precisavam ser ouvidas e um coração 

pronto para acolhê-las.  

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), como foi denominada a partir de 1985, continua a mostrar 

ao mundo o testemunho de uma fé viva, transformadora e a mostrar o rosto de Cristo em cada 

jovem.  

Cerca de 300 mil jovens estiveram unidos ao Santo Padre na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 

1984, quando ele entregou aos jovens a Cruz da Jornada. E os encontros continuaram: novamente 

em Roma, (1986 – Diocesana), em Buenos Aires (Argentina – 1987), em Santiago de Compostela 

(Espanha – 1989), em Czestochowa (Polônia – 1991), em Denver (Estados Unidos – 1993), em 

Manila (Filipinas – 1995), em Paris (França -1997), em Roma (Itália – 2000), em Toronto (Canadá 

– 2002). Com Bento XVI em Colônia (Alemanha – 2005), em Sidney (Austrália – 2008) e em 

Madri (Espanha – 2011). 

As cidades que sediam uma Jornada ganham, de verdade, um „colorido‟ diferente. São centenas de 

nacionalidades misturadas e integradas. Coisas que são consideradas empecilhos em outras 

Durante o ENARSE, foi apresentada 

oficialmente a Diretoria da Rede 

Salesiana Brasil (RSB), entidade 

legalmente constituída para 

representar os projetos conjuntos dos 

Salesianos de Dom Bosco (SDB) e 

Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) 

no País, entre os quais destaca-se a 

própria Rede Salesiana de Escolas. 
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situações como o desconhecimento da língua e a diversidade cultural tornam-se atrativos em uma 

JMJ.  

Além do fato de estar em outro país, com seus encantos turísticos, a participação na Jornada requer 

um corpo preparado para a peregrinação e um coração aberto para as maravilhas que Deus tem 

reservado para cada um. São catequeses, testemunhos, partilhas, exemplos de amor ao próximo e à 

Igreja, festivais de música e atividades culturais. Enfim, um encontro de corações que crêem, 

movidos pela mesma esperança de que a fraternidade na diversidade é possível. 

 

Lema da Jornada - Ide e fazei discípulos entre todas as nações 

“A Jornada Mundial da Juventude em Madrid renovou nos jovens o chamado a serem o fermento 

que faz a massa crescer, levando ao mundo a esperança que nasce da fé. Sede generosos ao dar um 

testemunho de vida cristã, especialmente em vista da próxima Jornada no Rio de Janeiro”.  

Essa convocação foi feita pelo Papa Bento XVI no anúncio do lema da Jornada Mundial da 

Juventude Rio/2013: “Ide e fazei discípulos entre todas as nações” (Mt 28, 19), durante a audiência 

geral no dia 24 de agosto.  

Na ocasião a catequese foi dedicada a JMJ 2011, que havia terminado no dia 21 do mesmo mês. 

Bento XVI recordou com carinho a participação e a alegria dos cerca de dois milhões de jovens em 

Madrid, ao que ele chamou de “uma formidável experiência de fraternidade, de encontro com o 

Senhor, de partilha e de crescimento na fé: uma verdadeira cascata de luz.” 

Por isso é tão importante que os jovens do Brasil e do mundo assumam desde agora esse chamado à 

missão e participem da Jornada como testemunhas vivas do Cristo. 

Para o padre Geraldo Dondici Vieira, diretor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, esse é um 

lema para ser guardado no coração, refletido e meditado. “Esse tema, de fazer discípulos, de chamar 

outros discípulos para a comunhão e o convívio com o Senhor, é o tema mais querido do Evangelho 

de Mateus. Esse mandato, essa missão já está anunciada em todo o Evangelho. E, na verdade, só faz 

discípulo quem já é discípulo, quem convive com o Senhor”, afirmou o sacerdote. 

Padre Dondici ressalta que esse testemunho e o próprio anúncio do Cristo, são grandes desafios pra 

juventude, que vive em um mundo plural, com milhares de informações, seja através das escolas, 

lazer, internet, especialmente no contato com as redes sociais, como o facebook, twitter: “Com 

essas mil participações, ele, jovem discípulo, é chamado a plantar no coração de quem ele 

encontrar, com quem ele se comunicar, o desejo de ser discípulo de Jesus”. 

“O que ganha o discípulo de Jesus? Ganha a pertença ao reino, ganha a certeza do amor de Deus, 

ganha a certeza de ser para os outros sinal de misericórdia e de amor. Ganha o levar e doar a paz do 

Senhor. São esses frutos e dons que o mundo muito precisa. O perdão, a misericórdia, a paz é que 

irão diminuir na sociedade, no mundo de hoje, a violência, a guerra, a corrupção, a maldade, tudo 

aquilo que tira a possibilidade do jovem crescer e colocar toda a sua riqueza e vitalidade a serviço 

da humanidade”, afirmou.” 

No mandato final do texto de Mateus – “Ide e fazei discípulos entre todas as nações” –, explicou o 

padre, está um grande sonho antropológico de todos, de que o contato com o Senhor, a amizade 

com Ele, desperte o que cada um tem de melhor em si mesmo. 
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A Articulação da Juventude Salesiana (AJS) é uma proposta pastoral 

de integração e apoio mútuo entre os diversos grupos de jovens que se 

identificam com a espiritualidade juvenil salesiana (EJS). Essa articulação 

dá-se pela sinergia entre os salesianos de Dom Bosco e as Filhas de Maria 

Auxiliadora, proporcionando, dessa forma, uma ação conjunta mais 

representativa e significativa para a missão. 

Um dos princípios da AJS é a vivência da espiritualidade salesiana. Ela é ponto de encontro 

entre todos os grupos. Esse princípio é uma tentativa de responder a expectativas e 

necessidades trazidas pelo mundo atual, assim dialogando com a juventude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Vivemos em um mundo onde há muitos desperdícios, perdas humanas, por falta de chance. O 

convívio com o Senhor desperta o que temos de melhor. O anúncio „Ide e fazei discípulos entre 

todas as nações‟ é um anúncio para a vida toda. Em nenhum momento podemos fazer um intervalo 

dele, porque ele supõe que aquele que é amigo do Senhor, pela sua vida, pelo seu estar no mundo, 

comunique aos outros a luz, a beleza e a alegria de ser discípulo do Senhor. Essa é a missão que a 

nossa Igreja precisa. 

 

 

 

“Conhecendo e imitando dom Bosco,  

façamos dos jovens a missão de nossa vida”. 

 
 

Conforme a programação da AJS de 2012, aconteceram: 

 

1. O encontro dos Assessores da AJS.   

Local: Colégio Castelo de Rio das Ostras 

Data: 03 e 04 de Março 

Participantes: Jovem cristão, cristã católico (a), participante da comunidade ou paróquia,  e que 

deseja  ou já assume a Espiritualidade Juvenil Salesiana como um projeto de vida.  Ex-aluno, ex-aluna, 

educador, etc. Ao longo do ano teremos uma formação mais sistematizada, e serão os jovens os responsáveis 

pela animação do  congresso Jovem em outubro. 

 

2. Formação de liderança cristã de mais um grupo de adolescentes. 

Local: Colégio Castelo de Rio das Ostras 

Data: 23,24,25 de março 

Participantes: Adolescentes que desejam ser acompanhados no seu processo de crescimento 

humano e cristão e que assumam  fazer um processo de formação em grupo.  
 
 
 

    
 
 

 

A participação nos dois encontros foi de qualidade e teve uma presença significativa de jovens 

comprometidos com  a própria formação e sabe-se que após o encontro a atuação destes nas 

comunidades locais é de protagonismo e mais, de compromisso com o aquilo que recebeu e 

com seu testemunho contagia outros tantos a uma vivência mais cidadã e mais cristã. 
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         estaques 

      

IIrr..  CChhiiaarraa  CCaazzzzuuoollllaa – Conselheira Visitadora e Conselheira referente para a CIB 

De passagem pelo Brasil onde esteve partiicpando da reunião da CIB (Conferência das Inspetorias 

do Brasil – FMA), Ir. Chiara  visita a Inspetoria Nossa Senhora da Penha / BRJ.  

                                            

Apenas três dias entre nós e momentos eternos foram radicados. Ir. Chiara chegou e  na tarde do 
1º dia foi à Niterói – visitou as Irmãs da Casa Marchese e foi à Basílica de Maria Auxiliadora onde 
pode fazer a memória do fato histórico – Dom Lasagna e as Irmãs envolvidas no acidente de Juiz 
de Fora/MG. 
 
No 2º dia esteve  pela manhã com as Diretoras das 
Comunidades e pode conhecer um pouco a 
realidade das comunidades apresentada pelas 
diretoras. Foi um momento muito familiar e pudemos 
percorrer as casas e os ambientes de missão das 
comunidades educativas. Ás tarde esteve com as 
Irmãs e com o Conselho Inspetorial. 
 

D     

Entusiasmar-se. 
Viver radicadas 
naquele que nos 

chamou. Cultivar 
cotidianamente  
nosso SIM – vida  

doada à Juventude. 
Cuidar das relações  

Como espaço de  
formação  

permanente. 
Nossa bandeira: 
ESPERANÇA!!! 
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Madre Geral do Instituto das Filhas de 

Maria Auxiliadora em Brasília 

A Superior Geral do Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora, responsável pela animação e formação de 

todas as irmãs salesianas espalhadas em 94 países, 

Madre Yvonne Reungoat, chegou em Brasília. Ela que 

visita o Brasil pela primeira vez, já esteve com as irmãs 

em Porto Alegre e logo depois no Estado de São Paulo 

onde participou dos festejos de 120 anos de presença 

das Salesianas no Brasil. 

 

Em Brasília, foi 

recebida pela 

comunidade 

religiosa do 

CEMA, onde 

ficou hospedada 

e participou do 

Encontro 

Nacional da Rede 

Salesiana 

de 

Escolas 

(Enarse), 

entre os 

dias 28 e 

30 de 

março. O 

evento, 

que 

reuniu 

diretores 

das 

escolas salesianas de todo o Brasil celebrou uma década 

da RSE. 

A visita da Madre Geral é sempre um momento 

importante para qualquer casa salesiana, pois a sua 

presença tem o objetivo de fortalecer o vínculo de 

comunhão e favorecer o incremento das obras como resposta às exigências locais no 

espírito salesiano. 

 

 

 

 

 

Eleita em 2008 como 
sucessora de Madre 

Mazzarello para estar à 

frente do Instituto das 

Filhas de Maria 

Auxiliadora em âmbito 

mundial, Irmã Yvonne 
Reungoat realiza sua 

primeira visita ao Brasil. 

O motivo é celebrar os 

120 anos da chegada das 

FMA ao Brasil, 
participando da Missa em 

Ação de Graças realizada 

na Basílica de Aparecida, 

em 3 de abril. É também, 

como destaca a própria 

Madre-geral, conhecer de 
perto a realidade do 

trabalho das Filhas de 

Maria Auxiliadora no País 

e ser, junto a elas, 

presença materna e 
incentivadora. 
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Um pouco mais sobre a Madre: 

 

Madre Yvonne é francesa, trabalhou muito 

tempo nas escolas salesianas da França. Depois 

partiu para a África como missionária e lá 

esteve alguns anos. Foi depois chamada a fazer 

parte do Conselho Geral da Congregação que 

tem sua sede em Roma. Em 2008, as irmãs a 

elegeram para a missão de coordenar todo o 

Instituto. Ela é 9º sucessora de Madre 

Mazzarello que, em 1872, foi a fundadora do 

Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. 

 

Madre Yvonne esteve em visita ao Brasil desde o dia 19 de março, uma viagem importante 

para todas as fma brasileiras, sendo esta a primeira vez que a Madre Geral vem ao Brasil. O 

seu discurso teve como tema central o “retorno à radicalidade do carisma” e a santidade dos 

fundadores «os quais eram “presença” entre os jovens, viviam em meio a eles, compreendiam 

sua língua, viviam com eles a experiênia e a alegria. Eles nos deixaram como herança uma 

dedicação incondicional, que deve apaixonar-nos e entusiasmar-nos hoje ainda». 

 «Perguntemo-nos – insistiu a Superiora – o que significa sermos “pedras vivas” e Filhas de 

Maria Auxiliadora? Somos amadas por nossas qualidades e pelos nossos limites, pela nossa 

história e pelo nosso caráter, com méritos e defeitos. Lembremo-nos, portanto, que somos 

únicas e irrepetíveis. Precisamos fazer reviver o carisma com determinação e amor, para tirar 

a poeira que se acumulou com o tempo, de maneira que as pedras reencontrem sua cor e sua 
luminosidade». 

Aos estudantes lembrou que eles são parte de uma grande família mundial, composta por 
salesianos e salesianas e que «existem irmãos e irmãs suas em cada ângulo do mundo». 

A viagem da Madre ao Brasil terminou no dia 6 de abril, retornando a Roma. No dia 3 de abril 

realizou a grande festa dos 120 anos de presença salesiana no Brasil. 

Em Porto Alegre-RS e São Paulo-SP, Irmã Yvonne visitou escolas e obras sociais, e participou 

de encontros com as irmãs, com os jovens e com a Família Salesiana. Em Brasília-DF, reuniu-

se com a diretoria da recém-criada Rede Salesiana Brasil, composta por Salesianos de Dom 

Bosco e Filhas de Maria Auxiliadora; e falou aos representantes da Rede Salesiana de Escolas 

de todo o Brasil na abertura do X Enarse, em 28 de março. 

Nos eventos e encontros, destacou-se a simpatia da Madre-geral, sua alegria, sua maneira 

entusiasmada e entusiasmante de falar sobre a juventude, a educação e a atualidade do 

carisma salesiano. Estes são alguns dos assuntos tratados por Madre Yvonne Reungoat nesta 

entrevista, concedida à Rede Salesiana de Escolas, ao Boletim Salesiano e à Conferência 

dos Religiosos do Brasil (CRB). 
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Qual o motivo de sua vinda ao Brasil e quais as suas primeiras impressões nesta visita? 

Madre Yvonne – Estou muito feliz em estar no Brasil, nesta que é minha primeira viagem ao país, 

para a celebração dos 120 anos de chegada das Filhas de Maria Auxiliadora em terras brasileiras. O 

motivo é também estar em contato direto com as províncias e conhecer a realidade vivida ali. 

Visitei primeiro as Inspetorias de Porto Alegre (Sul do Brasil) e São Paulo. Em Brasília, pude 

encontrar a Conferência das Inspetorias das Filhas de Maria Auxiliadora no Brasil, conhecer a Rede 

Salesiana Brasil, essa boa realidade de nosso caminho carismático em vista do futuro. 

E como a senhora vê a caminhada da Rede Salesiana de Escolas e, agora, a formação da Rede 

Salesiana Brasil? 

Madre Yvonne – Esta Rede constituída pelos Salesianos de Dom Bosco e Filhas de Maria 

Auxiliadora para refletir e realizar juntos é, para mim, um sinal dos tempos. Nascemos pelas mãos 

dos mesmos fundadores. Temos o mesmo carisma educativo. Mas nenhum grupo sozinho pode se 

arvorar toda a tarefa de educar a juventude. Não se pode educar hoje como no passado, mas sim 

devemos encontrar novos caminhos. E nesse contexto, trabalhar juntos em uma rede é uma força 

muito grande, porque a sinergia abre muitas outras possibilidades. A Rede é um sinal de esperança e 

penso que um espaço de criatividade também. A difusão das novas tecnologias permite novas 

possibilidades comunicativas e educacionais e a ampliação de espaços. A Rede é uma grande 

oportunidade de estarmos nesse processo em um projeto construtivo e criativo. Não se pode ver o 

futuro e essa é ainda uma experiência nova. Mas o serviço aos jovens requer sermos educadores 

criativos, abertos à novidade de uma maneira profunda, que possam penetrar a cultura de hoje com 

os valores evangélicos. Acredito que a Rede expresse e trilhe esse caminho. 

O que a senhora destacaria nesses 120 anos de presença das Filhas de Maria Auxiliadora no 

Brasil? 

Madre Yvonne – Penso que o primeiro destaque é quanto à coragem das primeiras Irmãs. Nosso 

Instituto completa, em agosto, 140 anos de fundação. Assim, quando o Instituto era ainda muito 

jovem, as primeiras irmãs partiram para a América (para o Uruguai e, de lá, para o Brasil) com uma 

coragem apostólica muito grande. Encontraram aqui uma acolhida favorável e um terreno fértil para 

o espírito salesiano. O carisma de Dom Bosco e Madre Mazzarello encontrou nos jovens brasileiros 

uma correspondência muito grande e a vida das FMA no Brasil se constituiu como um polo vital 

para o Instituto. Toda Família Salesiana teve uma grande acolhida no Brasil. Desde sua chegada as 

FMA tiveram uma missão contínua e impactante, transmitindo com força contagiante, ao longo das 

gerações, o carisma salesiano. Penso que um ponto que foi importante para isso foi a devoção 

brasileira a Maria. Dom Bosco também tinha essa devoção. Ela, que tudo fez, continua guiando os 

caminhos do Instituto das FMA no Brasil. 

Qual a mensagem que a senhora teria às Irmãs FMA? 

Madre Yvonne – Serem pessoas que continuam a reconhecer a presença amorosa do Deus da vida, 

pessoas de grande esperança e comunicadoras desse amor junto à juventude. Outro ponto 

importante é que, para Dom Bosco, a santidade se exprime em estar sempre alegre. A alegria 

sustenta a educação e é sempre contagiante. As irmãs também devem levar a solidariedade às 

pessoas que sofrem diversos tipos de violência no Brasil; a elas e especialmente aos jovens mais 

carentes, as irmãs devem levar a esperança na ressurreição de Jesus como uma missão. Assim, a 

mensagem é que tenham esperança, fé e coragem, pois, ao celebrarmos 120 anos de presença FMA 

no Brasil, não olhamos apenas o passado, mas olhamos para as possiblidades de um futuro que, 

estou certa, será muito fértil também. 
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No Santuário de  Aparecida 

a Madre, acompanhada de 

um grupo de Irmãs e 

membros da Família 

Salesiana representantes 

das várias realidades e 

frentes de missão, 

participaram da celebração 

Eucaristica em Ação de 

Graças pelos 120 anos de 

preença das FMA no Brasil. 

 Após a missa, a 

Madre foi acolhida pelos  

Alunos e Comunidade  

Educativa do Colégio do 

Carmo, primeira casa das 

Irmãs Salesinas no Brasil, 

E então pudemos ouvir  

suas sábias palavras e  

gozar de sua companhia 

num saboroso almoço. 

 

Qual é o desafio atual para as FMA na educação da juventude? 

Madre Yvonne  – Vivemos em uma sociedade que está mudando constantemente e que faz com 

que os jovens estejam um tanto confusos quanto aos valores e como se posicionarem  nessa 

sociedade. O nosso desafio é ajudar os jovens no sentido de viverem os valores evangélicos e de 

construírem para si uma identidade clara de “bons cristãos e honestos cidadãos”. Isso exige muita 

escuta, muita presença e muito cuidado na formação integral dos jovens. Exige também um 

empenho na Educomunicação, pois não há hoje como pensar Educação e Comunicação como 

questões separadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

CCoonnttiinnuueemmooss  ccoomm  aa  mmeessmmaa  oouussaaddiiaa  ee  oo  mmeessmmoo  aarrddoorr  

aappoossttóólliiccoo  ddee  nnoossssooss  ffuunnddaaddoorreess..    
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omunidade Dom Bosco – Linhares 
 

 

- Este ano foi possível retornar às Missas 

semanais em nossa casa. Acontece toda 5ª 

feira pela manhã, graças à disponibilidade dos 

sacerdotes das várias paróquias. Pessoas 

vizinhas, educadores e outras pessoas também 

participam. E juntos rezamos pelas vocações, 

todas as vocações. 

 

- Depois dos tramites burocráticos de 

transferência, Ir. Jaqueline começa a 

frequentar o Curso de Pedagogia na 

Faculdade Pitágoras. Coragem, Ir. Jaqueline, 

a preparação profissional é fundamental para 

a FMA melhor servir aos destinatários. 

Também a Ir. Sandra retorna à Faculdade para 

um curso de Extensão:  Propostas 

Metodológicas para o Ensino de Filosofia e 

Áreas Afins, que é oferecido pela UFES. 

 

- Ir. Sandra  está trabalhando numa Escola 

Municipal de Linhares - EMEF Adelson Del 

Santo - localizada no bairro Nova Esperança, 

vizinho à nossa comunidade. Muitos alunos 

da escola são atendidos no Centro Juvenil 

Salesiano. É uma realidade desafiante, pois o 

índice de violência no Bairro, como também 

na escola é bastante alto. É preciso acreditar 

mesmo que em cada criança e adolescente 

existe uma “ corda que vibra para o bem e 

fazê-la vibrar.”  

 

- Depois de uma longa trajetória burocrática, 

o Centro Juvenil Santa Maria Mazzarello  

( “Mazzarello”) tem seu registro no CMDCA  

e CMAS. Esta conquista representa um marco 

de legalidade e reconhecimento muito 

significativo e que vem possibilitando, além 

deste, outros  ganhos. Hoje contamos com  07 

profissionais cedidos pela Secretaria de Ação 

Social e às vésperas de firmar Convênio com 

o Município para recebimento de subvenção 

social ao longo do ano. Isto nos permite 

ampliar e qualificar o atendimento às 200 

crianças/adolescentes. 

  

- Uma parceria de “família”: O núcleo do 

CESAM/ES está funcionando no 

“Mazzarello”. Adolescentes de 15-17 anos  

duas vezes por semana se misturam aos 

pequenos partilhando do mesmo espaço e 

dando uma nota juvenil ao “Mazzarello”. 

Como contrapartida temos a prestação de 

serviço da Assistente Social e a inclusão dos 

nossos adolescentes  no sistema próprio do 

CESAM.  Este ano já foram encaminhados 4 

para o trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Viver a ressurreição de Jesus hoje, é 
deixar-se expandir e  transbordar 
tudo o que é vida dentro de nós. 
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     nstituto N. Senhora da Glória - Macaé 

 
Projeto do INSG/Castelo é um dos finalistas da Febrace  

Um sistema de estacionamento inteligente que avisa onde e se 

há vaga foi uma das atrações da edição 2012 da Feira Brasileira 

de Ciências e Engenharia – Febrace, que aconteceu em São 

Paulo/SP. Desenvolvido por alunos do Instituto Nossa Senhora 

da Glória – INSG/Castelo, o “Estacionamento automático” tem 

como objetivo facilitar a vida do motorista, desde seu acesso 

até a localização rápida de vagas. Entre os dias 13 e 15 de 

março, a maquete que simula o funcionamento do sistema de 

organização de veículos foi exposta para visitação na Febrace, a 

principal feira de tecnologia da América Latina. 

Orientado pelo professor Leonardo Veloso, o projeto foi feito 

pelos alunos do curso técnico de mecatrônica Thales Pita Duval Barbosa e João Pedro Ferreira Maia. A 

invenção levou seis meses para ficar pronta e foi totalmente desenvolvida pelos estudantes. “O meu papel é 

orientá-los na solução técnica dos problemas, mas não toco no projeto”, explicou o professor. Leonardo 

acrescenta que algumas vezes os alunos precisam trocar o conhecimento pela criatividade para atingir o 

objetivo final. 

Dos 1.500 trabalhos submetidos, apenas 400 foram selecionados para a feira. Entre os 60 orientadores de 

projetos, dez foram selecionados para receber o título de professor destaque, entre eles o professor do 

INSG/Castelo Leonardo Veloso:  

- Foi uma experiência incrível e percebi que os projetos dos nossos alunos estão no mesmo nível dos 

melhores do país. A Febrace é uma vitrine para os estudantes e uma grande oportunidade de conhecer como 

pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo estão resolvendo problemas do cotidiano. 

Com a participação na feira, professor e alunos foram credenciados para outros três eventos do gênero: a 

Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia (Fenecit), a Feira de Ciências do Estado do Pará e uma Mostra 

Técnica no sul do país, que acontecem em diferentes meses do ano. “Fomos a única cidade do interior do Rio 

de Janeiro a participar da Febrace, isso mostra a qualidade dos trabalhos desenvolvidos aqui”, destacou 

 

Semana Santa revive a trajetória de Jesus  
 

Um convite para reviver a trajetória de 

Jesus no calvário. Assim foi encenação 

da Via Sacra, realizada  por alunos e 

educadores do Instituto Nossa Senhora 

da Glória – INSG/Castelo e Faculdade 

Salesiana. Foram seis apresentações 

teatrais ao longo do dia, que, além de 

relembrar os últimos momentos de Jesus, retomaram o tema da 

Campanha da Fraternidade 2012: Fraternidade e Saúde Pública. A 

programação se estendeu durante a semana, com a exibição do filme 

Paixão de Cristo.  

 

 

I 
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Irmã Ana Teresa Pinto, Diretora do INSG, em sua fala 

para os alunos diz que: a história de Jesus continua tão 

atual e ainda nos emociona tanto. “A cruz faz parte das 

nossas vidas, assim como a paixão e a ressurreição. Tudo 

o que ele sofreu, nós vivemos até hoje. Reviver a Via 

Sacra é uma forma de refletirmos sobre nossas próprias 

atitudes diante da vida e da morte. E essa reflexão pode 

contribuir para nos tornarmos pessoas melhores. O 

sofrimento, a perda e a morte são inevitáveis, o que faz 

diferença e nos consola é a esperança na vida eterna”.  

Para o ator e estudante do curso de Comunicação Social, 

João André Bersot, encenar a história de Jesus é sempre 

uma grande responsabilidade. “Ficamos mais ansiosos e 

apreensivos, pois trata-se da história de Jesus, o homem que mudou a humanidade. Além disso, todos 

conhecem os detalhes dessa história, que é real e continua nos inspirando.” Bersot destacou ainda a 

proximidade com o público no INSG/Castelo. “É a primeira vez que participo da encenação no colégio. Foi 

ótimo sentir a energia das pessoas como se elas fizessem parte da cena e acompanhar a emoção dos 

expectadores tão de perto”, disse.  

Mobilização pela saúde movimenta a escola 

Com o propósito de educar e conscientizar estudantes 

e comunidade, o Instituto Nossa Senhora da Glória – 

INSG/Castelo realizou um dia de atividades de 

fomento à saúde. O evento marcou a abertura da 

Campanha da Fraternidade na escola, que este ano 

tem como tema “Fraternidade e Saúde Púbica”. 

Alunos de todas as idades participaram da palestra de 

abertura com a diretora Ir. Ana Teresa Pinto e a 

enfermeira Ir. Iracema Aragão. Na sequência, jovens 

e crianças participaram de atividades esportivas e 

recreativas, como dança de rua, ginástica rítmica, 

jazz, basquete, futsal e vôlei. 

Durante todo o ano, professores de diferentes disciplinas vão trabalhar o assunto em sala de aula e discutir 

temas como nutrição, complementos alimentares, consciência corporal, anabolizantes, bulimia, anorexia e 

obesidade, entre outros. “A ideia é levar os alunos a refletirem sobre a necessidade de manter corpo e mente 

saudáveis”, afirmou o coordenador da Pastoral Escolar, 
Júnior Guzzo. 

O estudante Gabriel Moulin, 15 anos, acha importante 

discutir o assunto, pois muitos alunos não dão a devida 

atenção à saúde. “A maioria não liga porque está jovem, 

mas quando envelhecer pode ser tarde demais. É preciso 

se preocupar agora para evitar problemas no futuro”, 

adverte. Ana Luiza Colonesi, 13 anos, admite que não 

gosta de atividade física e não se alimenta da forma mais 

correta, ainda assim faz o possível para inserir hábitos 

saudáveis no seu dia a dia. “Procuro balancear a 

alimentação e faço natação duas vezes por semana”. 

A enfermeira Ir. Iracema Aragão, Congregação das Servas do Senhor - CSS, esclarece que saúde não é a 

ausência de doenças, mas sim um estado de equilíbrio do corpo e da mente. “É preciso estar bem consigo 

mesmo, ter uma boa socialização, manter a mente aberta e cultivar hábitos saudáveis, como lavar as mãos, se 

hidratar, praticar exercícios e cuidar da alimentação.” Para ela, os jovens precisam de atenção especial pois 

estão mais suscetíveis a influência da mídia, que impõe um padrão de beleza que pode levá-los a excessiva 

preocupação com a aparência. Essa postura pode ocasionar o surgimento de diversas doenças, como os 

distúrbios alimentares e a depressão. 
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    nstituto Nossa Senhora Auxiliadora 
  

 

 
 

 

 

 

Projeto reúne Geografia e Matemática no estudo de mapas 
 
Nos dias 19 e 26 de março, os alunos do 

6° ano participaram do Projeto 

Interdisciplinaridade. Com os professores 

Alessandra Kummerle (Matemática) e 

Daniel Martorelli (Geografia) em sala, 

eles aprenderam sobre proporções e 

transformação de unidades para usá-los 

em escala numérica no trabalho com 

mapas. 
 

O objetivo é demonstrar que os 

conhecimentos adquiridos em 

uma disciplina são úteis também 

em outras. Nesse caso, 

facilitando a interpretação e 

trabalho com os mapas, comenta 

Daniel. 

Além das aulas com uso do quadro interativo e material 

exclusivo, os educadores prepararam listas de exercícios de revisão e fixação. 

I 
Tendo como base a Campanha da Fraternidade 2012 e o 

Projeto Valores, os professores Jorge Dargains (Educação 

Física) e Silene Lemos (Ciências) desenvolveram uma aula 

sobre a importância de cada fruta para a saúde, pois 

através de seus nutrientes o organismo é capaz de 

defender-se de doenças e viroses. 

Segundo os educadores, o importante é que os alunos 

tenham em mente que as frutas, além de serem 

deliciosas, exercem papéis importantíssimos no nosso 

organismo, pois são fontes de: água, fibras, diversas 

vitaminas, sais minerais, frutose, carboidratos, gorduras e 

proteínas. 

Foi apresentado aos alunos, o benefício de cada fruta e, 

consequentemente, concluído que a alimentação  

e a melhor forma de prevenir 

 preocupações futuras. 

No final da aula...  

as frutas todas  

foram cortadas e 

misturadas  

para apreciação  

de cada um.  

Todos puderam  

saborear uma  
salada deliciosa. 
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Uso das tecnologias favorece a aprendizagem cooperativa 

 
A professora Adriana Móras desenvolveu, no Laboratório de Informática do INSA-RJ, uma atividade com os 

alunos do 4º ano sobre a nova ortografia. 

Inicialmente a educadora expôs que o acordo é meramente ortográfico (restringe-se somente à língua  

 

escrita) e que o objetivo dele é a unificação ortográfica dos países que falam o português: Portugal, Brasil, 

Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. 
 

Após os devidos comentários, os alunos exercitaram as novas regras através de um game online disponível 

no site do Plenarinho. 

A turma foi dividida em dois grupos: um de meninos e outro de meninas, onde foi escolhido um 

representante de cada grupo para inserir as respostas que seus colegas haviam acordado. Utilizando o 

datashow toda a turma podia ler as questões e aprender, já que as repostas eram apresentadas a todos 

com justificativa. 

"Gosto de trabalhar dessa maneira porque é uma atividade interativa; os alunos ajudam e confiam uns nos 

outros com um único objetivo: ACERTAR!" – comenta a professora. 

 

Aprendizagem Cooperativa constitui-se em “estudar e aprender em cooperação” como 
sendo “um método didático-educativo de aprendizagem em que a parte mais significativa é 
a cooperação entre os estudantes” (Ir. Débora Niquini) 
 
 
 

No INSA-RJ, a habilidade artística também é desenvolvida! 

Com o objetivo de trabalhar 
a concentração, sem 
esquecer do brincar, a 
professora Viviane Colão, do 
Maternal 1, proporcionou aos 
seus alunos momentos de 
expressão. Através de 
recursos diversificados como 
cores, texturas, formas e 
dimensões os alunos 
deixaram fluir suas ideias 
criando desenhos muito 
coloridos, além de desenver 
pequenas atividade motoras e sensoriais. 

 

"Quando a criança mergulha o pincel sobre a tinta, ela está 
treinando o equilíbrio motor." - diz a professora. 
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Os alunos do EM foram recebidos no primeiro dia de aula, pela diretora Geral do INSA, Irmã Regina Maria 
Meireles, pela coordenadora pedagógica - Sra. Ângela Maria Evelin S. C. d'Oliveira, pela Orientadora 
Educacional Sra. Maria de Lourdes, pela coordenação de pastoral, professores, irmãs e asssitentes de 
coordenação. 
 
Após passar aos alunos alguns 
recados do cotidiano escolar, a 
coordenadora pedagógica 
conversou com os mesmos 
sobre a importância de ter os 
estudos em dia, de executar 
suas tarefas quando solicitado e 
até mesmo ir em busca do 
professor para tirar suas 
dúvidas. 

 

 

A coordenadora pontuou 

também, quais seriam as 

características do bom aluno 

contemporâneo.  

 
 

 

 

O bom aluno é aquele que: 

 

 

*Tem motivação  

*Busca aprender sempre  

*Forma rede de relacionamentos  

*Mantem o equilíbrio  

*Percebe a si mesmo e aos outros  

 

*Sabe se comunicar  

*Sabe ousar  

*É humilde  

*É comprometido

Para a formação de um bom aluno, a família é tão ou mais importante do que a escola. Afinal, 

a Educação não se resume ao ensino formal, mas ao desenvolvimento integral, o que inclui os 

valores morais, as atitudes, o equilíbrio emocional, entre outros fatores. Antes de mais nada, 

os pais devem estar conscientes de que são os reais modelos de comportamento ético e moral 

dos filhos.  
 

  
Em sala de aula, estudando o livro de religião da RSE, os 
alunos do 4º ano tiveram a oportunidade de aprofundar seus 
conhecimentos em linguagem verbal e não verbal. A 
professora Teresa Peres utilizou uma dinâmica para 
demonstrar que através da linguagem não verbal, também 
pode haver comunicação. Segundo a educadora, é 

importante que 
eles 

compreendam 
que a língua é 
uma forma de 
expressão e comunicação entre as pessoas e que a linguagem 
não é somente um conjunto de palavras faladas ou escritas, 
mas também de gestos e imagens. 
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Em preparação para o Dia da Água - 22 de março - a turma 

do PRÉ II, em sala de aula, refletiu sobre o questionamento 

que a professora Lúcia Victório fez:  

 

"como seria o nosso planeta sem água?"  

 
Todos concluíram que a 

água é um recurso 

muito importante para a 

sobrevivência do 

Planeta e que se não 

cuidar, pode acabar.  

Ao final, os alunos 

concluíram que 

algumas atitudes devem 

ser tomadas e, a 

educadora registrou 

todas elas: 
 

 

*Não deixar a torneira aberta,  

*Fechar a torneira enquanto escova os dentes 

*Tomar banho rapidinho, 

*Lavar as louças com pouca água...  
 

 

 

Tem marmelada? Tem sim senhor!  

Sabendo-se que o circo é um lugar mágico e que 
alimenta a fantasia, a professora Simone Nascimento 
resgatou a cultura circense! 
Identificando seus artistas e o papel que cada um 
exerce no picadeiro, a educadora utilizou a atividade do 
livro Caleidoscópio para fazer uma análise do nível de 
dificuldade de cada brincadeira circense. Os alunos 
puderam perceber que são utilizadas várias formas de 
equilíbrio dependendo do desafio. 
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Depois de 8 meses de intensa luta contra a 

leucemia, a nossa adolescente Monique 

Milena, irmã da educadora Alessandra(Lelê), 

deu adeus à sua primeira fase de vida, para 

junto de Nossa Senhora Aparecida a quem 

tanto amava iniciar a vida sem dor e 

sofrimento.  

Monique você deixou no CCEEF 

 sua marca de alegria e delicadeza.  

Obrigado! 

 
 

    omunidade Nossa Senhora da Paz – Resende 
 

. 

 

Animada colônia de férias em janeiro, quando o tema saúde do corpo foi desenvolvido junto a 

crianças e adolescentes. Dramatizações, brincadeiras, atividades esportivas, gincana e variado e 

saboroso almoço. Muita alegria. 

Despedimo-nos de Ir. Dagmar que, feliz e desejosa de aprofundar seus conhecimentos, foi servir à 

juventude na comunidade do Laura Vicunha. A ela o muito obrigado de todos daqui. 

 

Fevereiro já adiantado, recebemos com carinho a Ir. Anna Granata na sua alegria. Chegou e já 

encontrou um bom campo de trabalho: assessoria bíblica a grupos da região, oficina de língua 

italiana com os adolescentes, diversos serviços na casa. Já saboreamos almoços feitos por ela. 

 

Como participação na CF 2012, as crianças e adolescentes fizeram uma visita de conhecimento à 

Unidade de Saúde do Jardim Alegria, bairro vizinho. Foi uma vivência cidadã na qual se percebeu 

algum avanço na saúde pública em nosso município, em especial no atendimento à gestante. 

 

Estamos em parceria com o Instituto Coca-Cola do Brasil que, com seu projeto denominado 

COLETIVO, proporciona a inserção no mundo do trabalho a jovens na faixa etária de 15 a 30 anos. 

Graças a essa parceria, estamos reformando parte do prédio: colocação do telhado, pintura de 

paredes e grades. Depois será montada a estrutura da sala com computadores. Em maio terá início o 

curso de preparação junto a 120 jovens.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

C 
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    omunidade Maria Imaculada – C.de Itapemirim 
 

 

1) CONVÊNIO 2º Tempo:  Com o fim do Programa Segundo Tempo, o Villagindo 

para ser feliz, passa a atender no máximo 300 crianças e adolescentes e não mais 

500. Mas, com a Parceria da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 

podemos contar com 15 servidores, que aos poucos vão entendendo e absorvendo 

o sistema educativo salesiano e fazendo a diferença.  

2) CASA NOVA – O Villagindo este ano (2012) começou suas atividades na casa 

nova, apesar de não estar totalmente concluída.  E já está pequena... a criançada 

está adorando e procurando conservá-la. Estão convidadas/os a conhecê-la. 

3) IR. ORLY – Ir. Orly Paiva, continua na casa de Repouso em Guarapari  juntamente 

com sua irmã Norma que vive acamada. Em março ficou internada 06 dias no 

Hospital S. Pedro (Guarapari) – infecção na outra perna/erisipela (a que era boa). 

Continua sentindo muitas dores nesta perna e coluna. De tantas injeções, braços e 

pernas estão marcadas de hematomas. O seu aniversário (24/03) foi celebrado 

com alegria, presentes e sobretudo com a presença de nossa comunidade, sua 

irmã Lia e Divaldo. Seu telefone é: (27) 88057192.  

4) CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA – Tivemos uma experiência maravilhosa nesta 

quarta-feira santa, onde todas as crianças e adolescentes do Villagindo tiveram a 

oportunidade de vivenciar o sentido verdadeiro dos mistérios pascais. (Páscoa não é só 

ovos e coelhinhos). A metodologia foi bem dinâmica: sistema de rodízio em Tendas – 

30m. Eram 05 tendas: 1) Tenda do Serviço - (Lava pés e instituição da Eucaristia); 2) 

Tenda do Sofrimento – As cruzes do povo/famílias – (na grande cruz coloca-se os nomes 

e/ou situações de dor/doença); 3) Tenda do Cuidado – Saúde para todos (coreografias) ; 

4) A Tenda da Alegria – (coral) e  5) Tenda da Vida Nova (expresso em símbolos – 

massinha). Lindo foi o final. Na grande área toda a meninada apresentando o fruto de 

seus trabalhos...lanche e a surpresa do ovo de chocolate.  Maravilha foi o envolvimento 

dos Educadores na arrumação das Tendas, explicando o conteúdo bíblico com técnica e 

criatividade. O dia foi concluído com uma perfeita reportagem da TV Gazeta, que foi ao ar 

no jornal local das 19 h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

 C 

“ Páscoa não é só ovos  de chocolate 
e coelhinhos. Páscoa  é compromisso 
com a vida.” 
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       oram para a Casa do Pai 
 

Carmen com seu filho Gabriel 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 
Maria do Carmo Zóboli – irmã de Irmã Maria Zelina Zobelle 
  * 16 de julho de 1954  /  16 de março de 2012 

Depois de uma corajosa luta contra o câncer, partiu para gozar do 

prêmio dos justos. 

Carmem viveu para os seus familiares e partiu serena. Deixa para 

aqueles que a amam a certeza que a vida é curta e eterna e que 

daquilo que vivemos fica o bem que fizermos. 

Querida Carmem, interceda a Deus por nós. E continue zelando 

por seus familiares e amigos. 
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       ons Livros 

 

 

Teologia para viver com sentido  
Homenagem aos 80 anos do teólogo João Batista Libanio  

Afonso Murad  

Vera Ivanise Bombonato  

Edições Paulinas. Última Edição 2012 

 

Teologia para viver com sentido é um livro 

homenagem ao teólogo brasileiro João Batista 

Libanio, por ocasião de seus oitenta anos de vida. 

Nele, articulam-se textos teológicos de nível 

acadêmico com aspectos pastorais e testemunhais, 

escritos de forma original e atraente, que são 

inseparáveis na trajetória de Libanio. Somados à 

relação de sua vasta produção teológica, têm como 

objetivo ajudar a conhecer e compreender a 

magnitude deste homem que é, sem dúvida, um dos 

maiores nomes da teologia em nosso país e na 

América Latina. Organizado com a contribuição dos 

Programas de Pós-Graduação de Teologia da 

Faculdade Jesuíta (FAJE) e da PUC-Rio e do PPG 

de Ciências da Religião da PUC-Minas, esta obra 

dialoga com Libanio a partir do horizonte da 

Teologia Fundamenta l. Trata de pensar a 

experiência religiosa e a fé em 

perspectiva de diálogo com a 

sociedade contemporânea, plural e multiforme. Os 

autores dos capítulos - pessoas amigas, professores e 

ex-alunos de Libanio - beberam da fonte genuína da 

teologia deste grande mestre e sentiram-se tocados 

pelo seu testemunho de vida. Tão forte quanto o 

impacto de seu legado teológico, marcado pela 

profundidade espiritual e pelo rigor científico, é sua 

presença simples, respeitosa e, ao mesmo tempo, 

sábia e iluminada. Uma presença que por si só 

humaniza e convida a contemplar o infinito. Sua 

riqueza intelectual, sua coerência pastoral e suas 

lições de vida são a herança que queremos fazer 

frutificar, como sinal de nossa homenagem e de 

nossa gratidão.   

 
 

Crianças impedidas de pensar  

 
Crianças impedidas de pensar, livro pontuado por perguntas, concentra o interesse sobre 

os mecanismos pedagógicos colocados em prática na escola que, para algumas crianças, 

são ineficazes. Por que crianças inteligentes e aptas, ao concluirem o ensino fundamental, 

não são capazes de interpretarem um texto ou de se expressarem oralmente com clareza e 

coerência? Com base em sua experiência profissional, Boimare demonstra no seu livro 

que o problema dos alunos em vias do fracasso escolar "não é tão complicado quanto 

parece e que há um modo de fazê-los avançar na classe comum...". Segundo ele, a dificuldade de 

aprendizagem não decorre da explicação usualmente dada pela escola: falta de motivação ou incompetência 

para o aprendizado. Boimare defende que as crianças que não alcançam os saberes fundamentais têm sua 

capacidade bloqueada pelo medo de aprender e consequentemente falta-lhes a capacidade para pensar.   

 

Comunicação e cultura das minorias 

Autor(a): Alexandre Barbalho / Ana Carolina D. Escosteguy / Ângela Prysthon / Angela Schaun 

/ Eduardo Granja Coutinho / Jeder Silveira Janotti Jr. / Juliana Gonzaga Jayme / Márcio Souza 

Gonçalves / Maria João Silveirinha / Mohammed Elhajji / Muniz Sodré / Raquel Paiva, Editora 

Paulus, 2005 

Comunicação e cultura das minorias é uma coletânea de artigos organizada pelos 

professores Alexandre Barbalho e Raquel Paiva. Aborda questões centrais das minorias, 

tais como cidadania, democracia, identidade, tradição, periferia, movimentos, conflitos, 

marginalização etc. Os critérios para a seleção dos textos foram a diversidade regional entre os autores, a 

abordagem de várias minorias - étnicas, sexuais, religiosas - e a procura de textos mais reflexivos e menos 

factuais, visando ao aprofundamento na análise e visão crítica da relação entre a mídia e os grupos 

minoritários. 

 
 

B      

Serge Boimare  
Edições Paulinas , Última Edição2012 

http://www.paulinas.org.br/loja/DetalheAutor.aspx?idAutor=6393
http://www.paulinas.org.br/loja/DetalheAutor.aspx?idAutor=8364
http://www.paulinas.org.br/loja/DetalheAutor.aspx?idAutor=13462
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eliz Aniversário! 
 

 

 

 

ABRIL 
  
02. Ir. Clotildes Zandonadi 
06. Ir. Sandra da Silva 
16. Ir. Piera Cavaglià 
18. Ir. Aurélia Zandonade 
25. Ir. Alaíde Deretti 

 

MAIO 

 
03. Ir. Carla Castellino 
      Ir. M. Dominique Mukato Mwema 
06. Ir. Chiara Cazzuola 
13. Ir. Vilma Tallone 
18. Ir. Dormali V. de Assis 
20. Ir. Rose  Lucy ozhukail 
21. Ir. Natalina Partelli 
22. Ir. Maria Rita Zampiroli  

 
 
 

 
 

JUNHO 
 

13. Ir. Antonia Luzia Venturim 
  27. Ir. Helena Scaramussa 

JULHO 

 
 

1O. Ir. Ma. Auxiliadora V. Cordeiro   AGOSTO 
14. Ir. Rita Cristina de J. Pacheco 
18. Ir. Tânia Maria Cordeiro 
22. Ir. Anna Trevizan 
 
 

 

 
 

 
 

      
 

F 

06. Ir. Maria do Carmo Ferreira 
15. Ir. Clarinda Altoé 
23. Ir. Adma Cassab Fadel 
31. Ir. Djanyra de Souza Lopes 
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Fone: (0xx) 21 2234 6789 / 2254 2931 

Fax: 21 2568 1386 

Email inspsec@salesianasbrj.org.br 
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