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“Não desperdicem estes dias difíceis.”

Um vírus desconhecido pela
ciência até a pouco vem
causando uma doença pulmonar
grave em centenas de pessoas na
China, e já foi detectado nos
Estados Unidos, Taiwan,
Tailândia, Japão, Coreia do Sul e
Macau. O vírus surgiu em
dezembro passado na cidade
chinesa de Wuhan. O primeiro
alerta do governo chinês sobre o
surgimento de um novo
Coronavírus foi dado em 31 de
dezembro de 2019. Na ocasião, a
Organização Mundial da Saúde
(OMS) recebeu um comunicado

sobre uma série de casos de
pneumonia de origem
desconhecida em Wuhan, cidade
chinesa com 11 milhões de
habitantes. Desde então, esse
novo Coronavírus, que recebeu o
nome técnico de Covid-19,
matou milhares de pessoas na
China e se espalhou pelos cinco
continentes. O Ministério da
Saúde confirmou em 26 de
fevereiro o primeiro caso de
Coronavírus no Brasil. E em 17/
03, confirmou a primeira morte
por Coronavírus no Brasil.

E a partir de então a
humanidade está em
quarentena, sob as orientações e
exigências dos órgãos de
segurança e de saúde.

As principais medidas
recomendadas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) para
combater o rápido contágio do
Coronavírus - isto é, o
isolamento social, a suspensão de
atividades comerciais e o
fechamento de fronteiras - têm
reduzido o consumo e a oferta de
bens e serviços no mundo. Em
consequência, milhares de
pessoas estão perdendo suas
fontes de renda e entrando em
situação de vulnerabilidade
social.

E sabemos que, as feridas
expostas da sociedade mundial,
suas epidemias, acarretam
grandes desafios: reconstruir a
esperança.

Papa Francisco

De repente o
mundo acordou
com esta notícia:
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Jesus e paixão e morte do povo
que caminha na certeza da
ressurreição. Viver este mistério
nos aproximou da luta, das
dores, mas também, das muitas
possibilidades ressuscitadas da
nossa gente que se solidariza, se
reinventa e se expressa em gestos
de misericórdia, de fraternidade
e de compaixão próprios de
quem ama e cuida... e “não
desperdiça os dias difíceis a nós
impostos”.

Nesta edição do Comunicando,
edição particularmente especial
pelo foco dado às notícias, será
possível perceber através do
relato das Comunidades, o fio
que nos mantém em comunhão
entre nós e com a missão
carismática a nós confiada,
também neste doloroso tempo de
pandemia. A caminhada feita de
sombras e de tantas expressões
de morte é sempre iluminada
pela Luz da Ressurreição.

E neste cenário de Pandemia que
nos levou a estar com as obras
sem atividades presenciais,

celebramos também como
Instituto a Festa da Gratidão -
26 de abril, que nos convocou a
focar nossa atenção sobre o
tema: “A tua vida é uma árvore
que produz fruto. Obrigado,
Madre!”.

As comunidades refletiram,
rezaram e partilharam a
Circular de nº 988 - “A
sinodalidade como estilo de vida”,
da Madre Yvonne Reungoat.

Todas as comunidades
vivenciaram um momento
muito rico, de partilha e de
retomada da vida
comunitária como
expressão do ser
comunidade no estilo dos
fundadores: Dom Bosco e
Madre Mazzarello. E mais, o
momento levou-nos a
reacender a chama do
primeiro amor que continua
chamando e sustentando
nossa vocação de discípulas
de Jesus.

A modalidade online nos
conectou com o mundo
salesiano para dar graças e
cantar o nosso Magnificat –
Deus continua trabalhando
em nós como sinal profético
que anuncia: um mundo
novo está surgindo!

E assim, nos unimos ao Instituto
e juntas como irmãs,
agradecemos a Deus o Dom-
presente que a Madre é para o
Instituto e para cada uma de nós.

Temos certeza que, o calor da
nossa oração e do amor que
temos pela Madre chegou até ela
e mesmo em meio à Pandemia a
abraçamos de modo agradecido
pela animação e pela vida doada
nestes doze anos como Superiora
Geral do Instituto das FMA.

Ir. Ana Teresa Pinto

A humanidade inteira sofre e
passa então a ser vítima das
consequências neste momento da
Pandemia do Coronavírus, que
ameaça a todos, sem distinção de
status social ou nacionalidade.
Segundo Dom Walmor Oliveira
de Azevedo - Arcebispo
Metropolitano de Belo Horizonte
e Presidente da CNBB, “não se
passará uma nova página da
história sem que o mundo
vivencie profunda
espiritualidade, oportunidade
para a verdadeira
transformação social”.
Isto exige, segundo ele,
“que a humanidade
valorize a experiência da
contemplação e da
mística, caminhos para a
reconstrução da
esperança, alicerce de um
novo modo de viver”.

E não está sendo diferente
para as nossas
Comunidades Religiosas,
escolas e projetos sociais
localizadas nos estados do
Rio de Janeiro e Espírito
Santo.  O cenário nos pede
criatividade e ousadia
para reinventar-nos
buscando alternativas que
mantenham acesas as
chamas da esperança e da
solidariedade. O momento
vem nos confirmando
que, o isolamento não nos
distancia, a suspensão das
atividades presenciais não
impedem a comunicação, as
técnicas e o avanço da tecnologia
não substituem a inteligência
humana e a capacidade de
sintonia com o transcendente
que nos irmana como seres
dotados de uma única força que
nos move - o amor.

Assim nos damos conta que a
realidade da pandemia nos
inseriu ainda mais no mesmo
cenário do Mistério Pascal:
Paixão, Morte e Ressurreição de
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Confira o agradecimento da
madre geral do Instituto das Filhas
de Maria Auxiliadora (FMA) em
resposta às mensagens recebidas na
Festa da Gratidão 2020.

O Instituto das Filhas de Maria
Auxiliadora (FMA) celebrou virtu-
almente, no dia 26 de abril, a Festa
da Gratidão Mundial 2020, realiza-
da neste ano em Roma, na Inspe-
toria São João Bosco (IRO).

Em resposta às mensagens re-
cebidas das inspetorias FMA de todo
o mundo por ocasião da festa, a
madre Yvonne Reungoat, supe-
riora geral do Instituto das FMA, es-
creveu um agradecimento. Leia
abaixo:

«Queridas irmãs, leigos, jovens
e membros da Família Salesiana,

Após a celebração on-line da
Festa da Gratidão Mundial, sinto
um forte desejo de expressar o meu
sincero agradecimento à Inspetoria
romana de São João Bosco (IRO),
à vice-inspetoria Maria Mãe da
Igreja, às irmãs da Casa Geral que

alguns momentos: os sinais do
amor de Deus, da presença viva de
Maria Auxiliadora, a graça da uni-
dade do Instituto, a fidelidade das
irmãs e o amor que temos em nos-
sos corações, a participação de mui-
tos jovens na nossa vida, a grande
força das Ex-alunas/os de todo o
mundo, o crescimento da Família
Salesiana são como um oceano sem
fundo e sem limites, que não conse-
guimos conter-nos apenas em algu-
mas palavras!

Quantas mensagens e sinais de
carinho e solidariedade me chega-
ram através de diferentes canais de
comunicação! Com esta mensa-
gem, gostaria de expressar a minha
profunda gratidão a todos por terem
sido capazes de valorizar este evento
tão especial, gozando do essencial
com um coração aberto a um agra-
decimento recíproco que tem, como
sempre, uma dimensão mundial.

Sim, percebi não só a presença
‘virtual’, mas a presença viva e con-
creta de uma grande comunidade,

Festa da Gratidão 2020:
mensagem da madre Yvonne Reungoat

coordenaram a preparação e cele-
bração deste evento, e a todo o Ins-
tituto. Este ano, a situação causada
pelo coronavírus levou-nos a inven-
tar uma nova modalidade de cele-
brar, e a criatividade foi muito rica!
Posso afirmar que a preparação e a
celebração da festa foram muito
profundas, porque estávamos cen-
tradas no essencial.

A intensidade da participação e
do envolvimento, ‘à distância’, de
todo o Instituto, de cada Filha de
Maria Auxiliadora, das comuni-
dades educativas, adultos e jovens
leigos, dos membros da Família
Salesiana e de muitas outras pessoas
admiradoras do carisma salesiano,
não foi enfraquecida. Na verdade,
não senti a distância, porque a
expressão de gratidão, carinho,
comunhão na oração, partilha do
percurso feito em cada comunidade,
foram muitos sinceros, simples e
familiares e senti-vos muito pre-
sentes, junto a mim, ou melhor,
dentro de mim, no meu coração!
Vós notastes a minha emoção em
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unida pelo espírito de família que,
apesar das condições externas, sou-
be fundir-se num único hino de
gratidão a Deus, sobretudo, por nos
dar a missão de viver com e para os
jovens. É com eles, de fato, que que-
remos encher o mundo de gratidão,
cultivar novos rebentos de esperança
e alegria, para que “a nossa vida seja
uma árvore que dê frutos”, como diz
o tema da festa.

É uma ‘árvore’ que requer raízes
profundas, que precisa de ser regada
constantemente, para que a vida se
alimente de água pura. Agradeço-
vos, porque procurais essa água na
Eucaristia e na presença materna
de Maria Auxiliadora. Assim foi
com Dom Bosco e Madre Mazza-
rello e assim é para nós, hoje. Dese-
jo-vos, com muita confiança, que
esta experiência sem precedentes
não termine em pouco tempo e que
o ‘Obrigada’, expresso com cria-
tividade a nível local e provincial, se
exprima na vida quotidiana.

Podemos descobrir, juntos, com
novo encanto e admiração, que há
inúmeras razões para nos agrade-
cermos e agradecer. Permiti-me que
vos deixe como lembrança desta
Festa da Gratidão tão particular,
uma ‘tarefa’ de colocar o olhar do
coração nos gestos, sinais, oportu-
nidades para dizer: obrigada! Desta
forma, todos juntos podemos ser
‘jardineiros’ habilidosos, capazes de
fazer nascer novos rebentos que, no
devido tempo, florescerão e se tor-

narão frutos de qualidade.

Tenho a certeza de que sabereis
dar um nome a esses rebentos, que
sabereis cuidar deles com paixão,
oração, solidariedade, com muito
amor. Cada momento e cada gesto
vivido com amor produz bons fru-
tos e torna-se frutífero para a eterni-
dade, porque o amor dura para
sempre. Gostaria de partilhar isto e
muito mais, mas sei que sabeis
intuir quanta gratidão vibra dentro
de mim, pela rica experiência vivida
juntos nestes anos e, também, nesta
Festa!

Agradeço também, em nome
das irmãs do Conselho Geral, à irmã
inspetora , Angela Maria Maccioni,
e à Inspetoria romana, à superiora
da vice-inspetoria da Irmã María
del Carmen Canales e às irmãs da
vice-inspetoria de Maria Mãe da
Igreja, à diretora irmã Bernarda
Santamaria e às irmãs da Casa
Geral e a todas as Filhas de Maria
Auxiliadora que colaboraram para
dar rosto familiar a este momento
vivido em todo o mundo, através dos
vários meios de comunicação. Um
agradecimento especial à comu-
nidade da Casa Geral, que, nos mo-
mentos celebrativos e de Festa, re-
presentou o mundo inteiro.

Estamos prestes a entrar no
mês de maio, dedicado a Maria
Auxiliadora. Peçamos-Lhe, com
confiança, que ajude os afetados
pelo Covid-19; dê força aos que os
cuidam; conforte as suas famílias;

acolha em seus braços de Mãe todos
os que morreram, vítimas deste
vírus; e interceda para que acabe
esta pandemia o mais depressa
possível. Que ela, a Mãe, nos ajude
a inventar o futuro para que o dom
do carisma continue a ser uma luz
para todos os jovens do mundo.

Ao renovar a minha gratidão,
sinto estar em plena sintonia con-
vosco, acreditando que hoje todas
somos chamadas a viver esta ex-
periência de crise com fé e espe-
rança, sendo solidários, na medida
do possível, com quem vive em si-
tuação de carência material e es-
piritual. Acolhamos o convite do
Papa Francisco de rezar o Rosário
todos os dias para superar este
momento de provação com fé e
redescobrir também a beleza e a
força de orar juntos, possivelmente
como comunidade.

Estamos ainda em tempo pas-
cal, por isso desejo-vos que Jesus res-
suscitado seja a vossa alegria e es-
perança na certeza de que a Vida
venceu a morte.

Um abraço sincero com o cari-
nho que sinto por cada uma de vós.

Deus nos abençoe e Maria Auxi-
liadora nos ensine a ser geradoras
de vida nova no amor e na alegria.

Roma, 28 abril de 2020

Yvonne Reungoat - Superiora
Geral do Instituto das FMA
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PCJ faz entregas de cestas básicas

Neste tempo tão difícil em que
todo o nosso país sofre com a força
do COVID - 19 temos que nos segu-

rar nas mãos de Deus e deixar nossa
força ser renovada pela fé.

Assim segue a equipe do Projeto

Crescendo Juntos (Belford Roxo,
RJ). Em parceria com a Pastoral do
Menor do Rio de janeiro através da
Coordenadora Regina Leão (que fez
a inscrição do PCJ no movimento
Rio contra o Corona que é gerido
por três organizações: Banco da Pro-
vidência, Instituto Ekloos e Instituto
Phi),  a Obra Social Salesiana já
conseguiu entregar duas cestas bá-
sicas para cada um dos familiares
de suas 160 crianças, adolescentes
e jovens atendidos. Em uma grande
corrente de amor e solidariedade ca-
da Família foi recebendo as cestas e
acendendo em seu olhar a chama
da esperança que nos faz crer que
essa situação tão difícil vai passar e
que poderemos nos abraçar e a-
gradecer a Deus por nos fazer fortes
diante de tanta dor.

Antes da quarentena havia a
expectativa de acolhermos na
Semana Santa a Comunidade
Religiosa do Laura Vicunha

Comunidade religiosa

e no Sábado de Aleluia fazermos
o encontro de convivência
vocacional com as jovens da
diocese e a equipe do SAV
Diocesano de Nova Iguaçu. Mas
os tempos nos obrigaram ao
isolamento social.

Nossa Semana Santa foi atípica
até como Comunidade pois Ir.
Mercedes passou a compor a
Comunidade Nossa Senhora da
Penha, por motivos de cuidados
de saúde.

Então com igrejas fechadas
vivenciamos nossa Semana
Santa em Comunhão com as
celebrações do Santuário de
Nossa Senhora Aparecida e com
o sofrimento de toda a
humanidade pelo Covid 19. Neste
ano o retiro comunitário
possibilitou mergulharmos mais
na Paixão do Senhor tão presente
na Paixão do povo.

Celebrar a Páscoa, a
Ressurreição de Jesus Cristo foi
crer que a vida venceu! Que
superaremos esses tempos
difíceis através das ações de
solidariedade que renovam a
esperança como a doação de
vida dos médicos, enfermeiros,
de tantos trabalhadores de
serviços essenciais que garantem
a vida arriscando suas vidas.
Nós concretamente fomos
contemplados por esses gestos
de solidariedade podendo ajudar
as famílias dos educandos,
educadores, ex-alunos e
voluntários. E outro gesto de
vida e fortalecimento foi a graça
de termos a Eucaristia
diariamente doada pela
Comunidade Religiosa da Pia
Sociedade São Caetano, que
neste período não estão podendo
vir celebrar a Santa Missa em
nossa casa.

Casa BetâniaCasa BetâniaCasa BetâniaCasa BetâniaCasa Betânia



...7Nº 190 |  Abril de 2020

Casa Dom BoscoCasa Dom BoscoCasa Dom BoscoCasa Dom BoscoCasa Dom Bosco

CJS Mazzarello e o “Contagio da Esperança”

No mês de abril o contagio da
COVID 19 se alastrou no Brasil e no
mundo. A cada dia a pandemia se
alastra adoecendo milhares de bra-
sileiros e em Linhares não foi
diferente.  “Contagiados pela espe-
rança” (cf. Papa Francisco), durante
todo o mês a instituição foi espaço de
partilha e fraternidade. Recebemos
doações de 250 pães da padaria Ce-
lestrine (semanalmente), 25 cestas da
Paróquia São João Paulo II, doações
de 267 kits com ovos de Páscoa, entre
outras doações para as famílias em
situação de vulnerabilidade. A co-
munidade Dom Bosco, através de Ir.
Antonia L. Venturim doou para as
famílias sabão liquido produzido na
comunidade. Hoje é tempo de partilha
e esperança!

Vivenciamos a Semana Santa em
comunhão com toda a Igreja através
das celebrações televisivas. Na Sexta-
feira, a Comunidade eclesial Nossa
Senhora Auxiliadora abriu as portas
para a adoração da Cruz do Senhor.
Nos dias específicos de Ramos, Lava-
pés e Ressurreição, a frente da nossa
casa foi ornamentada como sinal de
unidade e de fé.
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Casa Madre Marchese e INSACasa Madre Marchese e INSACasa Madre Marchese e INSACasa Madre Marchese e INSACasa Madre Marchese e INSA

Antes desse tempo de Pande-
mia, tínhamos missa todos os dias.
Não tendo o sacerdote, no horário
em que teríamos a missa, fazemos
com muito fervor a celebração da
Palavra orientada pela Irmã res-
ponsável das orações do dia.

Durante a Semana Santa arru-
mávamos o altar de acordo com o
tema do dia e assistíamos pelo telão
as celebrações da Paróquia que fre-
quentamos: Santa Teresinha.

Semana Santa nas comunidades
Madre Rosetta Marchese e INSA

Seguindo as orientações do
Cardeal Dom Orani, colocávamos
na frente da nossa residência alguns
símbolos Pascais de acordo com a
celebração do dia.

Durante a Ceia Pascal –
celebrada de maneira criativa e
alegre - como também nos mo-
mentos das orações de cada dia,
vivenciamos a fraternidade e a feliz
convivência entre as duas
comunidades.

Ressaltamos que as missas
transmitidas nas redes sociais têm
nos ajudado muito neste tempo de
pandemia. Temos acompanhado,
diariamente a Santa Missa, trans-
mitida pela TV o que muito nos en-
fervora.  Também as orações de
cada dia, incluindo o terço, têm nos
ajudado a cultivar a intimidade com
o Senhor.

Estamos conscientes de que
não podemos nos distanciar do so-
frimento da humanidade. Por isso
assistimos diariamente os noticiá-
rios e transformamos estas notícias
em orações pelos que sofrem atin-
gidos pela COVID-19, pelos que par-
tem para a eternidade, por seus fa-
miliares e por todos aqueles cora-
josos médicos, enfermeiros e agentes
de saúde que têm dado excelente
testemunho de doação ao próximo.

Este tem sido um tempo em que
estamos abrindo um pouco mais os
nossos olhos para enxergar as ne-
cessidades dos outros e não nos vol-
tarmos somente para nós mesmos
e para nossas necessidades. É tempo
de Fé, de Esperança, de Caridade.
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Plano de Ação Alternativo no Villagindo

Casa Maria ImaculadaCasa Maria ImaculadaCasa Maria ImaculadaCasa Maria ImaculadaCasa Maria Imaculada

Em situação de quarentena, su-
perando o sentimento de estranheza
de vivenciar as celebrações da Sema-
na Santa sem a realização das ence-
nações com nossas crianças e adoles-
centes como momentos fortes de es-

Comunidade Maria Imaculada/Cachoeiro

piritualidade e catequéticos; bem co-
mo celebrar sem a riqueza dos ritos
litúrgicos celebrados na comunidade
eclesial com todo esmero e solenidade,
nossa comunidade voltou-se para um
aprofundamento maior da Palavra.

A possibilidade de um tempo maior
para nos dedicarmos à oração, para
acompanhar as cerimônias do Tríduo
Pascal pela TV, algumas delas com o
nosso Papa Francisco, constitui-se
para nós um grande retiro espiritual.
Rezar o Lava-Pés, o acompanhar
Jesus no caminho do Calvário, sua
morte e o silêncio do sepulcro, foi
rezar a dor da humanidade nesta si-
tuação de pandemia que ceifa vidas,
que agrava as condições de sobre-
vivência para milhares de famílias.
Neste contexto tão concreto, a Palavra
de Deus nos pede fazer a passagem
com Jesus: a Ressurreição é a garan-
tia de que Deus não deixa sem res-
posta estes seus filhos “crucificados”.
A vitória é da Vida, mesmo que a pas-
sagem se dê de uma maneira trágica.
A Ressurreição desperta a esperança
de que uma nova humanidade pode
ser esperada dessa experiência. Essas
foram também certezas que procu-
ramos passar em nossas mensagens
e cumprimentos pascais.

Neste tempo inédito para a
história da humanidade, em que
de uma forma ou de outra, somos
todos atingidos, enquanto projeto
social não ficamos alheios.

EM TEMPO DE PANDEMIAEM TEMPO DE PANDEMIAEM TEMPO DE PANDEMIAEM TEMPO DE PANDEMIAEM TEMPO DE PANDEMIA

“Viu , sentiu compaixão e cuidou dele” (CF)

O compromisso cristão de traduzir
na vida o projeto de Jesus de “vida
para todos” vem nos pedir algo mais:
manter o vínculo com nossas
crianças e adolescentes, levar a eles

mensagens de confiança, de
esperança, estimular ações
produtivas, incentivar a
responsabilidade no cuidado com
a saúde que a situação exige;
minimizar os efeitos da ociosidade.
Os educadores são estimulados a
produzirem atividades online.
Diariamente, um educador faz a
acolhida, outro posta uma
atividade como jogos culturais,
tarefas lúdicas, contação de
história, “lives”, concursos, etc.
Também estamos nos dedicando à
confecção de máscaras e
fabricação de sabão caseiro para
serem doados às famílias de
nossos atendidos. A primeira
distribuição foi no dia 30/04. E
mais: o Villagindo disponibilizou o
seu assistente social para
prestação de atendimento às
famílias esclarecendo dúvidas
sobre questões pertinentes à
pandemia.
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Casa Nossa Senhora da PazCasa Nossa Senhora da PazCasa Nossa Senhora da PazCasa Nossa Senhora da PazCasa Nossa Senhora da Paz

Em tempos de pandemia, em
comunhão com toda a Igreja, em
especial, com o povo de Deus da
Paróquia Sagrada Família –
Resende/RJ, a Comunidade viveu
a Semana Maior, seguindo a pro-
gramação da Semana Santa e par-
ticipando das orientações e Ce-
lebrações transmitidas pelas mídias
sociais da Paróquia.

Desde a véspera do domingo de
Ramos, todos os paroquianos foram
convidados a enfeitar a porta de
suas casas com ramos verdes, fa-
zendo memória da entrada triunfal
de Jesus em Jerusalém. No do-
mingo, em casa, participamos da
missa presidida por Dom Francisco
Biasin (bispo emérito) e concele-

Semana Santa em Resende

brada pelos Párocos Pe. Mauricio
Carvalho de Oliveira e Pe. Rafael
Ferreira.  Após a Missa, os párocos,
em carros abertos passaram pelas
ruas dos dois setores da paróquia
com o Santíssimo, abençoando o
povo que aguardava na porta de
suas casas. Foi um momento de
oração e conforto para o povo que
vive esse momento difícil.

Na segunda-feira, para melhor
vivermos a semana santa, tivemos
à noite, a Celebração da
Misericórdia, também transmitida
pelas mídias sociais da Paróquia. Na
terça-feira acompanhamos rezando
com devoção as Sete Dores de Nossa
Senhora. Na quarta-feira, seguindo
a transmissão, rezamos o Ofício das

Trevas. Tudo isso nos preparou para
viver melhor o Tríduo Pascal.

Com muita alegria recebemos
o fraterno convite dos padres de
nossa paróquia para participar
presencialmente das Celebrações do
Tríduo Pascal na Comunidade
Sagrado Coração de Jesus com a
promessa de nos buscar e trazer em
casa. O Diácono José Marcio (pai
da aspirante Beatriz) nos prestou
esse serviço nestes dias. Na quinta-
feira participamos da Missa da Ceia
do Senhor, sem o lava-pés, sem po-
vo presente, mas, vivo na memória
e na partilha eucarística de alimen-
tos não perecíveis recolhidos para os
irmãos necessitados. Realidade que
nos fez mergulhar no Mistério.
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Todo ano, na sexta-feira de
madrugada, acompanhamos a Via-
Sacra até o Morrão, lugar onde há
muitos anos atrás eram encontra-
dos os corpos das vítimas da vio-
lência do tráfico.  Seguindo a tra-
dição, desta vez em casa, às cinco
da madrugada, rezamos a via-sacra
de Jesus e a via-sacra do povo que
sofre nesse tempo de pandemia.
Ainda pela manhã fizemos nosso
Retiro mensal iluminadas pela
Palavra da Liturgia do dia e
aprofundando nossa reflexão e
oração com o texto “Uma vida
consumada faz fecunda a morte”,
do Pe. Adroaldo Paloro. À tarde,
fomos participar da Ação Litúrgica
na Comunidade Sagrado Coração
de Jesus.  Em seguida, houve a
procissão do Senhor Morto. Os
padres e seminaristas, em carro
aberto, passaram pelas ruas dos

bairros da paróquia para que o povo
pudesse contemplar a Imagem de
Jesus Morto. As famílias nas portas
de suas casas acompanharam a
oração com muita devoção.

O silêncio do sábado foi rompido
com a participação da Vigília Pascal
também na Comunidade Sagrado
Coração de Jesus. Foi uma cele-
bração simples, festiva que expres-
sou no momento do Glória a alegria
do Cristo Ressuscitado com o bater
dos sinos e o pipocar dos fogos de
artifício para que todos os paro-
quianos pudessem participar deste
momento de fé e reanimar a es-
perança no Cristo Vivo no meio de
nos!  E no domingo participamos da
Missa Solene da Ressurreição do
Senhor. No final da Celebração foi
aceso um lampião com o fogo do
Círio Pascal. Este fogo sagrado
percorreu e chegou a cada uma das

comunidades da Paróquia. Na
porta, o coordenador aguardava
com o Círio da comunidade para
receber o fogo do Círio aceso na
Celebração da Vigília Pascal. Este
gesto expressou a unidade das co-
munidades fortalecidas pela força
do Cristo Ressuscitado! Foi uma
semana intensa! O Cristo Ressus-
citado nos ajude a sermos comu-
nidade geradora de vida!
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Comunidade Nossa Senhora da Penha
Nossa comunidade vive desde o

dia 18 de março experiencias várias
em tempo de Covide 19. Como
Centro Inspetorial fizemos enca-
minhamentos para que os trabalhos
sejam mantidos com responsabi-
lidade para com os funcionários,
Irmãs e atendidos. Os funcionários
estão em Home Office e, dentro das
possibilidades fizemos reduções de
horário de trabalho.

Nossa Comunidade acolheu Ir.
Mercedes Altoé desde o dia 23 de
março, que teve um início de pneu-
monia. Ir. Natalina que ficou
internada entre 02-04 de abril, tam-
bém está compondo a comunidade.

A vivência diária é feita de
oração, participação na Missa da
Basílica de Aparecida, partilha,
convivência, filmes, pipoca, leituras,
cuidado com a casa e algum stress.
Somos todas ativas e cheias de
ideias, o “ficar em casa” vamos
aprendendo. Acompanhamos os
dramas do mundo e do nosso país.
Vemos empatias, ações concretas,
acertos e erros de muitos governos
em relação a pandemia, os milhares
de mortos. O que causa muita apre-
ensão, na maioria de nós, é o des-
governo de nosso Brasil. A pan-
demia veio revelar o que não pode
ser feito durante as eleições. Deus
nos salve! Ele encha nosso coração
de fé e esperança para que a
caridade entre nós e com os irmãos
seja palpável.

Destacamos no período de
março e abril a Semana Santa, onde
Ir. Natalina e Ir. Sirlene ficaram
afastadas preventivamente das
Irmãs porque haviam ficado no
hospital. No sábado de aleluia
voltaram ao convívio da comuni-
dade. Uma sensação nova para
todas. No domingo celebramos a
ressurreição com muita alegria.

“Precisamos cuidar de tudo: de
nós mesmos, caso contrário
podemos adoecer e morrer, dos
outros que me podem salvar ou eu
os posso salvar, da natureza
senão ela se volta contra nós com
vírus deletérios, com estiagens
desastrosas, com enchentes
devastadoras, com eventos
climáticos extremos, cuidado
para com a Mãe Terra para que
continue a nos dar tudo aquilo
que precisamos para viver e que

ainda nos queira sobre seu solo, já
que, durante séculos, a agredimos
de forma impiedosa.
Especialmente agora sob o
ataque do coronavírus todos
devemos nos cuidar, cuidar dos
outros mais vulneráveis, nos
recolher em casa, manter o
distanciamento social e cuidar da
infra-estrutura sanitária sem a
qual assistiremos a uma
catástrofe humanitária de
proporções bíblicas.”

Leonardo Boff
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A cozinha tem sido point de es-
meros, receitas novas e invenções.
Nossa alimentação é sempre cria-
tiva e bastante saudável. Prevemos
“problemas” de vários níveis depois
da quarentena.

O retiro mensal de abril teve co-
mo tema “A missão da comunidade
- “A paz esteja com vocês!” A partir
do evangelho do dia João 20, 19-31
rezamos a experiencia de Tomé. Ele
não crê no testemunho dos outros.
Tomé é exigente: quer colocar o dedo
nas feridas da mão e do pé de Jesus.
Quer ver para poder crer. Não é que
ele queria ver milagre para poder
crer. Não! Tomé queria ver os sinais
nas mãos e no lado. Ele não crê num
Jesus glorioso, desligado do Jesus
bem humano que sofreu na cruz. A
partilha do retiro foi “itinerante”
aonde cada irmã escolheu um es-
paço da casa para fazer a sua par-
tilha e usou um símbolo para ex-
pressar sua Fé na Ressurreição de
Jesus e suas atitudes para que a Paz

Casa Nossa Senhora da PenhaCasa Nossa Senhora da PenhaCasa Nossa Senhora da PenhaCasa Nossa Senhora da PenhaCasa Nossa Senhora da Penha

aconteça entre nós.

A Festa da Gratidão mundial foi
intensamente vivida pela comu-
nidade: nos preparamos relendo e
respondendo as perguntas da C 988
e da C 995. No dia da festa estivemos
unidas a todo o Instituto no “Boa
noite” e no terço. Concluímos o dia
com uma oração comunitária
aonde partilhamos a solicitação da
Madre na C 995 de descobrir em
nossa vida, e naquela das pessoas
que estão a nosso lado, alguns
aspectos do Magnificat que podem
dar novo esplendor ao nosso ser
Monumento vivo de gratidão. Ex-
pressamos nossa gratidão espe-
cialmente a Deus, com a alegria da
admiração por tudo o que sua mão
realiza hoje ainda: Ele enche de
brotos novos, de flores e de frutos a
árvore da vida. Sabe encher de
“vinho bom” as jarras de pedra.
Leva luz no cotidiano da história
humana, às vezes, angustiada e sem
esperança.
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Cidade que acolheu
o carisma no Brasil

Foi no Rio de Janeiro que em 1892
chegaram as primeiras Filhas de
Maria Auxiliadora no Brasil prove-
nientes do Uruguai. O olhar missio-
nário vislumbrou tantos sonhos, que
amadureceram com o tempo. A ci-
dade da Guanabara era a capital da
República do Brasil.  Além de todos
os ministérios do governo, a cidade
era um polo cultural onde se reali-
zavam muitos eventos de natureza
pedagógica, cultural e religiosa. Era
necessária uma obra que além de
desenvolver a missão carismática,
fosse também uma casa acolhedora
para servir de base e apoio a tantas
passagens para os estados do Brasil e
para o exterior.

Primórdios do INSA

O Instituto Nossa Senhora
Auxiliadora (INSA) teve seus primór-
dios em 31 de janeiro de 1930 quando
Ir. Francisca Lang solicita ao Arce-
bispo do Rio de Janeiro, D. Sebastião
Leme da S. Cintra, o início da obra
das FMA na cidade do Rio de Janeiro.
As Irmãs Salesianas chegaram à
cidade do Rio de Janeiro, transferidas
de Niterói, e ficaram morando na Av.
Pasteur 206 - Praia Vermelha, sendo
que no dia 07 de fevereiro iniciaram
o pensionato Maria Auxiliadora, com
a presença de Madre Francisca Lang,
Madre Pentore, do Conselho Geral. A
primeira diretora do pensionato foi Ir.
Olivia Fachini. P. Pedro Massa que
estava de passagem pelo Rio com des-
tino ao Rio Negro abençoou fervo-
rosamente o pensionato nascente.

No dia 20 de março de 1930, D.
Leme, concede a autorização oficial
necessária. As Irmãs já estavam na
cidade. Logo, o pensionato e a comu-
nidade se transferiram para a Rua
Candido Mendes, nº 37 no bairro da
Glória, permanecendo aí até 1936.

No mês de março de 1936, orien-
tadas pelo Pe. Pedro Massa compra-

ram um imóvel à Rua Ibituruna,
nº108, Praça da Bandeira – Rio de
Janeiro, para expansão do pensionato
e abertura de novas frentes.

Abrem-se os espaços
e os horizontes

Do pensionato para a Escola,
Oratório, Catequese e Escola Domés-
tica e tantas outras expressões do
carisma!

No dia 13 de abril de 1936, inicia-
ram-se oficialmente os serviços da
nova obra que passou a se chamar
Instituto Maria Auxiliadora, tendo
como diretora Ir. Marta Lusso. Os
serviços educacionais iniciaram-se
com o curso primário para 11 alunas
externas e curso noturno para 16 jo-
vens, escola doméstica, alfabetização
para adultos, oratório festivo Dom
Bosco, e catequese para crianças. As
pensionistas permaneceram até 31 de
janeiro de 1937 na Candido Mendes.
Uma curiosidade narrada na crônica
de 13 de abril de 1936: “Não obstante
a chuva torrencial a escola noturna
se inaugura com 11 alunas”. É tradi-
ção chuva forte neste bairro!

Em 1940 a nova inspetora Ir.
Carolina Miolete escreve: “Vi com
grande emoção o notável crescimento
do oratório festivo e a escola noturna,

obras que se aproximam sempre
mais da nossa finalidade educativa:
o povo pobre”. Neste ano a casa regis-
trava 12 semi-internas; 74 externas;
46 alunas de aulas particulares; 235
da escola noturna e 300 crianças no
oratório.

No final dos anos 40 a obra pas-
sou por uma grande reforma. A cape-
la Maria Auxiliadora teve um grande
destaque. O colégio foi ampliado para
funcionamentos de novos cursos.

Em 1950, iniciou o Curso Ginasial
que foi reconhecido oficialmente em
1963. Em agosto de 1956 houve o
reconhecimento do Curso Normal. O
maior número de alunos matricu-
lados na escola em toda sua história
foi em 1960: 446.

XXXVI Congresso Eucarístico
Internacional

Em junho de 1955 aconteceu no
Rio de Janeiro o Congresso Eucarís-
tico Internacional. “De todos os can-
tos, vinde e correi, foi posta a mesa
do nosso Rei!” (Hino Oficial). Na
Crônica narra-se que a casa ficou
pequena de tanta gente de todo o
Brasil e do mundo que veio para
participar. Nesta mesma ocasião
realizou-se a reunião internacional
das Ex-alunas Salesianas.
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Lendo a crônica, podemos per-
ceber uma grande exuberância reli-
giosa: A catequese é muito forte e in-
tensa. Atinge vários oratórios, inclu-
sive  em bairros distantes como Jaca-
rezinho, Riachuelo. Os grupos são
muito trabalhados, ex-alunas, AD-
MA, pensionistas, grupos das crianças
consagradas à Maria Auxiliadora.

Batendo asas mais uma vez

Da Rua Ibituruna à Travessa So-
ledade. Até o ano de 1977, o INSA fun-
cionou no seu local de nascimento,
passando, a partir de 24/02/1978, a
funcionar na Travessa Soledade, 25
Praça da Bandeira / RJ, onde perma-
nece até a presente data. Na mudança
para o novo endereço foi dada grande
ênfase ao Pensionato, tanto que fo-
ram construídos muitos apartamen-
tos individuais e também a Escola
Infantil.

Houve uma permuta do Prédio
com a Faculdade Veiga de Almeida.
Existem pessoas que choram até hoje
a troca devido aos espaços deixados e
o pouco espaço encontrado. no novo
ambiente. Para quem não conheceu,
não faz muita diferença, a obra e a
vida continuam.

Na década de 90, o INSA adqui-
riu lotes ao lado de sua construção e

pôde demolir as antigas construções
e realizar o sonho de uma quadra es-
portiva e também um pequeno pátio
e cantina.

O INSA procurou ao longo destes
84 anos de existência desenvolver
suas atividades como uma Instituição
Salesiana das FMA incorporando em
sua prática educativa uma visão cristã
de pessoa e do mundo; um projeto de
sociedade que exige um diálogo
permanente com a cultura e com os
princípios fundamentais da Doutrina
Social da Igreja. Toda a sua missão
educativa tem por princípios um Pro-
jeto Preventivo de Dom Bosco e de
Madre Mazzarello.

Sua história se constrói, a cada
dia, através das milhares de crianças
e jovens que passaram pela Institui-
ção. A ciência de educar e sua exce-
lência acadêmica se confirmam, a ca-
da ano, através de seus ex-alunos na
sociedade; pois vivem com posturas
de vida concretas e gratificantes, con-
tinuando assim a incentivar a pro-
posta educativa institucional em cada
momento da vida escolar.

O Instituto Nossa Senhora Auxi-
liadora, em sintonia com a Proposta
Pedagógica da Rede Salesiana de
Escolas desde a sua fundação em
2002, redefine modelos, estilos e con-
teúdos educativos e faz disso uma

contribuição valiosa para a formação
crítica, ética, social e política do edu-
cando de acordo com as novas tec-
nologias e necessidades atuais.

Segundo relato da crônica, o
INSA sempre acolheu pessoas de pas-
sagens da inspetoria, de outras inspe-
torias e grupos paroquias. Essa tradi-
ção tão bíblica da acolhida continua.
Hoje as paróquias do Rio continuam
usufruindo do espaço acolhedor e sa-
lesiano, bem como os grupos de AJS
(Articulação da Juventude Salesiana)
que com muita frequência se reúnem
nesta casa para a formação.

Hoje, a grande marca do INSA é
ser uma casa. Casa acolhedora, onde
as crianças, os adolescentes e jovens
são conhecidos e amados pelo nome.
Sentimos um renascimento dos valo-
res humanos e cristãos que se mani-
festam no clima da casa e isto é fruto
de um trabalho educativo sério de
toda a comunidade educativa e por
isso só temos a agradecer ao nosso
Deus e a presença da Mãe Maria, nos-
sa querida Auxiliadora.
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A vida está a nos desafiar.

Continuamos caminhando surpre-
sas, medrosas como os discípulos de
Jesus, mas no coração está acesa a
chama da fé.

Aulas, reuniões, missas, encon-
tros presenciais, Semana Santa,
Festa da Gratidão.... tudo deve ser
realizado com um jeito diferente,
um tanto desconhecido para nós.

Os educadores com muita dedi-
cação, empenho e compromisso pas-
toral se reinventam nas atividades
online atendendo a cada segmento.
A solidariedade como sempre se faz
presente. O saber é partilhado, doa-
ções para a alimentação dos mora-
dores de rua, para o Asilo Monsenhor
Severino. Também confecção de
máscaras e capotes para hospitais.

E a Semana Santa?  Foi vi-
venciada intensamente em cada
família e em nossa comunidade. A
Equipe de Pastoral, através das
redes sociais enviou orientações pa-

ra cada dia, convidando a rezar e
meditar, hoje, a Paixão, Morte e
Ressurreição de Jesus.  O acolhi-
mento foi grande e muitas percebe-
ram um jeito novo de ser igreja.

Mesmo nesse momento difícil
enviamos aos coordenadores nossa
mensagem de Páscoa acompanhada
de uma saborosa colomba, como
também aos funcionários que es-
tavam de plantão.  Esse gesto sur-
preendeu a muitos.

Na Comunidade Religiosa todas
presentes junto aos educadores e
funcionários, obedecendo às orien-
tações medico sanitárias. Momen-
tos mais intensos de oração e de de-
dicação para que cada uma pudesse
estar bem.

As Missas de 5ªfeira Santa e Do-
mingo de Páscoa foram celebradas
na fraternidade da alegria pascal,
presencialmente por Padre Murial-
do Gasparet, com a participação das
Irmãs do Laura Vicunha.

6ª.feira Santa – dia de silencio,
retiro e meditação da Paixão do
Senhor no hoje da nossa vida e na
vida de nossos irmãos.

Participamos da cerimonia da
Sexta e do Sábado Santo unidas ao
povo de Deus pela TV Aparecida.
Momento de muita reflexão do tem-
po que estamos vivendo em que mui-
tos de nossos irmãos são atingidos
pelo Coronavirus, pelo desemprego,
pela fome, pela morte. Mas de muita
fé em Deus e grande esperança.

É PÁSCOA. A vida oferece no-
vas possibilidades e se abre para a luz
exigindo de nós mudanças para que
a nova criação aconteça.  A pedra da
entrada do túmulo se move pela for-
ça divina, esperamos que surja uma
nova consciência planetária, uma es-
piritualidade que é compromisso,
busca de justiça, um novo jeito de
contemplar e acolher o Mistério de
Deus no irmão. PÁSCOA que é todo
dia na conquista de vida plena para
todos.

Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora - Campos

A caminho entre desafios, conquistas, inseguranças,
sonhos.... De repente um vírus invade a sua, a
minha, a nossa vida. Em tempos de pandemia do
Coronavirus outras estratégias se fazem
necessárias para a realização de planos e projetos.
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Nosso Reitor Maior, P. Ángel
Fernández Artime, na Estreia deste
ano de 2020 afirma que o “futuro es-
tá sobretudo nas mãos das pessoas
que reconhecem o outro como um
“tu”, e a si mesmos com parte de um
“nós”. Um “nós” para ir além do si-
lêncio, além da indiferença, para que
todos nós cidadãos deste tempo, pos-
samos cumprir a nossa missão na co-
munidade.” (ARTIME, 2020, p.52)

Parece que o Reitor Mor está fa-
lando para esse tempo de Corona-
vírus, antecipando a atitude que
permeia o coração de todas nós:
servir, desatar os nós da indiferença,
arregaçar as mangas e pôr-nos em
ação. Como Família Salesiana es-
tamos distantes, mas somos “UM”
em missão.

Como comunidade educativa
fomos submetidas a um “ajuste
mental” para oferecer aos estu-
dantes, trancados em seus aparta-
mentos e casas, condições neces-
sárias para sobreviverem ao “isola-
mento”, mantendo-se serenos, se-
guros, confiantes, com boa saúde
física, mental, socioemocional, es-
piritual e com um ritmo de apren-
dizagem significativo, em contínuo
processo de desenvolvimento cog-
nitivo, atentos às mudanças sociais

Educação em tempo de Coronavírus
direto com a escola e garantindo o
isolamento social necessário ao
controle da pandemia. A criatividade
explodiu nesse momento.

Pegos de surpresa, o período de
quarentena continua sendo tempo
de muito aprendizado por parte dos
educadores, que dispuseram de todo
o seu tempo para maior aprofun-
damento no conhecimento e uso das
tecnologias digitais da aprendi-
zagem (TDIC’s) em ambientes vir-
tuais. Muita originalidade, criação
e interatividade entre os docentes e
seus coordenadores pedagógicos!
Muito exercício de partilha de saber,
de ajuda mútua. Passamos a ser
uma grande família, onde tudo se
reparte e se condivide. Pode-se dizer
que as tecnologias constituíram-se,
de fato, instrumentos de aprendi-
zagem e de comunicação, estreita-
mento dos laços professores-alunos-
pais. Vídeos tornaram-se canal de
aproximação dos alunos entre si e
com seus educadores. Saudades são
“matadas” nas brincadeiras virtuais,
quebrando a monotonia do ficar em
casa.

“Crises e reviravoltas nos quatro
cantos do mundo têm colocado à
prova nossa capacidade de resiliên-
cia e criatividade” (SNYDER, 2017).
O mesmo autor afirma: Nunca foi
tão urgente atentar para os perigos
da indiferença e do pessimismo
generalizado “que acredita” tudo
estar perdido. Não! Venceremos!
Nossos trabalhos educativos junto
a crianças, jovens e suas famílias é
a parcela de colaboração de nossos
educadores para o combate contra
as consequências negativas do Co-
ronavírus. Somos solidárias com
todos que lutam para dias melhores
para todos. Que o conhecimento se
converta em sabedoria e traga paz
para todos.

e desdobramentos.

Atitude prudente foi a suspen-
são das aulas, primeiramente como
férias antecipadas, durante as quais
os estudantes recebiam guias de
estudo semanais, filmes educativos
organizados pelos próprios profes-
sores, com mensagens de otimismo
e estímulos à interatividade com
sugestões de visitas virtuais a
museus, assistência a programas
culturais, shows, jogos online,
challenges. Não faltou a criativi-
dade e compromisso pedagógico
pastoral dos educadores, que exigiu
deles aulas online sobre os conte-
údos escolares, num processo cres-
cente de aquisição das habilidades e
competências para uma imersão
mais profunda no Ensino à Dis-
tância, com aulas remotas e ferra-
mentas digitais, as mais apropriadas
para cada conteúdo ou sequência
didática.

Essa fase inicial levou-nos à
mudança de paradigma no processo
ensino-aprendizagem, obrigando-
nos migrar para o modelo total-
mente virtual, na modalidade de
Educação online, para garantir aos
estudantes a apropriação dos con-
teúdos normais das aulas pre-
senciais, colocando-os em contato
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Vimos, sentimos e vivemos
uma Semana Santa em oração e em
comunhão de dentro dos nossos
lares em 2020. A comunidade do
Instituto Nossa Senhora da Glória
– INSG/Castelo se uniu em oração,
através da “Celebração Penitencial
em Família” e da "Via Sacra"
(divulgada em vídeo nas redes so-
ciais), onde pais e filhos, orientados
por passagens bíblicas, encami-
nhadas pela Pastoral Escolar, pu-
deram renovar sua Fé diante de
Deus e purificar os seus corações,
preparando-se para celebrar a
Ressurreição de Jesus.

A renovação da profissão de fé
no Ressuscitado foi ainda mais bela

em situação de vulnerabilidade. A
ação tem refletido ainda em atitudes
solidárias paralelas e voluntárias de
arrecadação e doação de alimentos
e produtos de higiene para outras
instituições e projetos sociais da ci-
dade de Macaé e região.

E ainda, através de outras ações
que estão sendo refletidas pelas
aulas online de Ensino Religioso,
estudantes e toda comunidade edu-
cativa vão encontrando formas de
enfrentar com fé, esperança e cari-
dade os desafios deste tempo, cren-
do que assim como Cristo, em breve
ressurgiremos para uma vida nova.

INSG/Macaé : em casa, famílias se unem
em comunhão e solidariedade

e una com a Celebra-
ção das Luzes, promo-
vida no Sábado Santo
na hora da Vigília
Pascal, quando em
convocação pelas re-
des sociais do Colégio
Castelo e da Faculda-
de Católica Salesiana,
as famílias se irmana-
ram em uma grande
corrente de Oração
pela Luz da Vida. Das
janelas de suas casas,
crianças, jovens e a-
dultos refletiram em
oração, iluminados
pelas velas ou lanter-
nas dos celulares, em
súplica a Deus Pai,
pelo bem e pela vida.

Precedendo a Res-
surreição de Jesus, ce-
lebrada no domingo de
Páscoa e, no isolamen-
to social em que vive-
mos, nada melhor que
unir forças, alimentar
a esperança e crescer
em solidariedade ao
próximo. E então,

unidos a Jesus Ressuscitado, criou-
se uma rede sublime de comunhão
neste tempo de grandes desafios
para toda a humanidade.

Em consonância com a Cam-
panha da Fraternidade que traz
como tema “Fraternidade e vida:
dom e compromisso” e lema “Viu,
sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc
10, 33-34), o Colégio Castelo ainda
tem incentivado a Campanha "Pás-
coa Solidária" que visa sensibilizar
a comunidade na realização de
doações para a Paróquia Santo
Antônio, por meio de transferência
bancária, onde toda renda está
sendo revertida em compra e distri-
buição de alimentos para famílias
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O isolamento social

proveniente do coronavírus

tem feito as escolas de um

modo geral se

reinventarem para

adaptação ao processo de

ensino-aprendizagem.

No Castelo/ Rio das Ostras

optou-se por utilizar

diversas plataformas, de

acordo com o que mais se

adequasse a cada segmento.

Além disso, datas

importantes como a Páscoa

Páscoa à distância e online:
Castelo/Rio das Ostras adapta seus processos
para o universo digital em tempos de pandemia

Além das plataformas de
Aprendizagem Adaptativa (para
Ensino Médio), Google Classroom
e Houngouts Meeting (para
Fundamental I e II) e envio de e-
mails com atividades para os res-
ponsáveis da Educação Infantil, o
Castelo IV também criou um es-
paço em seu próprio site, protegido
por senha, para alocar atividades
remotas. O objetivo foi viabilizar
com maior facilidade os estudos em
casa.

Durante a Páscoa, atividades,
vídeos, música e símbolos foram
utilizados para reforçar o real sen-
tido da data, todos enviados pelas
plataformas online. Além disso,
também foi sugerido um momento
em família para a reprodução da
Santa Ceia.

A Pastoral escolheu um dia da
semana, para enviar uma "men-
sagem de acolhida" pelas redes
sociais. Já os setores de Psicologia
e Orientação Educacional criaram
um e-mail para prestar apoio
emocional aos pais e alunos, du-
rante a quarentena. A escola as-
sumiu uma relação mais estreita
com as famílias, e criou posts
motivacionais periódicos nas redes,
afinal nada como apoio e empatia
em momentos de dificuldade.

Já adaptados ao processo
online, mas cientes de que a relação
presencial ainda é indispensável, o
momento é de oração pelo mundo,
pedindo a Jesus que interceda por
cada família, logo tudo vai passar.

por exemplo, foram

trabalhadas nas redes sociais

e em atividades enviadas por

e-mail.

Os setores de atendimento

como a Secretaria e a

Tesouraria estão

trabalhando em home office.

Psicologia Escolar,

Orientação Educacional,

Pastoral, Comunicação e

Tecnologia também

ajustaram suas rotinas de

trabalho ao novo cenário.
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Laura VicunhaLaura VicunhaLaura VicunhaLaura VicunhaLaura Vicunha

Aulas remotas, ambientes virtu-
ais, muita interatividade, novas for-
mas de conectividade com crianças,
adolescentes, famílias e professores...
É assim a nova rotina do Colégio
Laura Vicunha em tempos de pan-
demia do COVID – 19.

Desde o dia 16 de março, a partir
das determinações do governo de
suspensão das aulas presenciais,
como parte das providências ado-
tadas no combate ao contágio e a
propagação do coronavírus (COVID-
19), o Colégio Laura Vicunha vem
se reinventando para atender as de-
mandas governamentais e cumprir
seu compromisso educativo com os
estudantes e suas famílias.

Para isso, estabeleceu uma roti-
na de estudos com a oferta de aulas
remotas para as crianças e os ado-
lescentes, de acordo com as deman-
das de cada modalidade. Além da
preocupação com o desenvolvimen-
to cognitivo, a escola também criou
estratégias para fortalecer os vín-

culos afetivos entre os estudantes, es-
cola e família, com ações de cuidado
e manutenção do equilíbrio emocio-
nal, em razão dos possíveis impactos
sofridos a partir do processo de isola-
mento social.

Na Educação Infantil, as pro-
postas foram pensadas em caráter
recreativo, respeitando as determi-
nações dos órgãos competentes, que
ainda não preveem outra forma de
reposição de aulas que não seja o
modo presencial.

Com o objetivo de contribuir
com as famílias no estabelecimento
de uma rotina lúdica, no desenvol-
vimento de habilidades e compe-
tências importantes nessa fase de
desenvolvimento, a escola adotou
como estratégia a formação de gru-
pos de WhatsApp, com a partici-
pação dos professores para compar-
tilhamento de atividades, enviando
semanalmente um cronograma
orientador. Bem como o envio diário
de um vídeo de acolhida elaborado

pelo professor(a), considerando a
importância dos vínculos afetivos
entre as crianças, seus pares e sua
conexão com a escola.

Nos segmentos do Ensino Fun-
damental I e II, foram criados os
mesmos grupos de WhatsApp por
turma com o contato dos responsá-
veis, para o compartilhamento
semanal das atividades propostas,
bem como um horário de aulas
exclusivo para esse período de
quarentena.

No programa de estudo dispo-
nibilizado por disciplina são infor-
mados o detalhamento das tarefas,
materiais de estudo, indicação de
links de acesso a vídeos, músicas,
jogos e demais canais educativos.

Foi ampliada a utilização da
Plataforma Edebê, antes acessada
apenas pelos estudantes do Ensino
Fundamental II, agora com a
inclusão do Ensino Fundamental I.
Além da Plataforma Edebê, para as
vídeoaulas, o Colégio Laura Vicunha

A reconexão do Colégio Laura Vicunha
em tempos de pandemia
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Laura VicunhaLaura VicunhaLaura VicunhaLaura VicunhaLaura Vicunha

optou pela utilização da
Plataforma Microsoft Teams, que
dentre muitos benefícios também
hospeda o ma-terial das aulas de
robótica, criado exclusivamente pela
APDZ para esse novo formato de
aulas, abordando de forma criativa
os assuntos rela-cionados a
disciplina.

A escola criou canais exclusivos
de atendimento as famílias, estando
disponíveis e conectados das 8h às
17h para colaborar no que for ne-
cessário.

O novo jeito de ser escola, tem
desafiado muito todos os profis-
sionais da educação. Contudo, é

inegável perceber os ganhos e o
aprendizado nessa relação de troca.

É possível vislumbrar com
clareza, que quando todo o episódio
catastrófico da pandemia do COVID
– 19 passar, teremos uma escola
mais forte, reconstruída com o
esforço, a dedicação, a paciência, a
ousadia de muitas mãos, com a
parceria honesta de todos os inte-
grantes da comunidade educativa.

Como Comunidade Religiosa
estamos aproveitando esses dias para
resgatar diariamente um espaço
mais amplo de oração, partilha e
também de encontros comunitários
de reflexão e aprofundamento, pro-

curando inclusive otimizarmos o
tempo no que se refere a solicitações
e/ou propostas da Inspetoria (como
por exemplo, elaboração do projeto
comunitário...). Temos também
assistidos a filmes salesianos, bíblicos
ou populares desde que contribuam
na formação e confirmação de va-
lores. Também temos nos empe-
nhado no ambito da organização
pessoal e comunitária, com atenção
na arrumação das "próprias coisas",
dos espaços comuns, bem como do
arquivo da casa.

Mas, animada mesmo está a
Padaria Laura Vicunha Delivery!
Uma modalidade inédita na história
desta casa, e que está fluindo bas-
tante bem! Disponibilizamos um
número de celular para as enco-
mendas e a Beatriz, pela manhã, fica
por conta deste serviço (que tem feito
com muita simpatia e cordialidade!).
No início da tarde saímos para as
entregas. Criamos também a página
só para a padaria no instagram e a
alimentamos com postagens cons-
tantes e deliciosas... Ah, e Ir. Julieta
está se tornando a mais nova salga-
deira da Comunidade!

Durante a Semana Santa par-
ticipamos com fervor das celebrações
transmitidas pela TV Aparecida. Na
quinta-feira santa e no domingo de
páscoa tivemos a oportunidade de
participar da eucaristia presidida por
padre Murialdo Gasparet junto à
Comunidade do CENSA. Na sexta-
feira, fizemos retiro e ajudadas pela
liturgia do dia e pela situação mun-
dial de pandemia rezamos as dores,
a paixão de Jesus e da humanidade.
No sábado vivemos o vazio, o dia da
espera...a na manhã da Ressurreição
a vida explodiu inundando tudo e
todos da mais genuína e forte
esperança! E para lembrar nossa
comunhão umas com as outras, foi
feito um grande e colorido mural na
parede do refeitório com todos os
votos de feliz páscoa que chegou a
nós de todas as pessoas que – de
alguma forma – fazem parte da
nossa vida, consagração e missão!
Invadidas pela luz da ressurreição,
prossigamos na esperança!
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AspirantadoAspirantadoAspirantadoAspirantadoAspirantado

Com grande zelo e criatividade,
continuamos cultivando nossa es-
piritualidade através da Celebração
da Palavra e dos vários momentos
de oração. A vivência do tríduo
Pascal foi única e especial, soubemos
ser sensíveis às dores da sociedade e
viver com mais intensidade a Li-
turgia. Neste tempo de Páscoa,
procuramos rezar as passagens do
Cristo Ressuscitado, fazendo um
paralelo com a nossa vida através
do Caminho de Luz, pensado e

Aspirantado

construído por todas nós da co-
munidade. Foi um trabalho muito
gratificante! As atividades pastorais
tiveram que parar, mas continua-
mos com contatos informais com os
jovens, amigos, benfeitores e co-
laboradores através de ligações,
mensagens e chamadas de vídeo.
Sem contar com algumas cestas
básicas entregues às famílias das
crianças de nossas pastorais que
estão passando por muita dificul-
dade. As aulas formativas são, para

nós, base teórica de uma boa missão
e, por isso, elas não podem parar.
Assim sendo, demos continuidade às
aulas, através de videochamada, a
fim de que aconteça uma interação
entre formandas e professores e não
tenha prejuízo de conteúdo.

Estamos valorizando bem os
momentos em comum como, con-
versas à mesa; recreios preparados
e participativos. Conseguimos até
encontrar um horário para fazer-
mos juntas, atividades físicas e aulas
de música, além dos filmes que as-
sistimos para fins formativos e de
entretenimento. Durante este tem-
po, fizemos uma experiência inte-
ressante de contato e aproximação
com as demais casas de formação
do Brasil, Aspirantado em Manaus
e Noviciado em São Paulo, através
de chamadas de vídeo e ainda,
"recebemos" a visita online da
inspetora Ir. Adriana Gomes (BRE)
que com alegria e disponibilidade
atendeu a todas.

Os horários, as orações, o es-
tudo, as preocupações, os encontros,
as conversas da mesa, tudo mudou!
Mas o desejo de continuarmos fir-
mes na fé, entregando a Deus nossa
vida, vocação e todas as situações
emergentes, está sendo uma
constante.

A aspirante Fabiane Rosa (BRJ), juntamente com as
formandas e Irmãs que moram na Casa de Formação Maria
Auxiliadora (BRE), vem fazendo uma bonita experiência de fé,
vida comunitária e sentido de missão, desde o início do
distanciamento social.
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Solidário diante da pandemia do
coronavirus, o ISECENSA entrou
em campo para dar sua colabo-
ração. Em uma ação voluntária,
professores dos cursos de Enfer-
magem e Fisioterapia uniram-se às
"Formiguinhas do Bem" para a
produção de capotes e máscaras
faciais a serem doados para os
profissionais da sáude de Campos e
região. A primeira fase ficou sob
responsabilidade da associação das
costureiras, que confeccionou 200
unidades, utilizando o material ar-
recadado pelos professores, comu-
nidade campista e Maçonaria. A
partir daí a produção seguiu para os

Solidariedade e engajamento
em tempo de coronavírus

laboratórios do ISECENSA para
empacotamento e esterilização.

- O uso da autoclave garante
confiabilidade ao material que
será utilizado pelos profissionais
que estão na linha de frente do
aten-dimento aos pacientes víti-
mas do coronavírus - explica Felipe
Jorge, coordenador do curso de
Fisioterapia.

Aderindo ao movimento, os
cursos de Arquitetura e Urbanismo
e Engenharia de Produção também
deram sua contribuição. Utilizando
o Espaço Maker, alunos e profes-
sores produziram protetores faciais,

em impressoras 3D e corte a laser.
Segundo Pompílio Reis, coorde-
nador adjunto do curso de Enge-
nharia de Produção, "as face shields
seguem as normas e exigências da
ANVISA e contribuem nesse mo-
mento ímpar, quando faltam EPI
(equipamento de proteção indi-
vidual) nos hospitais".

- É fundamental o engajamento
de todos para enfrentarmos esse
momento. Nossa intenção é manter
a produção enquanto estivermos em
pandemia- diz a coordenadora do
curso de Enfermagem do ISE-
CENSA, Aline Marques.
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Pelo segundo ano consecutivo o
Instituto Nossa Senhora da Glória
– INSG/Macaé – terá um repre-
sentante na 2ª fase da Olimpíada
Brasileira de Biologia (OBB). A
divulgação dos resultados pelo
Instituto Butantan confirmou a
aprovação do aluno André Cabral e
Souza, do 3º ano do Ensino Médio,
após a realização da prova da 1ª
fase da XVI edição, ocorrida no
início de março.

O principal objetivo da OBB é
estimular o interesse em estudos
biológicos nos estudantes de ensino
médio, tornando-se, assim, uma
importante vitrine de futuros e
talentosos jovens cientistas.

Olimpíada Brasileira de Biologia:
estudante do castelo Macaé
passa para 2ª fase

De acordo com o coordenador
pedagógico de Matemática e Ciên-
cias da Natureza do INSG/Castelo,
Bruno França, na 1º fase foram
138.900 alunos inscritos, destes
apenas 6 mil passaram para a fase
seguinte. "Ficamos felizes com o
excelente desempenho do André,
servindo de exemplo para tantos
jovens que desejam trilhar o cami-
nho da ciência", disse Bruno.

A prova da 2ª fase aconteceria
em abril, porém, devido à pandemia
da Covid-19 e em virtude da se-
gurança dos estudantes, foi adiada.
A nova data será divulgada em mo-
mento oportuno.

No momento da prova, eu tive

um pouco de dúvida em

algumas questões sobre

genética, mas nada que

prejudicasse a realização da

mesma. Agora em casa,

aguardando a data da próxima

fase, estou buscando ter uma

rotina de estudo. A plataforma

Microsoft Teams tem ajudado

bastante a ter acesso às aulas

com os professores e a tirar

dúvidas sobre conteúdos",

revelou André.
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Os alunos do Instituto Nossa
Senhora da Glória - INSG/Macaé -
e da Faculdade Católica Salesiana
Maria Auxiliadora, passam a contar
com a mais nova ferramenta
tecnológica para o desempenho de
atividades educacionais.

Em uma parceria com a
Microsoft, foi lançado o Castelo
Online e a Católica Online, onde são
integrados recursos digitais, de
comunicação e colaboração, que
combinam bate-papo, videoconfe-
rências, armazenamento de ar-
quivos e integração de aplicativos.
As ferramentas vão funcionar junto
à plataforma Microsoft Teams,
ofertado no pacote Microsoft
Education a todos os alunos matri-
culados, que ainda terão direito a
licenças do conteúdo de produ-
tividade Office 365, sem custos
adicionais.

Colégio Castelo e Faculdade Salesiana
lançam plataforma de ensino virtual
em parceria com a Microsoft

Um dos diferenciais da plata-
forma é a possibilidade de integrar
todos os recursos pedagógicos dis-
poníveis tanto do Colégio Castelo
quanto da Católica Salesiana. O
aluno terá acesso ao conteúdo, que
inicialmente seria dado em sala de
aula, em um ambiente virtual,
podendo interagir com a turma e o
professor, executando exercícios,
participando das aulas ao vivo e
interagindo, através do chat, tirando
dúvidas. Tudo em um ambiente
seguro e estável. O usuário poderá
acessar a área exclusiva, através do
computador, tablete, notebook ou
smartphone.

No futuro, a gente almeja que
o Teams seja a ferramenta de
comunicação oficial do colégio e da
faculdade. " – finaliza.

"O Teams foi escolhido

pelos benefícios

oferecidos aos nossos

alunos. Todos terão ainda

acesso a um terabyte de

espaço no OneDrive (que

é a nuvem de

armazenamen-to) e

outras funções gratuitas",

pontua Leandro Martins

Araújo – Supervisor de

Tecnologia da Infor-

mação do INSG.
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Ciência e conhecimento a favor
da conscientização e da prevenção
de doenças. Assim têm transcorrido
as aulas e fóruns pelos recursos do
Castelo Online na disciplina de
Biologia para os alunos do 9º ano
A, B e C do Ensino Fundamental II,
do Instituto Nossa Senhora da
Glória – INSG/Macaé.

Dando continuidade ao conteú-
do programático pedagógico, por
meio da plataforma Microsoft
Teams, a professora Sara Nália
Costa está desenvolvendo estudos
teóricos, iniciados no laboratório de
Biologia antes do isolamento social,
sobre a composição das células e a
espécie biológica dos vírus.

No início do 1º trimestre, em la-
boratório, os alunos puderam com-
parar o crescimento de micro-or-
ganismos em mãos sujas e em mãos
lavadas e higienizada com álcool
70%. Também foram coletadas

amostras das vias respiratórias para
verificação do crescimento dos
mesmos em meio de cultura, de-
monstrando a necessidade de cobrir
o rosto ao espirrar e tossir.

Com o isolamento, continua-
mos nossos trabalhos científicos,
através de fóruns e debates, por
auxílio da plataforma Microsoft
Teams. E com os eventos de in-
fecção pelo Coronavírus, os as-
suntos foram direcionados ao
entendimento sobre a atuação deste
vírus nas células. Também traba-
lhamos o sequenciamento do ma-
terial genético do Coronavírus e sua
importância para o desenvolvimen-
to de um potencial combate à
COVID-19 (doença causada pelo
mesmo)", explicou a professora,
acrescentando que o conteúdo traz
questões como a água, sais minerais,
vitaminas, carboidratos, lipídios,
proteínas e ácidos nucleicos.

Biologia: estudos possibilitam que estudantes
entendam a estrutura do Coronavírus

Em casa e dando continuidade
aos estudos, os alunos, juntamente
com a professora, estão analisando
a estrutura do vírus e das células
hospedeiras, observando a membra-
na formada por lipídios e ainda a
ação do sabão na quebra das gor-
duras. Além de discutirem sobre a
desnaturação de proteínas pelo
álcool 70% e ainda ressaltarem a
importância dos sais minerais e
vitaminas numa alimentação ba-
lanceada, aumentando a resistência
às infecções.

Discutimos como o sabão age
rompendo as membranas e como o
álcool retira água das células,
desidratando-as. No fórum de
debate, nas aulas online, sobre o
sequenciamento do genoma, discu-
timos sua importância para obter-
mos as informações genéticas do
vírus, o RNA", avaliou.
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Fantoche "Vovô Sauro" mantém
a rotina de acolhidas dos estudantes

Diante dos decretos de isolamento
social em virtude da pandemia
provocada pelo Coronavírus,
incentivados pela professora de
Biologia, Sara Nália Costa, em
uma das suas aulas online, os

estudantes do 1º ano A e B do
Ensino Médio do Instituto Nossa
Senhora da Glória – INSG/Macaé-
criaram seus próprios emojis para
personalizar seus perfis no Portal
Edebê.

Os emojis foram criados através
do app Bitmoji, a partir de uma
atividade baseada na autonomia
da manipulação de recursos de
tecnologia e visando à
manutenção da proximidade,
mesmo que virtualmente.

"Achei uma ideia incrível! Como
estávamos no começo do
isolamento, foi muito legal
fazermos esta atividade e
conseguirmos interagir de
maneira divertida. Além de ter
sido muito engraçado criarmos os
nossos próprios "bonequinhos". A
maioria ficou realmente parecida
conosco e agora podemos usá-los
como perfil, em vez de ficar
usando nossas fotos comuns. A
professora Sara tem ótimas
ideias", revelou Isabella Bonfim,
do 1º ano A, seguida pela Nicole
Moda, do 1º ano B.

Emojis aproximam estudantes no período de isolamento social

Fé, sensibilidade e conscientiza-
ção. Essas são as características da
acolhida diária realizada nas aulas
online dos alunos do 3º ano C do En-
sino Fundamental I, do Instituto
Nossa Senhora da Glória - INSG/
Macaé - pelo "Vovô Sauro", persona-
gem criado pela professora Mariucha
Corrêa.

O objetivo principal do uso do fan-
toche é conscientizar as crianças sobre
a importância de ficar em casa, em
isolamento social, evitando visitar pa-
rentes, especialmente idosos que com-
põem o grupo de risco da Covid-19.

Criei o Vovô Sauro com o intuito
de representar todos os vovôs do
mundo. Ele participa da acolhida,
reza, canta parabéns para os aniver-
sariantes e sempre lembra da im-
portância de ficar em casa", explica
Mariucha.

Ainda segundo a professora, de
maneira lúdica, as crianças intera-
gem com o Vovô, expressando suas
ansiedades e suas saudades.
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Primeira defesa de TCC
acontece pela Católica Online

A partir da Católica Online, uma
área composta por plataformas
digitais para o desenvolvimento de
atividades educacionais, a Facul-
dade Católica Salesiana realizou a
primeira banca de defesa de
Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) Online para o Curso de
Engenharia de Produção, no dia 13
de abril.

“Senti-me muito honrada em
poder defender o TCC de forma
online, pois apesar de estarmos em
um momento difícil, de isolamento,

a tecnologia tem nos ajudado a
superar os desafios. A coincidência
do tema do meu trabalho de
conclusão de curso neste momento
me impressionou, já que ele relata
a Gestão de Pessoas na Indústria
4.0, abordando o home office,
gestão de pessoas e tecnologias que
estão cada vez mais presentes no
ambiente de trabalho, assim como
as habilidades do profissional do
futuro", revelou a concluinte do
curso de Engenharia de Produção,
Milena Chagas de Lima, que

defendeu o Trabalho de Conclusão
intitulado "Gestão de pessoas na
indústria 4.0".

O tema escolhido pela aluna é
totalmente pertinente ao que es-
tamos vivendo, pois o home office
(trabalho a partir da própria re-
sidência) é uma realidade e tivemos
de nos adaptar a ela rapidamente",
disse André Manzela, completando
que a avaliação do trabalho foi ex-
celente, a estudante obteve nota 10
e que todo o processo online foi
muito bem avaliado.


