... 2

Boletim Informativo INSP

CRB realizou o seminário
“Relações Humanizadoras e Solidárias"
com Pe. Amedeo Cencini

Com o objetivo de dar continuidade à cultura do encontro, contida
na 2ª prioridade do Plano Trienal da
CRB Nacional, realizou-se nos dias 25
e 26 de junho, no CCB, em Brasília
(DF), o seminário: “Relações Humanizadoras e Solidárias" com a assessoria de Pe. Amedeo Cencini, religioso
canossiano.
O assessor, Pe. Amedeo Cencini,
canossiano, atualmente, reside em
Verona, Itália. É Mestre em Ciências
da Educação, doutor em Psicologia,
especializado em Psicologia Analítica,
formador, professor da Pastoral Vocacional e Formação. É professor na
Universidade Gregoriana, em Roma.
Para Cencini, no evento comunitário está escondida uma memória
antropológica central: o homem não
é apenas um ser racional, mas também, e talvez acima de tudo, um ser
relacional.
Ele destaca a "aventura particular" que homens e mulheres se propõem: "Aquela de viver juntos, não
por vínculos de sangue e afinidades
naturais, mas unicamente porque um
mesmo chamado do alto os reuniu e

os fez irmãos e irmãs, desafiando de
alguma forma as leis da convivência
humana e os seus rigorosos critérios
eletivo-seletivos. A vida em comum
dos religiosos é a prova pública de que
isto é possível, que o desafio pode ser
vencido por força da Graça, ou na
medida em que aquele amor que fez
o homem capaz de se relacionar".
Cencini ainda fala sobre o amor
fraterno que é fruto de um caminho
difícil que muitas vezes não tem a
atenção suficiente na formação inicial
e continuada: "Se o homem é relação,
de fato, a tentação mais forte e constante será aquela de negar a relação,
de fechar-se em si mesmo, de ver no
outro um inimigo, de ver a vida como
um conflito de relacionamento perpétuo no qual apenas um ganha. Neste sentido, se Deus é relação e fonte
da relação, Satanás é a não-relação,
uma verdadeira e própria cultura de
morte".
Entre vários caminhos para a vivência comunitária, aponta para:
passar do “fazer o bem” ao “quererse bem”, viver a partilha da história e
da fé, ter projeção missionária.

Conclui que uma comunidade de
fiéis e consagrados deveria ser o lugar
no qual o Espírito de Deus pode continuar a “brincar com as diferenças”,
ou no qual pode encontrar alguém
que aprenda dele esse exercício.
Participaram do Seminário 240
Religiosos/as provenientes de várias
partes do Brasil. Ir. Ana Teresa – BRJ
e Ir. Amélia Assis – BRE participaram
do Seminário.
Para Ir. Ana Teresa participar do
Seminário foi uma oportunidade para
retomar a Vida Religiosa Consagrada
na sua essência: de seguimento e
serviço ao Reino em vista de uma
missão. Seguimento este que deve ser
um projeto de vida feliz.
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Seminário nacional sobre realidade juvenil

De 01 a 03 de junho o centro de
Convenções Israel Pinheiro (DF)
recebeu um grupo de aproximadamente 150 pessoas provenientes de
Norte a Sul do Brasil Salesiano para
o Seminário Nacional Sobre Realidade Juvenil. O evento teve como
tema: “Realidade Juvenil no Brasil”,
e como lema: “Por onde vai a juventude?”, e reuniu SDB, FMA, membros
da Família Salesiana, animadores de
pastorais das obras salesianas, voluntários, educadores das demais
Redes (Escolas, Social e Comunicação) e Conselho Nacional da AJS. O
objetivo foi promover um estudo
sobre a as realidades das juventudes
no Brasil em seus diversos aspectos
(sócio-político, econômico, cultural e

religioso), numa perspectiva interdisciplinar, evidenciando desafios
pedagógicos-pastorais para a Pastoral
Juvenil Salesiana.
O grupo contou com a assessoria
especializada de Maurício Perondi que
abordou com muita propriedade os
desafios sócio-pastorais da realidade
juvenil brasileira. Houve também
uma mesa redonda com 3 debatedores que apresentaram os seguintes
temas, respectivamente: - Presentismo e imediatismo: desafio de educar
através de processos (Ir. Teca - FMA);
- A promoção da experiência da
mística e educação à fé (Pe. Toninho
– SDB); - O pluralismo ideológico: a
Palavra de Deus fonte de vida (Pe.
Josué Nascimento - SDB).

Todo o Seminário transcorreu
num clima de muita fraternidade e
alegria!
Após o trabalho por grupos inspetoriais onde foi conversado sobre
como compartilhar a experiência do
Seminário e estimular a vivência
dos compromissos assumidos, Pe.
Edson Donizetti Castilho - Inspetor
referente para o Ambito da Animação Juvenil - presidiu a celebração
conclusiva. Também Ir. Ivone inspetora referente para este Ambito
- participou durante todo o
Seminário.
Protagonismo, acompanhamento, escuta: estes foram gritos
juvenis que muito incomodaram
nestes dias de reflexão, aprofundamento e partilha.
Da Inspetoria Nossa Senhora
da Penha participaram: Ir.
Teresinha Ambrosim (animadora
da PJ na Inspetoria), Ir. Gerline
Paiva, Ir. Inarlete Fioresi, Ir.
Cláudia Mª Pianes Campos (como
serviço de Comunicação), Ir. Maria
do Carmo Ferreira, Ir. Antonia
Venturim; e os leigos Ana Cecília
(Rio das Ostras), Stevie (Belford
Roxo), Lourdes (Cachoeiro de
Itapemirim), Denilza (INSA),
Fátima (CENSA), Helen (Resende).
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Encontro Interinspetorial RJ/BH

De 16 a 18 de junho, em Cachoeira do Campo (MG) aconteceu
o primeiro encontro Interinspetorial
reunindo as inspetorias Nossa
senhora da Penha (BRJ) e Madre
Mazzarello (BBH) em resposta ao
encaminhamento proposto pelo

Grupo de Trabalho (GT) para todas
as Inspetorias do Brasil em vista do
processo de Nova Configuração. O
encontro reuniu 99 Irmãs e teve a
assessoria de Ir. Eliene Barros
(Provincial das Irmãs de Nossa
Senhora da Caridade do Bom Pas-

tor) que desenvolveu a temática das
“Relações Interpessoais na
Vida Fraterna” de forma séria,
leve e muito vivencial. Os dias
transcorreram em clima de muita
alegria e acolhimento!

5 ...

Nº 159 | Junho de 2017

PCJ faz tapete de Corpus Christi

No dia 15 de junho o Projeto
Crescendo Juntos – PCJ participou da montagem do tapete de
Corpus Crhisti realizado na
Paróquia São Vicente de Paulo –
Belford Roxo/RJ. Representando
o PCJ estavam presentes dez
crianças e adolescentes que se
empenharam com muita responsabilidade dando forma e cor ao

tapete que trouxe a imagem de
Dom Bosco com raios que saiam
dela representando valores que
constituem um ambiente Salesiano e o cuidado com a vida. Um
segundo tapete trouxe a imagem
de Nossa Senhora Auxiliadora
com um colorido vibrante desenhado pelas mãos dos próprios
educandos.

Castelo/Rio das Ostras faz
tapete de Corpus Christi

No dia 15 de junho um grupo
de pais, alunos, educadores do
Colégio Castelo/Rio das Ostras
envolveram-se na confecção do
tapete de Corpus Christi – como
já acontece há vários anos!

Nesta cidade, bem como em
toda a região dos lagos, tem um
ingrediente tipicamente das cidades litorâneas que é o uso do sal,
na confecção dos tapetes.

Alunos do Laura
Vicunha celebram
Corpus Christi
confeccionando tapete

Os alunos do Instituto Profissional
Laura Vicunha – Campos dos
Goytacazes, RJ – participaram da
“Passarela do amor” na confecção do
tapete de Corpus Christi, no dia 15 de
junho. Essa preparação começou
algumas semanas antes do dia maior,
nos horários do grupo jovem, onde os
alunos começaram a separar tudo o
que era necessário para a confecção
do tapete, que recebeu materiais
reciclados ou que pudessem servir de
adubo. Como estamos celebrando o
Ano Mariano, o Laura Vicunha
representou no tapete a pesca
milagrosa e a aparição de Nossa
Senhora Aparecida no Rio Paraíba do
Sul. Foi feito um barco de palitos de
picolé, onde todos que fazem parte da
comunidade educativa (alunos, exalunos, irmãs, professores e
funcionários), registraram seu nome.
Os peixes foram feitos de papelão e
garrafa pet. Também foram
utilizados canudos, tampinhas
revestidas de papel, calcário, areia e
pedaços de tela. Um lindo momento
de grande alegria, integração e
homenagem ao Cristo presente na
Eucaristia.
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Êta Arraiá Censacional

Logo no início da tarde de 24 de
junho, o pátio do Auxiliadora já
começava a ficar colorido. Eram os
pequenos caipirinhas da Escola
Infantil que chegavam com seu

encanto e animação para o Arraiá
CENSAcional. Doces, salgados,
churrasquinho, cachorro quente,
caldos e divertidos jogos fizeram a
alegria dos alunos, pais e amigos

que prestigiaram a festa que se estendeu por toda noite. Revezandose na quadra, todas as turmas se
apresentaram com coreografias que
iam do forró ao axé. As tradicionais
"noivinhas" do 3º ano mostraram
a sua graça e até o ISECENSA entrou na dança com uma animada
quadrilha formada pelos professores
e funcionários. O carneiro, que todo
ano é sorteado, fez a alegria da
professora de Arquitetura do
ISECENSA, Cláudia Amaral, que
foi a feliz ganhadora. Com a renda
revertida para a Casa Irmãos da Solidariedade e para os Projetos Estrela
do Amanhã e Tamarindo, a festa
contou com a maciça participação
dos professores e funcionários do
CENSA e, ainda, da APPCENSA,
UESC, ISECENSA e CENSANET. A
ideia era unir forças para uma noite
de muita alegria. E deu certo! Afinal,
a receita amizade e solidariedade é
infalível!

Festa Junina no Laura

Com muita alegria e animação
o Arraial do Laura Vicunha –
Campos dos Goytacazes, RJ – que
teve como tema “Juntos defendendo a vida” em referência a

Campanha da Fraternidade 2017,
aconteceu dia 24 de junho. A festa
animada iniciou-se a tarde, com a
palavra da diretora Irmã Claudia
Pianes e então os alunos do Fun-

damental I começaram suas
lindíssimas apresentações, com
danças referentes aos biomas que
estão sendo abordados pela
Campanha da Fraternidade. O
Arraial seguiu animado com suas
diversas barraquinhas de brincadeiras, como pescaria, argola,
jogo de latas, pula-pula, poço de São
Patrício e o famoso Correio do
Amor. Os alunos do 6º ao 9º ano
também agitaram a festa com suas
danças muito bem coreografadas,
também relacionadas aos biomas.
A música boa ficou por conta de
Raquel Rangel, que embalou a todos
os presentes. As comidas típicas –
caldo verde, canjica, cachorro quente, pipoca, churrasquinho, diversos
salgados e doces – fizeram um
enorme sucesso. Festa linda e repleta de alegria, marcando a tradição
das festas juninas do Laura
Vicunha.
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Projeto Crescendo Juntos realiza Festa Junina

O Projeto Crescendo Juntos
(PCJ) – Belford Roxo, RJ – celebrou mais uma festa Junina no dia
13 de junho. Desta vez, as crianças
e adolescentes do PCJ tiveram a
oportunidade de se soltar em uma
festa interna preparada somente
para eles. Foi um dia de muita
alegria e partilha em família, onde

cada educando se divertiu, brincou
e dançou em um ambiente saudável
e seguro, momento que infelizmente está cada vez mais difícil
devido a triste realidade da crescente
violência em que se encontra o bairro. Os educandos foram recebidos
num clima muito animado e puderam fazer maquiagem com o

apoio da educadora Aloá Euzébio,
que ajudou com as caracterizações
junto com a educadora Vânia. O Coordenador Pedagógico Stevie Santos
falou sobre a importância de uma
comemoração saudável e fez ponte
com o ano da gratidão, e principalmente desse encontro com Deus que
acontece através da partilha e
diálogo de amor com o outro. Em
seguida, e com uma fala bem
emocionada ao ver os educandos
tão felizes, Ir. Maria Rita Zampiroli
falou sobre a recuperação de seu
irmão, agradecendo as crianças e
adolescentes pela corrente de oração, e desejou a todos uma feliz
continuidade de festa. A educadora
Aloá animou a todos com coreografias diversas e com a famosa
quadrilha. As comidas típicas
também fizeram sucesso entre os jovens, e finalizando esse dia alegre,
foi servida uma deliciosa canjica.
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PCJ realiza torneio

No dia 23 de junho aconteceu
no Projeto Crescendo Juntos - PCJ,
um torneio muito animado, onde as
crianças e adolescentes foram
envolvidos em jogos de futsal, dama
e dominó. A alegria contagiou a
todos que estavam na animada e

saudável competição. Na abertura
do evento os educandos foram animados pelo Coordenador Pedagógico – Stevie Santos que falou
sobre a importância de uma competição saudável onde o principal
fator é a integração, alegria e a

potencialização das habilidades. A
abertura foi bem festiva! Foram
montados três espaços que atenderam os educandos e proporcionaram o desenvolvimento das
modalidades apresentadas no
torneio. Cada modalidade foi desenvolvida com muita atenção e
alegria. A novidade de um torneio
de dama e de dominó também
alegrou a criançada que se identificaram com os jogos. A animadíssima equipe de educadores do
PCJ foi dividida nos espaços e ficou
como assessores durante os jogos
que foram em sua totalidade protagonizados pelos educandos.
Fechando o torneio com chave de
ouro Irmã Maria Rita – diretora do
PCJ promoveu o momento mais
esperado: a premiação, onde todos
foram muito aplaudidos e saíram do
evento super satisfeitos.

Reunião de Pais no PCJ

No dia 26 de junho aconteceu no
Projeto Crescendo Juntos – PCJ
mais uma reunião com
responsáveis por educandos, com
uma expressiva participação dos
familiares. Ir. Maria Rita iniciou
com uma acolhida e

parabenizando os responsáveis que
chegaram pontualmente na reunião.
Irmã Maria Rita falou também
sobre as Perspectivas para o
cadastro no Programa Jovem
Aprendiz – Estagio - PDP –
Programa Desenvolvendo Pessoas,

iniciando um caminho para o
público atendido pelo PCJ com
idade acima de 14 anos. A diretora
contribuiu com várias orientações
deixando os pais e ou responsáveis
mais tranquilos e orientados com
uma futura e possível formação e
acompanhamento dos educandos
nesta faixa etária para um
processo de construção do
amadurecimento em vista de uma
futura atuação no mercado de
trabalho. Dando continuidade o
Coordenador pedagógico Stevie
Santos falou sobre o recesso de
educandos e da valorização do
informativo enviado às famílias,
em seguida o tema mais forte foi
com relação às doações da “V
Festa Cultural da Primavera” que
este ano tem o objetivo de custear
o passeio do dia das crianças para
os 123 educandos atendidos pelo
PCJ.
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Mazzarello realiza Festa da Família

No dia 11 de junho, aconteceu no
Centro Juvenil Santa Mazzarello –
Linhares, ES – a grande Festa da
Família. Em um entardecer colorido,
regado de muita espontaneidade e
convivência, as famílias foram che-

gando e ocupando a quadra de esportes. A tarde foi repleta de atividades,
onde no primeiro momento, houve
uma reflexão sobre a família – com
o testemunho de um casal da Pastoral
Familiar da Paróquia São João Paulo

II. Depois vieram as mensagens e
cantos das crianças e adolescentes
com a entrada de um grande coração,
onde se lia: “Família escola de vida e
de amor”, trazendo presente a Estreia
2017. Foram realizados sorteios de
cestas básicas, caixas de bombom,
toalhas, entre outros brindes, tudo
com direito a foto da família. Encerrando esse momento inicial, um aulão de zumba foi comandado pelo
educador e coreógrafo Michel. Momento de explosão de alegria e
animação! Também aconteceram no
decorrer da festa diversas oficinas
com a participação das famílias: jogos
lúdicos, artesanato, pintura de rosto
e dança. Uma tarde diferente, uma
festa construída com as famílias.
Muita convivência e participação.
Para terminar, não poderia faltar o
saboroso bolo gelado.

Dia da Família no CCEEF

No Centro Comunitário Educativo Esperança do Futuro – Resende
este ano o dia da família não foi mais
um dia e sim o “Espetáculo da
Família”.
No dia 25 de junho a quadra do
CCEEF foi contagiada por muita
emoção e alegria, com o tema “Família, fonte de amor e gratidão”. A Irmã
Maria Caliman acolheu todos dando
as boas vindas. Um grupo de adolescentes abriu o espetáculo com uma
dança preparada por elas mesmas;

em seguida as crianças e adolescentes
apresentaram um poema criado por
eles e que foi declamado em forma
de jogral. Encerrando o espetáculo
um coral regido pelo professor Alan
Pierre (oficina de musicalidade),
acompanhado no teclado pela professora Lígia (oficina de musicalidade) cantaram a música “Trem Bala” e enquanto cantavam um grupo
dançava a música com a coreografia
preparada pela professora Fabiana
Miranda (oficina de dança).

Depois de encerradas as apresentações a educadora Helen Alencar
convidou a todos a se prepararem
para participar dos dois desafios. Para
o primeiro desafio apresentaram-se
quatro meninas que fizeram uma declaração de gratidão para suas famílias e o outro desafio foi apresentar a
maior família presente na festa e
quem ganhou foi Maria Lúcia Arruda
que levou onze membros da família.
Após os desafios as educadoras convidaram os familiares que quisessem
participar de brincadeiras. Em seguida os adolescentes levaram as famílias
para aprenderem a “oficina de xadrez”, e também UNO, uma brincadeira comum na “oficina aprender
brincando”. Os familiares puderam
experimentar um pouco do que as
crianças e adolescentes vivenciam no
dia a dia do CCEEF.
Para completar o dia, brincaram
na cama elástica, comeram algodão
doce e uma saborosa canjiquinha. A
pose para foto em família não pode
faltar para registrar um dia tão
importante!
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Vill’agindo na Festa de Cachoeiro
Oficina Novos Talentos

Neste ano, a Prefeitura Municipal
de Cachoeiro de Itapemirim trouxe
para o Vill'agindo o projeto Novos
Talentos, disponibilizando professora
de teatro, Amanda Malta, que desde
então vem desenvolvendo habilidades
nas aulas de artes cênicas e revelando
talentos entre crianças e adolescentes
matriculadas na oficina.
O mês de junho foi importante
para eles, pois além de assistirem aulas
preparatórias de teatro diretamente do
Palco Municipal do "Teatro Rubem
Braga" no dia 05/06, no dia 25 do
mesmo mês foi o dia de apresentação

e apreciação juntamente com outros
projetos sociais e escolas municipais
envolvidos com a Oficina de Novos
Talentos num dos palcos mais antigos
da cidade, "O Circo da Cultura", onde
a Prefeitura visa resgatar as manhãs
de domingo com atividades culturais
voltadas para toda a família. Com as
peças "A poluição" e "O Mágico de Oz",
crianças e adolescentes mostraram
suas habilidades e potencialidades
para o mundo das artes. O evento
deste dia foi uma das atrações da
programação da festa de Cachoeiro.

Vill’agindo na preparação à
Festa de São Pedro

As crianças e adolescentes do
Projeto Vill'agindo Para Ser Feliz se
apresentaram no dia 20/06, na
Catedral de São Pedro em Cachoeiro
de Itapemirim-ES.

O evento antecipa as comemorações da Festa de São Pedro e contou
com apresentações de danças, coral,
teatro e capoeira, contagiando os presentes com muita animação e alegria!

Bispo
Cachoeirense!

Com profunda alegria, no dia 07
de junho, Dom Dario Campos
revelou a todo o Brasil, através da
Rádio Diocesana de Cachoeiro de
Itapemirim, que Monsenhor
Juarez Delorto Secco foi nomeado
pelo Papa Francisco Bispo
Auxiliar da Arquidiocese de São
Sebastião do Rio de janeiro.
Mons. Juarez Delorto Secco
nasceu em 4 de julho de 1970 em
Cachoeiro de Itapemirim. Antes
de entrar para o Seminário,
estudou Direito Civil e exercitou a
profissão de advogado. Estudou
Filosofia e Teologia no Instituto
da Arquidiocese de Vitória e se
especializou em Direito Canônico.
É Membro da Associação dos
Padres do Prado.
Mons. Juarez:
Foi ordenado sacerdote em 10 de
março de 2001, incardinando-se
na Diocese de Cachoeiro de
Itapemirim, onde foi pároco,
coordenador diocesano da
pastoral vocacional; Membro do
Conselho Presbiteral e do Colégio
dos Consultores.
Atualmente, é pároco da
Catedral; Chanceler da Cúria;
Vice-Reitor do Seminário Maior;
Professor da Escola Diaconal;
Juiz do Tribunal Eclesiástico da
Arquidiocese de Vitória e
Coordenador regional de
Pastoral. A Ordenação Episcopal
de Monsenhor Juarez Delorto
será no dia 9 de setembro, às 16h,
na Catedral de São Pedro, em
Cachoeiro de Itapemirim.

11 ...

Nº 159 | Junho de 2017

Encontro da RSB -Comunicação

Nos dias 28 e 29 de junho foi
realizado, em Confins-MG, o Encontro da Rede Salesiana Brasil – Comunicação, Polo BH. O evento reuniu
profissionais e referências de comunicação das escolas, obras sociais, paróquias e faculdades das Inspetorias São
João Bosco (SDB), Madre Mazzarello
(FMA) e Nossa Senhora da Penha
(FMA), além de delegados e coordenadoras de comunicação das três
inspetorias.
O encontro foi aberto na manhã
do dia 28, com uma acolhida, coordenada pela Ir. Silvia Fonseca. Além
de um momento de oração, ela promoveu uma dinâmica entre os participantes, em que eles identificaram as
conexões que precisam ser construídas na Rede e também os frutos
que já podem ser colhidos por ela.
O diretor da RSB-Comunicação,
padre João Carlos Rodrigues, falou
sobre a comunicação aos olhos de
Dom Bosco e a respeito da estrutura
e tarefas da comunicação da
Congregação e na RSB.
Ir. Ana Teresa Pinto –
inspetora da Inspetoria
Nossa Senhora da Penha e referente da CIB
para o Ambito da Comunicação também
brindou o grupo com
sua presença, e nas
palavras de acolhida
lembrou aos comu-

nicadores a importância de nutrir
sempre as melhores disposições para
ser aprendiz e também facilitador de
processos para que a comunicação
possa de fato acontecer.
Em seguida, a diretora da RSBComunicação, Ir. Márcia Kofferman,
apresentou a “Estrutura da RSB,
identidade da RSB Comunicação.
Fortalecimento da marca RSB: implicações para o cotidiano das Unidades Salesianas”. Após o almoço, foi
dada continuidade à sua apresentação
com uma leitura em grupo das “Diretrizes Nacionais da Comunicação da
Rede Salesiana Brasil”, seguida de
discussão entre os participantes.
Depois, foi apresentado o Manual de
Redação da RSB, também com um
debate posterior.
No dia 29, o encontro foi iniciado
com um momento de oração e
espiritualidade, orientado pela Ir.
Claúdia Pianes.

Na sequência, a Ir. Márcia Kofferman
coordenou o tema “Educomunicação: conquistas e desafios”, acompanhada da apresentação de uma
experiência educomunicativa da
Inspetoria Nossa Senhora da Penha
realizada no Centro Juvenil Santa
Maria Mazzarello (Linhares/ES):
Rádio no Mazzarello, apresentada por
Ir. Cláudia.
Mais tarde Ir. Márcia mostrou o
Plano de Comunicação Estratégica da
RSB-Comunicação, enfatizando a
importância das unidade se apresentarem como parte de uma rede; apresentou o Manual de Aplicação da Marca; e exibiu os vídeos institucionais da
RSB e da RSB-Escolas. Durante toda
a atividade, os participantes puderam
esclarecer suas dúvidas apresentar sugestões. Na parte da tarde, o tema em
destaque foi a campanha de matrículas, realizada pela RSB-Escolas.
Encerrando as atividades, os
participantes foram de divididos
por inspetorias e, em grupo,
puderam avaliar o evento,
apontando melhorias,
fazendo sugestões
para as próximas
edições e assumindo compromissos inspetoriais. A intenção é que o encontro ocorra
anualmente.
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Grupo de Jovens da AJS
é formado em Resende

O primeiro grupo de jovens da
Articulação da Juventude Salesiana
(AJS), iniciou-se no dia 18 de junho,
na casa Comunidade Nossa Senhora da Paz, do Centro Comunitário

Educativo Esperança do Futuro
(CCEEF) – Resende, RJ. Orientados pelas Irmãs Salesianas, o primeiro encontro teve a presença de
jovens que fazem parte de vários

grupos jovens da Paróquia Sagrada
Família e de jovens que participam
das oficinas do CCEEF. Os jovens
foram recebidos pelas assessoras
Helen Andrade e Luciana Melo e pela Irmã Elizabeth Gomes, que com
alegria acolheram a todos. O objetivo deste encontro foi apresentar a
AJS, que é uma rede de apoio mútuo
e articulação entre os variados grupos de jovens que se identificam
com a espiritualidade juvenil salesiana e querem vivê-la, e também formar o grupo escolhendo os jovens
coordenadores. Ao final do encontro, como jovens salesianos, encerraram o momento no pátio, com esportes e um divertido lanche. Os encontros a princípio acontecerão
uma vez ao mês no CCEEF. Com a
alegria de Dom Bosco e de Madre
Mazzarello será “com os jovens para
os jovens”.

Reencontro de Formação VIDES em Resende

Dando continuidade ao Campo de
Formação VIDES (Voluntariado
Internacional Desenvolvimento
Educação Social) da Inspetoria
Nossa Senhora da Penha, que
aconteceu em Resende no mês de
abril, os voluntários das cidades
de Resende e de Barra do Piraí

reuniram-se no dia 10 de junho no
Centro Comunitário Educativo
Esperança do Futuro - Resende, RJ.
O encontro teve como objetivo
reavaliar a experiência vivida no
campo de formação em abril e
aprofundar o tema “Identidade do
voluntário. ”

O dia de formação iniciou-se com
oração, onde fizeram a
recordação dos momentos mais
marcantes para cada um na
experiência de abril. Iluminados
pelo mandamento de Jesus:
“Amarás o teu próximo como a ti
mesmo” (Mc12, 31) refletiram
sobre as ações do voluntário de
dedicação ao outro. Baseando-se
no texto “A identidade do
voluntário: decálogo de uma
busca” de Joaquim Garcia Roca,
conheceram as características do
voluntário e compartilharam
experiências. Ao final, planejaram
o retorno no Bairro Baixada da
Olaria, onde realizarão outras
ações voluntárias diante da
necessidade da população.
Com entusiasmo e alegria,
continuam sendo luz por onde
passam, com a certeza de que:
“Deus nos colocou no mundo para
os outros”, como disse Dom Bosco.
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O CCEEF participa da Caminhada Ecológica
jovens, educadoras e as Irmãs.
A caminhada iniciou na Comunidade Eclesial de Base São João
Batista com a oração conduzida
pelo Padre Rafael Ferreira (vigário),
logo após caminharam até às
margens do canal entre os bairros
Jardim Beira Rio e Toyota. Como
gesto concreto da Campanha da
Fraternidade e celebrando o dia do
Meio Ambiente, foram recolhidos os
lixos das ruas, das calçadas e da
margem do canal. Para marcar este
momento houve o plantio de quatro
árvores. O Padre Paulo Sérgio
(pároco) encerrou com uma oração
e deixou a proposta da paróquia
realizar este gesto uma vez por ano.

No dia 24 de junho a Paróquia
Sagrada Família realizou a
Caminhada Ecológica Paroquial
junto com as comunidades e com a

ONG Velho do Lago. Também o
Centro Comunitário Educativo
Esperança do Futuro - Resende
esteve presente com crianças,

Após o encerramento as
educadoras do CCEEF levaram as
crianças e jovens para se divertirem
no parque do bairro. A felicidade das
crianças e jovens estava estampada
nos seus rostos!

Fundamental cria horta vertical no CENSA
O 2º ano do Ensino Fundamental do CENSA colocou as mãos
na terra e partiu para a construção
de uma horta vertical. Reunidos no
jardim da escola, a criançada se
empolgou na dinâmica, questionando e participando com muita
alegria. A atividade ilustrou o
conteúdo estudado em sala de aula
e foi supervisionada pelo técnico de
laboratório Ricardo Pereira e pela
professora de Ciências Patrícia
Cardoso.
Foi uma aula prática que, além
de fortalecer a matéria estudada, fez
um link com o tema da Campanha
da Fraternidade 2017, "Cultivar e
guardar a criação". Eles adoraram!
- afirmou Patrícia.
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Inauguração do ISEFIT em Campos
que tornaram possível a concretização do empreendimento. Dando
continuidade, Ir. Rosa Idália Pesca,
diretora Geral do CENSA, tomou a
palavra, sendo seguida pela vicediretora Elizabeth Landim, e pelo
coordenador do curso de Educação
Física, Maurício Calomeni.

O ISECENSA – Campos dos
Goytacazes, RJ – inaugurou seu espaço fitness na noite de 13 de junho.
Muito prestigiada, a abertura oficial
do ISEFIT contou com a presença
de acadêmicos e professores da instituição e com representantes de vários segmentos da comunidade,
como Dr. Edilbert Pellegrini, diretor

da Faculdade de Medicina de Campos, Rhonney Ferramenta, atleta
internacional de vôlei de praia, e
Wederson Medeiros, o Nunu, jogador de futebol que tem no currículo
a participação na seleção turca.
Abrindo a noite, Ir. Suraya
Chaloub agradeceu a Deus e a todos

Num ambiente climatizado, de
extremo bom gosto e com uma proposta de atendimento personalizado,
o ISEFIT é mais um diferencial do
ISECENSA. Além de oferecer o
serviço à comunidade, a academia
funcionará como um laboratório
para os acadêmicos do curso de
Educação Física. - O ISE FIT é um
espaço onde a ciência do treinamento físico pode ser vivenciada
tanto pelos acadêmicos, que terão a
oportunidade de chegar ao período
de estágio com experiências altamente enriquecedoras nas diversas
disciplinas, quanto para a comunidade, que terá acesso a um serviço
de qualidade - afirma Mauricio.
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Direitos da população
de rua em debate
na Praça São Salvador

Cerca de 50 pessoas se reuniram
na noite de 22 de junho, na Praça
São Salvador, com o objetivo de
participar das discussões sobre os
direitos da população de rua em
Campos. O evento, que teve como
mote "O que mata não é só o frio e
a fome, mas, também, a indiferença e a negação de direitos", contou
com debates, rodas de conversa e
doação de cobertores. A Clínica
Nômade Voz da Rua, projeto idealizado pelo ISECENSA há cinco
anos, com o objetivo de possibilitar
o acesso da população em situação
de rua ao atendimento psicológico,
assinou a organização do encontro.
De acordo com a professora doutora Patrícia Constantino, professora
do Isecensa e coordenadora da iniciativa, "ações dessa natureza são fundamentais para que essa parcela da
sociedade possa expor suas opiniões,
tirar dúvidas e ser conscientizada em
relação aos seus direitos".
- Uma queixa frequente entre
eles é a maneira como são vistos pela população. Eles lamentam muito
o fato de não serem notados como
cidadãos - destaca a professora.

Representante do Movimento
Nacional de População de Rua e
membro do Conselho Nacional dos
Direitos Humanos, Admilson Alves
Tavares também participou do
evento. Ele, que foi morador de rua
por 15 anos, relatou um pouco de
sua trajetória e contribuiu para a
mediação dos debates.
- Essa ligação mais próxima, de
chamar pelo nome, sentar ao lado
e conversar, ajuda muito a elevar a
autoestima do morador de rua. É
preciso que a sociedade se conscientize que ele não deixou de ser um
cidadão por morar na rua - afirma
Admilson.
Além de psicólogos, universitários e os próprios assistidos, estiveram presentes representantes da
Secretaria Municipal de Assistência
Social, de instituições que trabalham em prol da população de rua
e Gilmar Branco, ator e advogado,
que conduziu uma apresentação
artística relacionada à temática. O
Conselho Regional de Psicologia
também apoiou o evento.

UESC promove
Bingo
Beneficente

Realizando seu tradicional
Bingo Beneficente, a UESC União das Ex-alunas
Salesianas Campistas –
reuniu, na tarde de 7 de junho,
cerca de 150 pessoas na Sala
Ir. Zilda, localizada nas
dependências do CENSA –
Campos dos Goytacazes, RJ.
Com o objetivo maior de gerar
renda para as obras sociais
que atendem, o evento foi
também uma alegre
confraternização. O encontro
teve início com o divertido
bingo, que encantou os
vencedores com prêmios como
aparelho de jantar e diversos
eletrodomésticos.
Paralelamente, funcionou um
bazar com criativos artigos de
artesanato confeccionados
pelas ex-alunas. Um gostoso
lanche fechou a tarde
marcada pela amizade e
solidariedade. Que venham
outras!
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Enfermagem produz filme
como atividade final

Utilizar as mais diversas formas
de aprendizagem é uma realidade
do ISECENSA. Constantemente,
são desenvolvidas inovadoras e criativas dinâmicas como forma de promover o conhecimento e estimular
o aluno. Dentro dessa perspectiva,
o curso de Enfermagem lançou
mão da produção cinematográfica
como atividade final, dos alunos do
1º período. Muito motivados e com

grande espírito de equipe, os acadêmicos produziram um filme sobre
a vida de Florence Nightingale,
precursora da Enfermagem.
- É importante propor novos
desafios que gerem um aprendizado
dinâmico e eficaz. Nossos alunos
surpreenderam com o belo material
produzido - disse Aline Marques,
coordenadora do curso de Enfermagem do ISECENSA.

Pedagogia cria
livro para
deficientes
visuais

Atento à inclusão social, o curso
de Pedagogia do ISECENSA
inovou com a confecção de um
livro para deficientes visuais.
Tendo a cidade de Campos dos
Goytacazes como tema, o livro
foi criado pelas acadêmicas do
5º período e contou com a
supervisão da professora Ana
Raquel Pourbaix, responsável
pela disciplina de Literatura
Infanto Juvenil.
- Foi uma atividade motivadora
e nossa intenção é doar o livro à
Escola Municipal Pequeno
Jornaleiro, que atende crianças
com deficiência visual - disse
Ana Raquel.

Missa de Pentecostes no Auxiliadora
A comunidade do
Auxiliadora – Campos dos
Goytacazes, RJ – celebrou a solenidade de
Pentecostes, na missa
dominical de 4 de junho.
O grupo da Crismado
CENSA participou apresentando os 7 dons do
Espírito Santo. O Espírito
do Senhor desceu sobre
nós e nos congregou na
mesma fé e numa só
família.
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ISECENSA promove Art Ise
celebrando 100 anos do
Profeta Gentileza
Repetindo o sucesso das edições
anteriores, o ISECENSA – Campos
dos Goytacazes, RJ – promoveu
mais uma noite cultural com o ART
ISE, em 1 de junho. Comemorando
o centenário do Profeta Gentileza,
o evento apresentou a vida e a obra
do homenageado e ainda levou ao
palco os talentos da casa, com os
acadêmicos dos vários cursos
mostrando suas aptidões na dança,
teatro, música e, até mesmo, stand
up comedy.

Gibiteca incentiva leitura entre os alunos
no Colégio Castelo

O universo da Turma da Mônica transformou a manhã do dia 01
de junho, no Instituto Nossa
Senhora da Glória (INSG/Castelo)
– Macaé, RJ –. Os estudantes da
turma do 3º ano A do Ensino Fundamental I foram os responsáveis
pela acolhida dos demais alunos.
Vestidos como os personagens da

Turma da Mônica(Cascão, Cebolinha, Magali, Mônica, entre outros)
os jovens estudantes fizeram o lançamento do “Projeto Gibiteca Itinerante” que foi colocado em prática,
já durante o intervalo de recreio. A
professora Silvana Burg explicou
que através de uma metodologia de
grêmio, onde um grupo de cinco

alunos é eleito pelos demais, as
crianças são estimuladas a pensar
atividades que promovam o aprendizado na prática e que envolvam
toda a turma. “A ideia começou
meio despretensiosa e me surpreendeu, pois eles têm levado a sério
o compromisso de realizar atividades que envolvam toda a turma,
mas também outras turmas da
escola”, disse. Os pais também têm
participado ativamente dos projetos
dos alunos deforma especial. São
eles quem auxiliam na produção de
caracterização dos alunos e na
busca por gibis, o que tem agregado
valor e fortalecido a parceria escolafamília. Para a coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental I,
Patrícia Certório, estas atividades,
em que os alunos são os principais
protagonistas(desde a concepção da
ideia até a realização), é fruto do
trabalho de motivação dos docentes
que consequentemente resultam em
práticas produtivas.
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IV Seminário de Gestão Sustentável da FSMA

Com o tema “Ética Sustentável
- Cultura e Consciência em tempos
difíceis”, a segunda noite do IV
Seminário de Gestão Sustentável da
Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora – FSMA no dia 06 de junho
– foi marcada pela entrega do
Prêmio de Mérito Acadêmico há
cinco alunos destaques.
“O Prêmio foi lançado em 2015,
de forma a reconhecer os estudantes por seu desempenho semestralmente. Nos sentimos muito
felizes ao sabermos que esta
celebração é mais um resultado do
cumprimento do projeto pedagógico
institucional, onde firmamos o compromisso com a aprendizagem dos
alunos”, explicou a vice-diretora da
FSMA, Ana Cristina Lousada.
Antes porém, os alunos de todos
os cursos da FSMA, puderam
prestigiar o lançamento do livro
“Networking & Empreendedorismo”,
pela coordenadora do Curso de
Administração, Silvia Lourenço, bem
como a palestra do professor doutor,
João Valdecir Batistiolle, com o tema
“Bioética do meio ambiente: por que

estamos repensando nossos valores?”.
“Uma das motivações para se discutir
ecologia hoje é o fato de vivermos
uma rota de progresso devastadora,
que não garante que haverá futuras
gerações. E exatamente por isso é
preciso conversar com as pessoas para que elas se preocupem com seus
valores e com o padrão de consumo,
para assim, tentar mudar esta rota e
para que haja a possibilidade de sobrevivência futura”, disse Batistiolle.
Após a palestra, os universitários ainda puderam participar de
oficinas com os seguintes temas:
“CF – Biomas Brasileiros” (com
Eduardo Damas); “Laudato Si”
(com Lalita Peçanha); “Gestão das
Relações Humanas” (com Nilson
Antônio Guzzo Junior);“Código
Florestal: Produtividade com
sustentabilidade” (com Francisco
de Assis); Sustentabilidade e Yoga
(com Victor Maddu); Apresentação
Oral de Projetos de Pesquisa na Área
de Sustentabilidade (com Hans
Schmidt); e “Logística Reversa
Aplicada na Indústria de Óleo e Gás
(com Glaucio Ferreira da Silva).

O público de discentes, docentes
e comunidade ainda pode apreciar
a apresentação de música do aluno
Raphael do Curso de Psicologia e
participar da exibição do Painel
Ético da FSMA, contemplar as
exposições de fotos de Laís Monteiro
(Blog Encacheada), Ana Carolina
Paiva e Marina Costa, e do sorteio
de brindes.
No primeiro dia do Seminário
(dia 05) o evento contou com as
palestras do professor mestre e deputado federal, Chico Alencar, e do
professor mestre e ex-coordenador
de Biodiversidade da Prefeitura de
Macaé, Sávio Magaldi.
O principal objetivo do Seminário de Gestão Sustentável da FSMA
é promover o debate acadêmico
sobre gestão sustentável, integrando
discentes, educadores e comunidade, além conscientizar a respeito
da necessidade de promover ações
de sustentabilidade e mudanças de
comportamento social em relação
ao ambiente em que vivemos.
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Futuros técnicos participam
da XIII Semana de Química do Castelo/Macaé

O Instituto Nossa Senhora da
Glória - Macaé, RJ, – realizou a
XIII Semana de Química,
organizada pela Educação Técnica

da instituição, visando promover o
debate sobre temas do universo do
futuro profissional técnico. A
programação, que se iniciou no dia

12 de junho, contou com o
minicurso “Síntese Orgânica de
Aromatizantes”. Já no dia 13, os
participantes assistiram à palestra
sobre “Gerenciamento de Resíduos
na Indústria Petroquímica” e logo
em seguida, participaram do debate
da mesa redonda, cujo tema foi “As
perspectivas do técnico em química
no mercado de trabalho”. Para a
coordenadora da Educação Técnica
do INSG/Castelo, Fátima Neves, a
Semana de Química já desponta
como um evento muito aguardado
não só pelos alunos do Colégio, mas
também por estudantes de cursos
técnicos de outras instituições de
ensino, bem como, por profissionais
da área.

Educação Infantil do Castelo/Macaé promove
culminância do Projeto “Biomas em Rede”
pela coordenação e professores,
que abordaram os aspectos
teóricos e práticos sobre as
atividades desenvolvidas.
Também puderam deixar
“recadinhos do coração” para
seus filhos ou agradecimentos
para professores e direção do
Colégio.

Nos dias 21 e 22 de junho, os
alunos da Educação Infantil do
Instituto Nossa Senhora da Glória
– Macaé, participaram da
culminância do Projeto Biomas
em Rede, no Auditório Ir. Léa
Ramos.

As turmas da educação infantil
apresentaram músicas
relacionadas ao tema trabalhado
no 1º trimestre, além de expor
trabalhos desenvolvidos em sala
de aula. Os pais ainda puderam
assistir a apresentações feitas

Fizeram parte das atividades do
Projeto Biomas em Rede visitas
ao laboratório de Biologia do
Castelo e a realização de
plantação de legumes na própria
escola (observando o processo de
desenvolvimento dos itens
plantado), com o objetivo de
promover a aprendizagem das
crianças a partir do tema da
Campanha da Fraternidade 2017.
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Apresentação de violino no INSG/Macaé
encanta alunos e pais
Com o intuito de divulgar as
aulas de Violino do Extracurricular
do Instituto Nossa Senhora da
Glória - Macaé, RJ – a professora
Priscila Sousa e seu grupo de alunos
do Projeto Orquestra da 3ª Igreja
Batista promoveram uma bela
apresentação na acolhida aos estudantes do Ensino Fundamental I, na
manhã do dia 09 de junho. Pais,
alunos, professores, funcionários e
direção encantaram-se com as
canções executadas pelos jovens
músicos.

Visita ao Museu Histórico de Campos

Em uma tarde de grande curiosidade e descobertas, os alunos do
5º ano do Instituto Profissional

Laura Vicunha - Campos dos
Goytacazes, RJ - visitaram o Museu
Histórico de Campos, localizado no

centro da cidade, no dia 14 de junho.
Acompanhados das professoras
Marília Siqueira e Flávia Fonseca,
os alunos foram apresentados ao
museu pelo guia João Batista, que
deu detalhes da exposição temporária "Roda dos Expostos - Os
Filhos do Abandono", que trata do
abandono de crianças na roda dos
expostos, que era um cilindro de
madeira colocado nos conventos e
casas de misericórdia para receber
crianças abandonadas. Os alunos
puderam ver fotos da época, além
de uma roda dos expostos e livros
de registros da entrada das crianças.
Todos se encantaram e se impressionaram com a história da cidade,
onde tiveram um momento de rico
aprendizado e conhecimento.

