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Retorno dos Educadores no PCJ

O Projeto Crescendo Juntos PCJ - localizado em Belford Roxo,
RJ, recebeu entre os dias 01 e 03 de
fevereiro, em suas dependências,
toda a equipe de educadores para
iniciar os preparativos da acolhida.

A diretora, Ir. Maria Rita Zampiroli,
acolheu cada educador com um
saquinho recheado de doces
representando o jeito Salesiano de
educar: doce e alegre. A diretora
celebrava junto à equipe cada passo

conquistado na obra do PCJ que
avançou no mês de janeiro e que
em 2017 contará com 120
educandos, surpreendendo a todos
que retornavam. O abraço que todos
recebiam marcava um retorno,
onde a missão educativa do projeto
ganhará mais força com uma
estrutura de maior conforto para os
educandos que são acolhidos pelo
PCJ. Percebeu-se o olhar vibrante
de cada membro da equipe ao
visitar cada espaço, um olhar
intenso que marcava uma nova
etapa de missão para todos. Em
meio a tanta alegria, o PCJ também
acolheu de braços abertos a Ir.
Maria do Carmo Ferreira, que chega
para acrescentar e fortalecer a
comunidade das Filhas de Maria
Auxiliadora da cidade.

Almoço Celebrativo no PCJ

No dia 14 de fevereiro o Projeto
Crescendo Juntos celebrou um
tempo que foi muito significativo:
foi realizado um almoço para a
equipe da MM Pereira, empresa
responsável pela execução da obra,
com o objetivo de fazer memória de
todos os momentos que passaram
no PCJ. Cada tijolo que foi colocado

ou cada parede que foi erguida
foram significativos, cada trabalhador teve um cuidado especial e
demonstrou que estar no PCJ foi
muito mais que simplesmente trabalho, foi uma mistura de alegria
com profissionalismo.
O PCJ é uma casa (Projeto) que
se renova para dar continuidade à

sua missão educativa que neste ano
de 2017 será realizada com 120
crianças e adolescentes.
O almoço celebrativo foi bem
animado e realmente fez memória
dessa conquista tão significativa do
PCJ que é fruto da generosidade de
muitas pessoas.
O almoço iniciou com uma fala
da diretora Ir. Maria Rita Zampirolli
que descreveu a alegria em ver o
resultado da reforma do PCJ. A
diretora se emocionou ao fazer um
histórico de como era o espaço físico
do PCJ e de como ele está, logo em
seguida passou a palavra para o
Coordenador Pedagógico – Stevie
Santos - que desenvolveu uma
dinâmica de entrosamento com a
equipe, onde todos participaram de
um pequeno e engraçadíssimo concurso de dança. Em seguida o PCJ
presenteou cada trabalhador da obra
com uma caixa de bombom que foi
entregue pelos educadores do PCJ e
também pela Ir. Maria do Carmo.
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Início das Atividades no CCEEF
equipe do CCEEF, com alegria
destacou as principais oficinas que
serão realizadas neste ano e exibiu
o vídeo institucional.

Depois da acolhida todos
foram convidados para a
quadra onde realizaram
uma apresentação de jogos
cooperativos: em cada
brincadeira um ensinamento
e a integração do grupo.
No dia 02 de fevereiro
educadores e Irmãs do Centro
Comunitário Educativo Esperança
do Futuro – Resende, receberam
todas as crianças e adolescentes
matriculados neste ano.

Nos turnos matutino e
vespertino a Irmã Maria Caliman
acolheu a todos com uma palavra
de boas-vindas, apresentou os
educadores e as Filhas de Maria
Auxiliadora que farão parte da

Para os que já conheciam o
CCEEF ficou o gosto do retorno, e
para os novos a vontade de conhecer
amigos e experimentar tudo de
maravilhoso que acontecerá neste
ano.

Gincana Animada no Carnaval do CCEEF

Neste ano o Centro Comunitário
Educativo Esperança do Futuro –
Resende realizou um carnaval diferente envolvendo a família, despertando a criatividade e fortalecendo a
união e cooperação dos grupos.
Durante três semanas os grupos
Sementinhas do Amor (6 a 9 anos)
e Semeadores da Paz (10 a 15 anos)

foram divididos em equipes, sendo
no período matutino duas equipes e
no vespertino quatro equipes para
realizarem uma Gincana de
Carnaval com o tema gerador do
ano: “Família fonte de amor e
gratidão no CCEEF”.
O dia 23 de fevereiro foi o
grande dia!! Antes de receberem os

familiares todos foram convidados
a tirarem uma foto divertida com
acessórios no “cantinho da foto”,
orientados pelas educadoras Larissa
Pinto e Thiely Ferreira. A diversão
foi garantida.
A gincana iniciou com a
coordenadora Irmã Maria Caliman
acolhendo a todos. Depois a
educadora Helen Alencar explicou
a todos os presentes como seria o
desenvolvimento da gincana, falou
dos objetivos e convidou cada líder
para apresentar o nome da sua
equipe. Em seguida houve a
execução das sete provas que foram
explicadas e orientadas ao longo das
três semanas.
Ao final foi divulgado resultado
das equipes campeãs: a matutina foi
o “Bloco do Zéeef” e a vespertina foi
o “Bloco das Meninas do Samba”.
As Irmãs Salesianas Maria Caliman
e Mercedes Altoé ressaltaram que as
equipes participantes foram ótimas
e desempenharam muito bem todas
as provas.
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Um dia de reflexão
e formação

Equipe Inspetorial
de PJ reunida

A Equipe de Pastoral Juvenil da
Inspetoria Nossa Senhora da
Penha, se reuniu no dia 12 de
fevereiro no INSA (Rio de
Janeiro) com a coordenação de
Ir. Teresinha Ambrosim e a
presença das coordenadoras da
Pastoral Social, Escolar,
Vocacional e da Família
Salesiana.

Atendendo as orientações do
Projeto Formativo do Instituto, do
Projeto Inspetorial e visando dar
maior qualidade de vida às Irmãs
que completam 63 a 75 anos de vida
em 2017, foram organizadas para
este ano de 2017, três etapas de reflexão e formação com a temática:
“Integração da Personalidade”.
No dia 04 de fevereiro na Casa
Inspetorial, já aconteceu a 1ª etapa
assessorada pelo Pe. Rubens Pedro
Cabral, OMI da Província dos
Oblatas de Maria Imaculada no
Brasil e atual Presidente da CRB do
regional de São Paulo.
Pe. Rubens foi muito próximo,
muito prático nas suas colocações
e focou a reflexão na dimensão da
PESSOA. Nas próximas etapas
abordará a Estrutura e as Doenças
que cada um/a carrega impossibilitando o viver feliz e comprometendo a qualidade de vida.

Sabemos que, como FMA,
somos convidadas e chamadas
a assumir responsavelmente o
próprio amadurecimento
espiritual, no caminho do
seguimento de Jesus. Esta é
uma condição para que todas
as experiências da vida se
tornem oportunidades de
crescimento naquilo que nos
identifica como discípulas
missionárias (Atos do
XXIIICG nº25).

O momento orante foi através
do Capítulo 4 do Vídeo
“Laudato Si: O Renascer da
Esperança”, sobre o Cuidado da
Casa Comum. E durante toda a
manhã foi aprofundado o
Documento preparatório do
Papa para o Sínodo dos Bispos
para 2018 - XV Assembleia
Geral Ordinária com o tema:
“Os jovens, a fé e o
Discernimento

As Irmãs participantes envolveram-se na dinâmica do dia e sintonizaram muito bem com a proposta do assessor. Ele deixou o
desejo de continuar refletindo e
aprofundando a temática.
As próximas etapas acontecerão nos dia 03 de junho e 28 de
agosto.

Vocacional”.
À tarde a equipe fez a revisão
da programação da PJ da
inspetoria - 2015 a 2020 tendo
como referência a
programação do Instituto.
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Jornada Inspetorial de
Comunicação /ACSSA

Dia 18 de fevereiro aconteceu na
Casa Central da Inspetoria Nossa
Senhora da Penha a primeira Jornada de Comunicação deste ano.
Desta vez, este momento aconteceu
em parceria com a ACSSA. A assessoria ficou por conta da professora
Walkíria Barcelos Maciel que é
professora de História do Instituto
Profissional Laura Vicunha e desempenha atividades de restauração
e conservação de acervos – livros e
documentos – , pesquisa e monitoramento de visitas no Arquivo Público do Município de Campos dos
Goytacazes/RJ desde agosto de 2002.
O tema abordado foi Conservação (prevenção, preservação,
consolidação, restauração, reva-

lorização, reprodução e reconstrução) de documentos, e contou
com a presença de correspondentes
da comunicação, diretoras, cronistas, secretárias e bibliotecárias.

O envolvimento do grupo foi
total!

Num primeiro momento aconteceu a explanação do conteúdo,
onde a assessora despertou o grupo
para a importância da conservação
de documentos, deu dicas, esclareceu e corrigiu atitudes que dificultam esta conservação.

Ainda nesta ocasião foi apresentado ao grupo o tema do próximo
Dia Mundial da Comunicação Social,
com o pedido de que seja possível
multiplicar nas realidades locais a
belíssima mensagem papal para este
dia, que este ano tem como tema
“Não tenhas medo, que eu estou contigo (Is43,5) – Comunicar esperança
e confiança no nosso tempo”.

Após o almoço foi a hora de
exercitar. Sim, os participantes
puderam fazer a experiência de
recuperar documentos antigos e
construir pastas não-alcalinas onde
guardá-los ao final do processo de
restauração.

As animadoras inspetoriais da
Comunicação (Ir. Cláudia) e da
ACSSA (Ir. Sirlene), bem como a
Inspetora local – que também é a
referente para Comunicação no Brasil
(Ir. Ana Teresa) estiveram presentes
durante todo o dia junto ao grupo.
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Assessores da AJS reunidos
No dia 11 de fevereiro, o grupo
de assessores da Inspetoria Nossa
Senhora da Penha, coordenado por
Ir. Teresinha Ambrosim, se reuniu
no INSA (Rio de Janeiro) para o
primeiro encontro de planejamento
e formação.
Na ocasião foi aprofundado o
documento Laudato Si e o documento preparatório do sínodo da
juventude. O grupo também dedicou
tempo para o planejamento dos
encontros agendados para este ano,
bem como a missão.

CIB tem nova diretoria

Em reunião por ocasião da
Assembleia da CIB, no Colégio de
Santa Inês/São Paulo, no dia 14 de
fevereiro as Inspetoras, Tesoureiras
Inspetoriais e Membros dos Grupos
de Trabalho da Nova Configuração
das Inspetorias do Brasil escolheram
a nova diretoria da CIB (Conferência das Inspetorias do Brasil) para
o biênio 2017-2018. Após momentos
de oração e discernimento resultaram eleitas as Inspetoras:

- DIRETORA-PRESIDENTE:

Ir. Ana Teresa Pinto - BRJ
- DIRETORA VICE-PRESIDENTE:

Ir Maria Américo Rolim - BBH
- DIRETORA-SECRETÁRIA:

Ir. Maria Carmelita Conceição - BMA
- DIRETORA-TESOUREIRA:

Ir. Maria Lúcia Barreto - BCB
(reeleita)

Depois deste momento as
Inspetoras eleitas foram empossadas e com simplicidade fez-se o
agradecimento às Irmãs que
terminaram o biênio de serviço: Ir.
Amélia de Assis Castro - DiretoraPresidente / Ir. Ana Teresa Pinto Vice-Diretora / Ir. Madalena
Scaramussa - Diretora-Secretária /
Ir. Maria Lúcia Barreto - DiretoraTesoureira.
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Boas Vindas do ISECENSA

Dando início ao ano letivo de
2017, os calouros e veteranos dos
Institutos Superiores de Ensino do
CENSA - ISECENSA - Campos dos
Goytacazes, RJ, foram recebidos
pelas Irmãs, coordenadores e professores na noite de 7 de fevereiro

no teatro da instituição. Entre abraços, novas amizades e reencontros,
os acadêmicos foram apresentados
aos professores e coordenadores e
saudados pela diretora Ir. Suraya
Chaloub e a vice-diretora, Beth
Landim. O encontro também teve

um momento de oração e reflexão,
organizado pela Equipe de Pastoral
Universitária, com uma mensagem
do Papa transmitida por Pe.
Murialdo Gasparet, coordenador da
equipe.
Bem-vinda,
família
ISECENSA!

Estudando no Ritmo do Carnaval
no CENSA
Que tal uma gramática
carnavalesca? Aproveitando o
ritmo do carnaval, o 8º ano do
Ensino Fundamental aprendeu
um pouco mais sobre os tipos de
predicado no ritmo das
marchinhas. A atividade
aconteceu no dia 23 de fevereiro
e empolgou a garotada que
caprichou nos adereços.
- Inserir o conteúdo a ser
estudado na nossa cultura
resultou num aprendizado
divertido e significativo - disse
Lívia Guedes, professora de
Língua Portuguesa do CENSA.
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Psicologia do ISECENSA
debate a Ética no Cotidiano
O curso de Psicologia do
ISECENSA promoveu, no dia 22 de
fevereiro, um debate sobre a ética
no cotidiano. A atividade aconteceu
dentro da disciplina "Créditos de
Atividades" e teve como base o
programa Café Filosófico, onde os
filósofos Clóvis de Barros Filho e
Mario Sergio Cortella abordam
temas como "A quem pertence os
deveres éticos?", " Este é um ramo
destinado apenas a filósofos,
médicos e advogados?", "Será que
as coisas que nos levam à
indignação como a corrupção e a
violência são mais frequentes nos
dias atuais ou elas sempre existiram

e nós é que ficamos mais exigentes
em relação a boas regras de
conduta para uma convivência em
sociedade?".
Tomando como princípio básico
para o comportamento ético a
consciência sobre liberdade, os
alunos debateram e rapidamente se
posicionaram em prol do
determinismo e da liberdade. Foi
uma oportunidade para os alunos
repensarem seus julgamentos a
respeito do comportamento alheio
e aprenderem a se despir de
pensamentos dicotômicos sobre
"bons e maus".

- Finalmente a discussão
acirrada trouxe a calouros e
veteranos a certeza de que a
reflexão e o exercício da
ética é uma constante em
nossas vidas pessoal e
profissional", disse a
Professora Érika Costa
Barreto Monteiro de Barros,
responsável pela disciplina.

Pedagogia do ISE no EJA
O 6º Período de Pedagogia do
ISECENSA criou e apresentou
um interessante cordel, na aula
de EJA - Ensino de Jovens e
Adultos, na noite de 17 de
fevereiro.
Partindo de poemas, folhetos e
artigos de Paulo Freire, as
acadêmicas abordaram de
forma criativa as políticas
públicas, os desafios e as
perspectivas dessa modalidade
de ensino.
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TCC da FSMA vira capítulo de livro
sobre Empreendedorismo
“É uma recompensa depois de
dois anos investindo nesse tema. No
começo não levei muita fé, mas
depois achei gratificante em poder
contribuir com um assunto que gosto
e que já vivencio no dia a dia no meu
trabalho.” – disse Melania.

Recém-formada do curso de Administração da Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora (FSMA), Melania
Barbosa, teve seu trabalho de conclusão de curso (TCC) publicado em forma de capítulo no livro “Networking
& Empreendedorismo” da Editora
Leader de São Paulo. O texto acadêmico aborda um novo repensar sobre
aposentadoria dos idosos brasileiros e
como pode ser refletido em sua qualidade de vida. O trabalho teve a orientação da professora e Coordenadora

do Curso de Administração da FSMA,
Msc. Silvia Cecília Campos Lourenço,
e uma das coautoras do livro.
“Quando fui convidada para escrever o capítulo do livro eu me identifiquei com o assunto proposto pela
Melania. Cheguei à conclusão que o
aposentado acaba não se planejando
para aposentadoria. E quando o tema
chegou até a mim no início da orientação, veio ao encontro do que eu gostaria de abordar.” – destacou Silvia.

A publicação de 115 páginas e 16
capítulos teve a colaboração de outros
15 profissionais da Administração de
todo Brasil e abordam diferentes
temas da área, como empreendedorismo, marketing, empresa familiar,
dicas de relacionamentos, além de ser
uma ferramenta para quem deseja
ampliar seus negócios.
Para o mês de março há previsão
de lançamentos do livro no Rio de Janeiro e nos dias 05 e 06 de junho na
4ª edição do Seminário de Gestão
Sustentável da Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora. Na ocasião vão ser
doados 10 exemplares que farão parte
do acervo da biblioteca da instituição
e que vão ser usados com bibliografia
básica da disciplina de Empreendedorismo.

Primeira Acolhida no Castelo/Rio das Ostras
Com muita alegria e motivação,
o Colégio Castelo de Rio das Ostras,
acolheu, no dia 06 de fevereiro, os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental
ao 3º ano do Ensino Médio. Em sua
acolhida inicial, Ir. Neusa Zampirolli
convidou os jovens a não terem medo
de lutar e a acreditar no potencial que
cada um traz para vencer o dia a dia
na sua missão de estudante. Também
enfatizou com muito carinho: “Nossa
escola sem os jovens, fica vazia e
triste. O retorno de vocês dá um novo
colorido aos nossos dias”. Para completar a alegria da casa, no dia 07,
chegaram os alunos do 3º ao 5º ano,
reluzentes e com muitas novidades
sobre as férias, para comentar e partilhar com os amigos.
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Retorno da Catequese no Colégio Castelo/ R.O.
O Colégio Castelo Rio das Ostras,
acolheu com júbilo as crianças e os
adolescentes da Catequese da
Paróquia São Vicente de Paulo no dia
11 de fevereiro. A partir de uma
dinâmica de apresentação, foi
proporcionado aos alunos maior
integração entre os mesmos. Assim,
puderam refletir sobre a importância
da presença de Maria em nossas
vidas, visto o Ano Mariano que
estamos vivenciando. Todas as
dioceses do Brasil, desde 2014, estão
se preparando e recebendo a visita da
imagem peregrina de Nossa Senhora
Aparecida, que percorre cidades e
periferias, lembrando que os pobres e
abandonados são os prediletos do
coração misericordioso de Deus. A
manhã foi concluída com um
divertido momento na quadra e
partilha de um delicioso lanche.

Atualização Pedagógica no Castelo/R.O.

O ano letivo de 2017 da comunidade educativa do Colégio Castelo de Rio das Ostras, foi marcado
por três dias de grandes momentos
de reflexão. Inicialmente, no dia 1º
de fevereiro, após a acolhida e boas
vindas, foi apresentada pela equipe

de Ciências Biológicas da instituição (professoras Ana Maria,
Cristina Souza e Leila Xavier) a
Campanha da Fraternidade 2017.
Dando continuidade, as coordenadoras de segmento Chana Carelli,
Iara Santos e Lúbia Cavalcanti en-

volveram os educadores salesianos
ao apresentarem o tema Gerações
Baby Boomers: X, Y e Z. Já o
segundo dia de trabalho, iniciou-se
com a valorosa acolhida da Ir.
Neuza Zampirolli e, logo em
seguida, a mesma convidou a Ir.
Auxiliadora Cordeiro para dialogar
com os educadores sobre a Estreia
2017 cujo título é “Somos Família! Cada casa, uma escola de
vida e de amor”. No último dia
as professoras Cleyde Mendonça,
Helen Marinho e Leires Isabel
fizeram explanações consideráveis
acerca da Excelência Salesiana e
suas estratégias para atingi-la. O
termo SENSIBILIDADE esteve
presente no decorrer desses abundantes momentos de reflexão frisando o quão árduo e sensível é a
missão do entusiasmado educador
salesiano, que com certeza concluiu
a formação muito mais motivado.
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Primeira Formação Pedagógica no Laura Vicunha

A primeira formação pedagógica de 2017 no Instituto Profissional Laura Vicunha, aconteceu
entre os dias 01 e 03 de fevereiro. O
encontro destinado aos educadores
e equipe pedagógica foi aberto com
a doce acolhida da Diretora do Instituto, Ir. Claudia Pianes, seguida da

palavra da Inspetora Ir. Ana Teresa
Pinto. Após esse primeiro momento,
o tema da Campanha da Fraternidade deste ano, Biomas Brasileiros e defesa da vida, foi trabalhado pelas professoras de Ensino
Religioso Mayra Netto e Marília
Siqueira, juntamente com os pro-

fessores de Ciências do EF II Kíssila
Gomes, Leandro Amaral e José
Carlos Lyrio. No segundo dia, as
assessoras do Colégio Castelo de
Macaé, Camila Vilela - Psicóloga -,
Aparecida Mussi e Erica Castro Orientadoras Educacionais EF I e
II respectivamente -, palestraram
sobre Educação Inclusiva e através
de dinâmicas e discussões proveitosas puderam apresentar aos docentes diversas ferramentas de ensino. Fechando a formação, o terceiro
dia contou com a presença da Gestora do Pólo BH, Rita Jellinek, que
tratou com muita propriedade sobre
os temas Educomunicação e apresentou o Programa de Formação da
Rede Salesiana de Escolas do
corrente ano, destacando o material
didático digital. Com muita harmonia e entusiasmo pelo o início do ano
letivo, os educadores terminaram a
formação motivados para colocar
em prática os novos conhecimentos
adquiridos.

Formação de Funcionários no Laura Vicunha

Dos dias 26 a 28 de janeiro,
aconteceu a primeira formação de
2017 do Instituto Profissional
Laura Vicunha.

O encontro foi destinado aos
setores da Padaria, Serviços Gerais
e Administrativos. Durante os dias
de formação, todos puderam

conhecer um pouco mais sobre a
Estreia 2017 que tem como tema
“Somos Família! Cada casa,
uma escola de vida e de amor”,
apresentada pela diretora Ir.
Cláudia Pianes. O tema da
Campanha da Fraternidade
deste ano, “Biomas Brasileiros e
defesa da vida”, foi trabalhado
pela assessora de Pastoral
Mayra Netto. Complementando
a formação, os funcionários
também aprenderam de forma
dinâmica e simples sobre
Relações Interpessoais e Boas
Práticas na Manipulação de
Alimentos, temas apresentados
pelas assessoras Patrícia Paes e
Maria Cristina Viveiros. Os dias
de formação foram de muita
harmonia e de participação
intensa de todos.
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“Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”
Mensagem do Papa por ocasião da Abertura da
Campanha da Fraternidade

“Queridos irmãos e irmãs do
Brasil! Desejo me unir a vocês na
Campanha da Fraternidade que,
neste ano de 2017, tem como tema
"Fraternidade: biomas brasileiros e
defesa da vida", lhes animando a
ampliar a consciência de que o desafio
global, pelo qual toda a humanidade
passa, exige o envolvimento de cada
pessoa juntamente com a atuação de
cada comunidade local, como aliás
enfatizei em diversos pontos na
Encíclica Laudato Si', sobre o cuidado
de nossa casa comum.
O criador foi pródigo com o
Brasil. Concedeu-lhe uma diversidade
de biomas que lhe confere extraordinária beleza. Mas, infelizmente, os
sinais da agressão à criação e da degradação da natureza também estão
presentes. Entre vocês, a Igreja tem
sido uma voz profética no respeito e
no cuidado com o meio ambiente e
com os pobres.
Não apenas tem chamado a
atenção para os desafios e problemas
ecológicos, como tem apontado suas
causas e, principalmente, tem apontado caminhos para a sua superação.
Entre tantas iniciativas e ações, me
apraz recordar que já em 1979, a

Campanha da Fraternidade que teve
por tema "Por um mundo mais humano" assumiu o lema: "Preserve o
que é de todos".
Assim, já naquele ano a CNBB
apresentava à sociedade brasileira sua
preocupação com as questões ambientais e com o comportamento humano com relação aos dons da criação. O objetivo da Campanha da Fraternidade deste ano, inspirado na
passagem do Livro do Gênesis (cf. Gn
2,15), é cuidar da criação, de modo
especial dos biomas brasileiros, dons
de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos,
à luz do Evangelho.
Como "não podemos deixar de
considerar os efeitos da degradação
ambiental, do modelo atual de desenvolvimento e da cultura do descarte
sobre a vida das pessoas" (LS, 43), esta
Campanha convida a contemplar, admirar, agradecer e respeitar a diversidade natural que se manifesta nos diversos biomas do Brasil – um verdadeiro dom de Deus – através da promoção de relações respeitosas com a vida
e a cultura dos povos que neles vivem.
Este é, precisamente, um dos
maiores desafios em todas as partes

da terra, até porque as degradações
do ambiente são sempre acompanhadas pelas injustiças sociais. Os
povos originários de cada bioma ou
que tradicionalmente neles vivem nos
oferecem um exemplo claro de como
a convivência com a criação pode ser
respeitosa, portadora de plenitude e
misericordiosa.
Por isso, é necessário conhecer e
aprender com esses povos e suas relações com a natureza. Assim, será possível encontrar um modelo de sustentabilidade que possa ser uma alternativa ao afã desenfreado pelo lucro
que exaure os recursos naturais e agride a dignidade dos pobres. Todos os
anos, a Campanha da Fraternidade
acontece no tempo forte da
Quaresma.
Trata-se de um convite a viver
com mais consciência e determinação
a espiritualidade pascal. A comunhão
na Páscoa de Jesus Cristo é capaz de
suscitar a conversão permanente e integral, que é, ao mesmo tempo, pessoal, comunitária, social e ecológica.
Reafirmo, assim, o que recordei por
ocasião do Ano santo Extraordinário:
a misericórdia exige "restituir dignidade àqueles que dela se viram
privados" (Misericordia vultus, 16).
Uma pessoa de fé que celebra na
Páscoa a vitória da vida sobre a morte,
ao tomar consciência da situação de
agressão à criação de Deus em cada
um dos biomas brasileiros, não poderá ficar indiferente. Desejo a todos
uma fecunda caminhada quaresmal
e peço a Deus que a Campanha da
Fraternidade 2017 atinja seus objetivos. Invocando a companhia e a proteção de Nossa Senhora Aparecida
sobre todo o povo brasileiro, particularmente neste Ano mariano, concedo
uma especial Bênção Apostólica e peço que não deixem de rezar por mim.

