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No período de 6 a 18 de março, o
Instituto das Filhas de Maria Auxilia-
dora promoveu um encontro forma-
tivo para novas secretárias. O curso
foi realizado na Casa Geral das FMA,
em Roma, Itália, e teve por objetivos:
capacitar as neosecretárias, aprofun-
dar a espiritualidade da secretária na
ótica de síntese entre competência

Curso para Secretárias em Roma

profissional e serviço à comunidade
inspetorial no estilo salesiano, conhe-
cer a equipe de secretaria do Instituto,
aprofundar e criar rede de comunica-
ção interinspetorial  e mundial por um
recíproco confronto a serviço da uni-
dade do instituto. O grupo foi formado
 por irmãs provenientes de três con-
tinentes e 12 inspetorias.

No primeiro dia, o grupo foi
agraciado pela presença de Madre
Yvonn Reungoat, que expressou a
alegria e gratidão pelo 'sim' de cada
Irmã que, abraçando a missão de
secretária com amor, se coloca a
serviço do Instituto. Este âmbito é
coordenado por Ir.Piera Cavagliá,
secretária geral, e uma equipe com-
posta por: Ir. Angela Marzorati, Ir.
Luigia Figini, Ir. Danuta Rutka e Ir.
Giuseppina Parotti.

Durante esses dias, além das
palestras com especialistas na área
de secretaria e das palavras motiva-
doras das responsáveis pelos diversos
âmbitos de atuação do Instituto,
cada inspetoria teve um espaço para
se apresentar. Foi belo sentir o
carisma salesiano que, de diversas
formas e com diversas metodologias,
colabora com a formação do bom
cristão e do honesto cidadão.  (Ir.
Quitéria Rosa – BRE)
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Nos dias 16 e 17 de março as Irmãs
coordenadoras do serviço de
comunicação nas Inspetorias
juntamente com a Inspetora
referente para este Âmbito – Ir. Ana
Teresa Pinto (BRJ), se reuniram no
Colégio de Santa Inês/SP para a
primeira reunião deste ano da
ECOSBRASIL. Na ocasião, cada
Inspetoria partilhou passos dados
em cada realidade com seus
respectivos desafios. Foi realizada
também uma videoconferência com
Ir. Susana Li Tong (coordenadora
da ECOSAM) que parabenizou o
grupo pelo trabalho que realiza
como equipe nacional, dizendo que
isto sinaliza e confirma para todos
que é possível se organizar e
desenvolver trabalhos junto.
Dedicou-se ainda um bom tempo à
elaboração de um novo programa
(itinerário) de Comunicação Social
para a formação inicial.O próximo
encontro da equipe será em julho,
no Rio de Janeiro.

Nos dias 14 e 15 de março, no
Colégio de Santa Inês/SP realizou-
se a reunião anual da Rede Salesiana
Brasil de Comunicação com a pre-
sença dos delegados/coordenadoras
inspetoriais SDB/FMA, dos diretores
executivos e da Inspetora referente
para este Ambito.

RSB Comunicação se reúne em São Paulo

Inicialmente houve a apresen-
tação do relatório das atividades de
2016, pautada nos 3 eixos: anima-
ção, formação e produção;
seguida da apresentação do plane-
jamento para este ano de 2017.

Num segundo momento o grupo
debruçou-se sobre as Diretrizes

Nacionais da RSB Comunicação:
trabalho iniciado na última reunião
em Porto Alegre e retomado e
concluído nesta. O grupo dedicou-se
também à análise, discussão e
elaboração do Manual de Redação
da RSB Comunicação.

Houve um tempo ainda para a
preparação do primeiro encontro da
RSB Comunicação nos Polos que
acontecerá ao longo do ano. Cada
Polo reuniu-se para acertar os
últimos detalhes, partilhar tarefas e
sanar dúvidas.

Dias intensos de trabalho! 

Com uma Ave-Maria foi con-
cluída a reunião, agradecendo e en-
tregando à Mãe Aparecida, Auxi-
liadora de todo povo brasileiro, os
melhores empenhos e disposições da
equipe na continuação de um tra-
balho comunicativo sempre compro-
metido com a causa do Reino se-
gundo o carisma salesiano.

ECOSBRASIL reunida em São Paulo
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Os delegados jovens das Inspe-
torias do Brasil para a Pastoral Juve-
nil Salesiana (PJS), tanto dos Sale-
sianos de Dom Bosco (SDB) como
das Filhas de Maria Auxiliadora
(FMA), tiveram seu primeiro encon-
tro do ano nos dias 04, 05 e 06 de
março para refletir, avaliar e planejar
as atividades da PJS no país. 

Da pauta desta reunião destaca-
se: o estudo da temática “Ano Maria-
no e Pastoral Juvenil Salesiana”,
assessorado pelo P. Fábio José Farias,
e da temática Estreia 2017, assesso-
rado pelo P. Antonio Ribeiro; a orga-
nização do Seminário Nacional so-
bre a realidade juvenil, em 2017; os
assuntos do Conselho Nacional da
AJS; a reflexão dos atuais pontos
fortes da Pastoral Juvenil Salesiana
– orientada pelo P. Daniel García
Reynoso, referencial do Dicastério
para a Pastoral Juvenil da Congre-
gação Salesiana para as Américas –
feita a partir do documento prepa-
ratório para o Sínodo 2018 dos
Bispos sobre a juventude, a fé e o
discernimento vocacional; a dis-
cussão sobre o Centro Nacional de
Pastoral Juvenil Salesiana; a parti-
cipação no Seminário sobre o acom-
panhamento espiritual de jovens; o

site do CN-PJS no portal da RSB; a
próxima Jornada Mundial da Juven-
tude (JMJ Panamá-2019). Os grupos
SDB e FMA também fizeram sua
reunião para tratar de questões da
animação próprias a cada um deles.

Da parte das FMA foi apresen-
tada a nova coordenadora do CN-
PJS: a Ir. Vânia Ojeda, da Inspetoria
de Cuiabá.

A próxima reunião está agen-
dada entre 1º-04/10 deste ano, em
Cuiabá.

As coordenadoras e os delegados
das Inspetorias do Brasil para a
Pastoral Juvenil Salesiana (PJS),
tanto dos Salesianos de Dom Bosco
(SDB) como Filhas de Maria
Auxiliadora (FMA), também se reu-
niram em Jaboatão dos Guararapes-
PE nos dias 6,7 e 8 de março para a
primeira reunião anual.

Com a presença do Pe. Pessinatti,
inspetor do Nordeste e Pe. Edson,
inspetor de São Paulo e referencial
da RSB para esta Comissão, o grupo
foi acolhido no domingo com muita
alegria e fraternidade dando início
aos trabalhos com uma oração
focando a Estreia/2017.

Durante a reunião foram desen-
volvidos temas importantes como: o
Ano Mariano e Pastoral Juvenil
Salesiana, assessorado pelo P. Fábio
José Farias, destacando a presença
de Maria em nossa vida salesiana
como a Ressuscitada: “Ela está no
meio de nós”;  Estreia 2017, desen-
volvida pelo P. Antônio Ribeiro; a
organização  e logística  do Semi-
nário Nacional sobre a realidade
juvenil em junho de 2017; os
assuntos do Conselho Nacional da
AJS, inclusive  o Congresso da AJS e
a Campanha do “ 1Real”; a reflexão
dos atuais pontos fortes da Pastoral
Juvenil Salesiana – orientada pelo P.
Daniel Reynoso, referencial do
Dicastério para a Pastoral Juvenil da
Congregação Salesiana para as Amé-
ricas – feita a partir do documento
preparatório para o Sínodo 2018 dos
Bispos sobre a juventude, a fé e o dis-
cernimento vocacional; a discussão
sobre o Centro Nacional de Pastoral
Juvenil Salesiana; a participação no
Seminário sobre o acompanha-
mento espiritual de jovens; o site do
CN-PJS no portal da RSB; a próxima
Jornada Mundial da Juventude
(JMJ Panamá-2019).

Durante o Encontro houve um
tempo de reunião das FMA e SDB
para tratar de assuntos específicos.  

Ir. Vânia Ojeda, da Inspetoria de
Cuiabá será a nova coordenadora da
Comissão por parte das FMA, por 2
anos.

A próxima reunião está agen-
dada entre 1º-04/10 deste ano, em
Cuiabá.

Neste período, além da visita à
“Escola Salesiana Colônia”, o grupo
também aproveitou para entrar em
contanto com a história, a cultura,
a gastronomia e a exuberante
natureza de Recife, de Olinda e da
praia de Porto de Galinhas.

Conselho da AJS e Comissão da Pastoral
Juvenil Nacionais se reúnem em Recife
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Ir. Inarlete participa do CERNE
e partilha a experiência

Durante todo este tempo tudo foi
muito especial! Destaca-se a presen-
ça do Pe. Lourenço  Kearns (CssR)
com o aprofundamento dos Votos,
Mística e Profecia, que nos  propor-
cionou belas celebrações: Da Cura
(unção dos enfermos), da Reconci-
liação e a Celebração Eucarística
com a Renovação dos Votos. Estes
momentos  foram envolvidos por
tempo de Comemoração dos aniver-
sariantes e Jubilares, uma bela Noite
Cultural, onde conhecemos   a vasta
cultura do nosso país e dos países
participantes (Angola, México, Costa
Rica, Portugal, Colômbia, Equador).
Foi um momento de muita descon-
tração e de vivência de fraternidade.
Participaram conosco, as Irmãs da
Comunidade da Casa de Encontro e
das Irmãs Idosas, juntos/juntas
partilhamos os “Sabores da Terra”.

Num domingo à tarde a CRB de
Curitiba nos proporcionou um “city
tour” pela linda Cidade. Vivenciamos
um dia de partilha na Chácara Santa
Maria, dos Irmãos Maristas. Um lu-
gar fascinante! Muito mais do que
lazer, o dia tornou-se ocasião de par-
tilha de vida e de contemplação pela
belíssima natureza.

A ultima semana foi dedicada ao
Retiro conduzido pelo Padre
Adroaldo Palaoro sacerdote Jesuíta
que nos inseriu no grande Deserto
Interior, colocando o exercício espi-
ritual como um movimento, uma

descida até o coração...meditando a
Criação que todo dia se renova, refor-
çando a grande missão  de colaborar
com o Criador  neste  belo presente:
a natureza! Conservá-la é a nossa
grande missão, pois tudo por Deus
criado é Sagrado. Foi um retiro em
sintonia com a Campanha da Frater-
nidade. Cada tema uma descida ao
nosso ser, sem perder o nosso olhar
voltado para a Mãe Terra. Neste ca-
minho sagrado tivermos também a
presença dos acompanhantes espiri-
tuais. Ao final, novos “Projetos com
Vida”! Nossa resposta aos novos
desafios da missão. O Encerramento
do Retiro foi um marco para que
como consagradas/dos vivamos a
nossa escolha em favor da vida. Na
luta por um mundo mais humano...
Terra Sagrada, habitada, cuidada
pelos jardineiros de Deus. Sim, ELE
nos escolheu para cuidar deste
imenso jardim. No dia 17/ 03 foi o
encerramento do CERNE com uma
bela Celebração Eucarística com o
momento do Envio. Fomos ungidos/
das  e enviados/das para a Missão,
sob o olhar materno de Maria, a Se-
nhora Aparecida, a primeira discí-
pula do Cristo nos conduzirá a Nova
Galileia, onde a missão envolvida
pela Paixão  nos conduzirá a “Fazer
novas todas as coisas”( Is 43,19). 

Obrigada, Ir Ana Teresa e Conse-
lheiras pela possibilidade do CERNE

A cada uma o meu Obrigada!"

CERNE: Um poço de graça!
 - Por tudo dai graças ao Senhor!

"Foram 40 dias de deserto –
Oásis que o bom Deus nos concedeu!
 40 dias de uma experiência única
que desejamos compartilhar com
vocês: O CERNE!(Centro de Reno-
vação Espiritual.) A Serviço da Vida
Religiosa Consagrada, no Brasil e  já
com raízes Internacionais (CRB).
Como nos diz a própria sigla... é a
“Busca mais profunda do nosso
próprio ser para melhor potencializar
o nosso discipulado”. O CERNE 115
do qual participamos foi realizado do
dia 05 de fevereiro a 17 de março,
no Provincialado  das Irmãs da Divi-
na Providência, em Curitiba – PR.
Um lugar que por si só nos leva a re-
zar e contemplar, pela natureza des-
lumbrante que nos envolve. Éramos
43 participantes, 02 coordenadores
e vários assessores:
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Em comemoração aos 300
anos da aparição da imagem de
Nossa Senhora da Conceição
Aparecida às margens do Rio
Paraíba do Sul, a Região Pastoral de
Resende/Itatiaia - RJ - recebeu a
Imagem Peregrina de Nossa
Senhora Aparecida. Na Paróquia
Sagrada Família - Resende, ela

Visita da Mãe Aparecida em Resende

esteve visitando as comunidades
eclesiais do dia 26 de fevereiro até
dia 04 de março. No dia 01/03, às
17h, ela chegou à Casa das Irmãs
Salesianas (Comunidade Nossa
Senhora da Paz). Com alegria e
oração foi recebida pelas Irmãs
Maria Caliman, Mercedes Altoé e
Elizabeth Gomes Manhães, que

juntamente com algumas senhoras
do bairro, realizaram um momento
de oração mariano.

No dia seguinte, o Padre Rafael
Ferreira (vigário da paróquia)
presidiu uma missa na Casa das
Irmãs para todos do bairro e da
paróquia, despedindo-se da Ima-
gem, que ao final da missa junto
com todos os presentes, foi enca-
minhada até o Centro Comunitário
Educativo Esperança do Futuro,
obra social coordenada pelas irmãs
Salesianas. Após o momento de
devoção e oração a Nossa Senhora
a procissão seguiu para a Comu-
nidade Eclesial São João Batista. No
dia 05/03, quando a Região
Pastoral de Resende/Itatiaia encon-
trou-se no Parque das Águas para
realizar a abertura da Campanha da
Fraternidade 2017, aconteceu a
celebração de despedida da Imagem
de Nossa Senhora Aparecida.
Momentos fortes de oração a Maria
que é a padroeira do Brasil e a nossa
Mãe e Mestra! 

No dia 09 de março na quadra do
CCEEF, em Resende, foi realizado
um chá para as mulheres em
comemoração ao Dia
Internacional das Mulheres.

Chá das mulheres no CCEEF

O momento iniciou com a
acolhida da Irmã Maria Caliman
que depois apresentou a
palestrante Bebiana Laura dos
Santos que falou sobre o tema

"violência contra a mulher". Em
seguida, os grupos de
adolescentes apresentaram um
teatro criado por eles sobre a
violência contra a mulher. A
educadora Helen Alencar
explicou como foram as atividade
da Semana da Mulher e convidou
o educando Miguel Tavares para
contar a história do Dia
Internacional da Mulher. Para
encerrar a noite o grupos das
Sementinhas do amor
apresentaram a dança da música
"Aos olhos do Pai" coordenados
pela educanda Sara Nascimento.
A noite terminou com um chá
preparado pela Irmã Maria
Caliman e com biscoitos que as
mulheres levaram para serem
partilhados na família.
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Com muita alegria e de braços
abertos, o Projeto Crescendo Juntos
– PCJ – acolheu os educandos que
retornaram do recesso na semana de
07 a 10 de março. Com a abertura
dos portões e recepção das mais de
120 crianças e adolescentes bene-
ficiadas pelo projeto, foi possível
perceber o olhar encantado de cada
um com a nova estrutura do PCJ.
Os educandos foram recebidos pelo

Coordenador Pedagógico Stevie
Santos. No momento de recreação
livre, os educandos comentavam a
todo tempo a beleza do PCJ. Um
destaque significativo, principal-
mente por parte dos meninos, foi em
relação a quadra, que está bem co-
lorida e com uma bela arquibancada.
A criançada brincou, pulou e matou
a saudade de cada canto! Os edu-
candos do Projeto acolheram tam-

No dia 20 de março,no Gabinete
do Prefeito em exercício, Víctor Coe-
lho, representantes das secretarias
municipais,  da sociedade civil e enti-
dades se reuniram para a Posse dos
Membros do Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente. O Vill'-
agindo se fez presente representado
pela Irmã Antonia Venturim, que as-
sume o Conselho como membro titu-
lar e da pedagoga Dayse Camilette
Polonini como suplente.

A palavra de ordem é Trabalho,
uma vez que 2017 é ano de organiza-
ção da Conferência Municipal e Elei-
ção da mesa diretora do CONSEMCA,
ambos os eventos requerem muita
dedicação.

 toma posse no CONSEMCAVillagindo Pra Ser Feliz

Acolhida dos educandos no PCJ
bém a Ir. Maria do Carmo de braços
abertos e a fizeram entender que já
é literalmente de casa ao receber
muitos abraços e sorrisos da meni-
nada. Na saída do primeiro dia, os
educandos receberam das mãos da
Assistente Social Goyani Santos e da
Diretora Ir. Maria Rita Zampirolli
um pirulito com uma mensagem de
boas vindas, fechando com chave de
ouro o primeiro dia de retorno. No
dia seguinte, o destaque foi para a
fala da Ir. Maria Rita que falou sobre
a obra do espaço do PCJ e que ele foi
preparado com todo carinho para
receber cada um deles. Durante a
semana, um momento bem espera-
do pela criançada foi o da alimen-
tação, onde os educandos eram só
elogios ao tempero da educadora
Lucineth. Finalizando a semana,
cada educador do PCJ apresentou
sua oficina e em seguida os edu-
candos tiveram um tempo para pen-
sar e escolher qual oficina gostariam
de participar. Foram dias muito
alegres e cheios de carinho, amizade,
amor e muita vontade de agradecer
a Deus por tudo que já foi
conquistado.
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No dia 11 de março aconteceu
no Projeto Crescendo Juntos – PCJ
a primeira formação da equipe de
educadores do PCJ. Ir. Maria Rita –
diretora - animou a reunião refletin-
do sobre a importância do trabalho
em equipe e da contribuição signi-

ficativa que cada um pode oferecer
em seu setor.

Dando continuidade Ir. Maria
Rita fez junto com a equipe uma ava-
liação da primeira semana com edu-
candos e solicitou que cada um ex-
pressasse sua experiência dentro do

primeiro contato com as crianças. 

Na reunião também foi dialo-
gado sobre a postura do educador
Salesiano e o Sistema Preventivo. A
diretora também fez questão de
afinar a equipe lembrando a cada
um a importância dos fatores para
um bom ambiente educativo com as
características Salesianas. Na linha
do protagonismo, o coordenador
Pedagógico – Stevie Santos - falou
sobre o processo de eleição da
Comissão Representativa de Crian-
ças e Adolescentes do PCJ e também
de eleição de monitores de cada
oficina, deixando assim bem claro a
oportunidade que cada educando do
PCJ tem para exercer e amadurecer
suas habilidades e senso crítico que
todo líder tem ou conquista dentro
do processo educativo. 

Encerrando a reunião a equipe
pode saborear um delicioso sorvete.

Reunião formativa  no PCJ

No dia 06 de março o Projeto
Crescendo Juntos – PCJ iniciou um
processo fundamental de cons-
cientização onde membros do
bairro, da igreja e principalmente

PCJ oportuniza formação de Fé e Política

pais e/ou responsáveis de edu-
candos deram o primeiro passo num
caminho formativo que acontecerá
toda primeira segunda – feira de
cada mês no espaço do PCJ.

O sociólogo e educador popular
Tobias Tomines Farias, associado
ao IBASE (Instituto Brasileiro de
Análises Sociais e Econômicas) e
membro do Centro de Direitos Hu-
manos da Diocese de Nova Iguaçú,
desenvolverá a temática fé e política
durante todo o ano de 2017.

Neste primeiro encontro o
professor ajudou o grupo refletir a
atual conjuntura de sociedade e
como a enxergamos. De maneira
bem dinâmica e divertida o So-
ciólogo envolveu a todos que esta-
vam presentes. A participação foi
bem significativa e todos tiveram a
oportunidade de tirar dúvidas e
esclarecer pontos que foram de
grande importância para que todos
começassem a acender a chama da
cidadania a fim de que seja cons-
truída uma sociedade com políticas
sociais concretas e transparentes.
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Dos dias 23-27 de abril, acon-
teceu no Colégio de Santa Inês/ São
Paulo. – Inspetoria Santa Catarina
de Sena, o Encontro da Familia
Salesiana (FS), a partir do progra-
ma do ambito Família Salesiana
FMA para as  conferencias  interins-
petoriais. Foram 45 participantes
dos grupos: FMA, Salesianos coo-
peradores, ex-alunas(os) FMA,
ADMA e Damas Salesianas. Com o
tema: FAMILIA SALESIANA:
SONHOS- RECURSOS- DESA-
FIOS, o encontro foi animado por
Ir. Maria Luiza Miranda, conselhei-
ra do Ambito e pelas irmãs Gabriela
Patinõ e Leslie Sandigo.

No primeiro dia foi refletido
sobre os SONHOS da FS a partir da
carta de identidade que foi entregue
a FS por  Pe. Pascual Chávez
Villanueva, em 2012, como uma
referência para todos no caminho
comum desta Família e no caminho
específico de cada grupo. Carta que
recolhe a reflexão e a experiência
amadurecida, a partir das duas
Cartas anteriores sobre a comunhão
e a missão na FS e escreve os ele-
mentos distintivos e caracteriza-
dores, ou seja, aqueles aspectos nos
quais todos os Grupos se reco-
nhecem,  tornando então possível o
intercâmbio de experiências, a cola-
boração e a visibilidade.

No segundo dia a reflexão e
partilha foi sobre os DESAFIOS de
ser FS, hoje. A partir da Exortação
Apostólica: Amoris Laetitia, o as-
sessor leigo - Fernando Altemeyer
Jr, discorreu sobre o documento que
tem a Família como tema central,
e onde está embutido o tema da se-
xualidade, o que exige uma recep-
ção de mentes mais abertas, mais
qualificadas e de debates mais
profundos. O documento coloca
questões que são atuais, como a
homossexualidade, a questão do
divórcio nas sociedades ocidentais,
a questão da pedofilia e alguns
temas dramáticos de uma sociedade
doentia e patológica - tais como en-
frentar o doente, o machucado, as
pessoas envolvidas, as famílias que
vivem esses dramas -, as outras
formas de famílias presentes hoje no
mundo. Francisco, e alguns bispos
no mundo, estão percebendo que é
preciso uma nova terapêutica, uma
nova mensagem, uma nova lingua-
gem, um novo cristianismo possível.

No período da tarde foi feito um
Circuito, por grupos, com a apre-
sentação dos Salesianos Coopera-
dores, ADMA e ex-alunas(os) FMA.
As Irmãs Maria Luiza Miranda,
Gabriela Patinõ e Leslie Sandigo,
apresentaram os vários grupos, a
história, a organização e a missão.
Foi um tempo de conhecimento das

especificidades de cada grupo e a
estreita relação que temos como
animadoras e construtoras de co-
munhão entre os vários grupos. À
noite houve um Momento Cultural,
com apresentações e brincadeiras
bem ao estilo salesiano.

No dia 26 pela manhã, Ir.
Maria Luisa refletiu com o grupo
sobre a Missão partilhada com o
tema: Missão partilhada: de
Valdoco a Mornese ao hoje da nossa
história, destacando que precisamos
chamar para viver o Carisma,
formar para viver o carisma, assim
não haverá baixas quando há troca
de animodores(as). Também a
valorização e acomunhão passam
por esse prisma de apresentar o
carisma, pois todos os grupos pre-
cisam pensar na pastoral voca-
cional. À tarde o grupo fez sua
peregrinação à Aparecida do Norte,
celebrando os 300 anos da Mãe
Aparecida, padroeira do Brasil. A
missa deste dia foi em Aparecida.

No quarto dia o grupo refletiu
sobre os RECURSOS da FAMILIA
SALESIANA a partir do perfil e papel
da Delegada/Animadora dos vários
grupos, reforçando que estamos na
“hora de Deus” e em contínua con-
versão ao sentido de pertença à uma
Família Espiritual e Apostólica e pre-
cisamos aprender a pensar juntos,
trabalhar juntos e orar juntos.

Encontro Nacional da Família Salesiana

Da Inspetoria Nossa
Senhora da Penha
participaram Ir. Ana Teresa
Pinto, Ir. Sirlene Girardi,
Lourdes Aparecida Alves da
Silva – Salesiana
Cooperadora de Campos;
Lucilane Viana martins, Ex
aluna da União Rio de
Janeiro; Patrícia Pascoal
D`Assunção Certório, ex
aluna de Macaé e Selma
Toledo Rodrigues Menezes,
ADMA, de Niterói.
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As crianças do INSA se reuni-
ram para em nome do Senhor cele-
brar as maravilhas que Ele criou.
 Deus criou o universo, e povoou a
terra de seres vivos, colocou homens
e mulheres para cuidar da criação e
nos deu tudo isso como fonte de
vida e de amor.

Celebrando a Campanha da
fraternidade as crianças convida-

Consciência ambiental e solidariedade marcam
Abertura da CF em Macaé

INSG/Macaé

Com o objetivo de promover
uma reflexão sobre o cuidado com
a criação, especialmente dos biomas
brasileiros, alunos e docentes do
Instituto Nossa Senhora da Glória
– Macaé, participaram da abertura
da Campanha da Fraternidade
2017 (CF-2017), no dia 10 de março,
cujo tema desse ano é “Frater-

nidade: biomas brasileiros e
defesa da vida” e o lema “Cul-
tivar e guardar a criação”
(Gn 2.15).

O evento promovido no período
da manhã e tarde, apresentou como
ponto alto o lançamento da Cam-
panha Solidária Social que consiste
na doação de alimentos às pessoas

ram a refletir sobre os cuidados que
devemos ter com a criação como
um presente de Deus e também a
cultivar a fraternidade com a vida e
a cultura dos povos e em especial
entre os brasileiros.

Lembraram que o  Papa
Francisco, nos convida a ver o uni-
verso, como a nossa casa comum.
Casa das pessoas, dos animais, das

plantas, da água, dos peixes, de tudo
o que vive. 

No nosso país,  o Brasil, temos  
seis BIOMAS. 

- Biomas? O que é isso?

- Bio = vida e Oma = grupo ou
estrutura

Bioma é igual um conjunto de
vida (animal e vegetal) numa deter-
minada região com clima e carac-
terísticas comuns.

Cantando o canto da Campanha
da Fraternidade apresentaram os
biomas brasileiros pedindo a Deus que
todos nós sejamos cuidadores da
criação  que Ele  fez com tanto amor. 

Em seguida ao som do Hino da
Hino da Criação  as crianças ofere-
ceram no altar do universo algum
sinal da criação de Deus com o
compromisso de cuidado da vida.

necessitadas e abandonadas, por
meio do Projeto “Comida dos Caren-
tes”, que acontece na Paróquia São
João Batista. A arrecadação de ali-
mentos (arroz, feijão, fubá, macar-
rão, óleo e sal) vai acontecer até o
dia 12 de abril e a distribuição dos
alimentos, pela Paróquia São João
Batista, ocorre todas as segundas,
quartas e sextas, a partir das 16h30.

A diretora da INSG/Macaé, Ir.
Carmelita Agrizzi, e o professor e
coordenador da Pastoral Escolar,
Junior Guzzo, falaram com os estu-
dantes sobre a importância de valo-
rizar a vida e do cuidado que deve-
mos ter com o meio em que vivemos.

A abertura contou ainda com
apresentação do tema da CF 2017,
reflexões sobre degradação ambien-
tal, momentos de oração e apre-
sentações de dança e de música.

INSA

Crianças do INSA celebram CF



...11Nº 156  |  Março de 2017

Abertura da Campanha da Fraternidade
no Fundamental I do CENSA

CENSA

A Equipe de Evangelização do
CENSA abriu oficialmente a Cam-
panha da Fraternidade 2017 para o

Ensino Fundamental I, no dia 20
de março. Com o tema "Fraterni-
dade: Biomas Brasileiros e defesa da

vida", a apresentação teve início
com um vídeo sobre a criação do
mundo. Através dele, os alunos co-
nheceram os biomas brasileiros, sua
riqueza e diversidade. Num segun-
do momento, refletiram sobre o ru-
mo que estamos dando ao nosso
planeta e o zelo que devemos ter
com a obra criada por Deus. 

- A Campanha tem como lema
cultivar e guardar a criação. É im-
portante que as crianças se sintam
responsáveis pelo cuidado com o
nosso planeta e promovam relações
fraternas com a vida e cultura dos
povos - disse Fátima Coelho, da
Equipe de Evangelização.

O curso de Psicologia do
ISECENSA recebeu Dr. Evandro
Monteiro de Barros, na noite de 8
de março. Em palestra, o advogado
e mestre em Cognição em Lingua-
gem apresentou uma reflexão ba-
seada em sua defesa de dissertação,

Psicologia do ISECENSA debate
os limites morais da Engenharia Genética

"Os limites morais da engenharia
genética". O assunto da evolução
biológica da humanidade e das
questões éticas que envolvem os
melhoramentos genéticos foram
alvos de discussão entre os alunos e
ganharam mais vigor com o debate

proposto pela Professora Luciana
Affonso Gonçalves que trouxe à
baila a questão: num mundo onde
lutamos pela inclusão de deficien-
tes, negros, índios e todos os tipos e
raças de pessoas, aceitar os melho-
ramentos genéticos vai de encontro
a essa luta visto que a segregação já
acontecerá nos laboratórios de
fertilização onde só os perfeitos
seguirão?

Num segundo momento, a
plateia, que superlotou o auditório
da instituição, assistiu ao filme
"Gataca", alusivo ao tema.

- Foi um debate caloroso, com
intensa participação dos aca-
dêmicos. Com certeza, teremos
novas experiências desse tipo -
afirmou Érika Costa Barreto,
professora da disciplina "Créditos
Atividades e responsável pelo
encontro.
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O curso de Pedagogia do

ISECENSA realizou no dia 08

de março sua primeira Ação

Coletiva voltada para a

comemoração do “Dia

Internacional da Mulher.”

Durante o horário de

intervalo dos alunos, as

graduandas do curso de

Pedagogia distribuíram

frases, em forma de

marcadores de texto,

celebrando a data. As frases

voltaram-se para o cuidado

com a mulher, a violência

doméstica, beleza, saúde,

dentre outros temas.

O pedagogo também tem

como campo de trabalho as

Organizações Não

Governamentais (ONGs) ,

muitas das quais trabalham

com mulheres em várias

situações de risco. Dar

visibilidade a este trabalho

promove a ampliação das

ações exercidas por este

profissional. 

Dia Internacional
da Mulher no

ISECENSA

Uma aula muito es-
pecial, ao toque de Van
Gogh, Manet e Monet
aconteceu na manhã de 14
de março, no Laboratório
de Artes Plásticas do
CENSA.  Supervisionado
pelo Prof. Luiz Carlos
Soares, o 8º ano do Ensino
Fundamental criou obras
inspiradas no movimento
impressionista. Luz, cores
e muita criatividade foi a
tônica da atividade.

O Dia Internacional da Luta Pela
Eliminação da Discriminação Racial
foi comemorado pelo curso de Peda-
gogia ISECENSA, no dia 21 de março.
Com uma extensa programação, o
evento movimentou a noite com pa-
lestras, poesias, música e exposição.
A Mostra de Bonecas Negras apre-
sentou o belo trabalho realizado pelas
acadêmicas, nas aulas de Arte Pro-
testo. A presença de Crisraquel,
inspiradora da obra, enriqueceu a
celebração da data. A artista cantou
músicas de sua autoria e também de
outros compositores e, partindo da

própria experiência, testemunhou o
árduo caminho percorrido até se fir-
mar, interna e externamente, como
uma mulher negra, competente, em-
poderada e feliz.

Num segundo momento, Lidiane
Silva, professora de Sociologia do
ISECENSA, ministrou a palestra
"Contra dor e por amor, combatemos
o racismo". Encerrando a noite, Lúcia
Talabi, atriz e Superintendente da
Igualdade Social da Prefeitura de
Campos dos Goytacazes, destacou o
papel da mulher negra na família e
na sociedade.

Pedagogia do ISECENSA
contra a discriminação racial

Impressionismo em obras
do 8º ano do CENSA
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O Curso de Engenharia de Pro-
dução do ISECENSA foi convidado
a participar da Comissão Assessora
de Avaliação (CAA) para o ENADE
- Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes -  e o Ciclo Avaliativo

ISECENSA participa da Comissão Assessora de
Avaliação

do SINAES – Sistema Nacional de
Avaliação do Ensino Superior. O
convite partiu do INEP – Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, órgão
responsável pelo SINAES, que con-

siderou “aspectos como o desempe-
nho acadêmico do curso no
ENADE, participações de institui-
ções públicas e privadas e distri-
buição regional”.

O primeiro encontro aconteceu
nos dias 15 e 16 de março, em Bra-
sília, onde o Prof. Romeu e Silva Neto,
coordenador do ISECENSA, reuniu-
se com representantes da PUC-RS,
Universidade Federal de São Carlos,
Universidade Federal de Santa
Catarina, Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, Universidade
Federal de Pernambuco e Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora, tam-
bém membros da CAA, para dar início
à elaboração das diretrizes do ENADE
2017 de Engenharia de Produção.
Serão ainda mais 3 reuniões durante
este ano, sendo a próxima agendada
para os dias 8 e 9 de maio.

 para o ENADE 2017 e Ciclo Avaliativo do SINAES

Com o tema ‘Nós devemos ser
a mudança que queremos ver no
mundo’ (Mahatma Gandhi), o Co-
légio Castelo/Macaé iniciou no dia
21 de março, o Projeto Saber Cuidar
2017 com alunos do Ensino Funda-
mental I.

O objetivo do Projeto é despertar
no aluno atitudes de respeito, frater-
nidade, justiça e ética; resgatar con-
ceitos de cidadania, exercitando os
direitos e os deveres e despertar para
a importância da construção de um
futuro melhor.

Segundo a orientadora educa-
cional, Maria Aparecida Mussi, a
ideia é usar o exemplo de Mahatma
Gandhi – líder indiano que lutava
pela paz do seu povo, nunca
utilizando a violência para resolver
conflitos, e que incentivava a cons-
trução da mudança a partir de nós
mesmos. “Exibimos um vídeo
motivacional onde o objetivo foi
mostrar para as crianças que elas
são a mudança que o mundo neces-
sita. Cuidando do outro e fazendo a
transformação necessária dentro de
si para conseguir os resultados”,
explicou a orientadora.

No final foram distribuídos
corações de papel onde os estu-
dantes escreverão o que desejam
mudar em seu próprio coração para
a montagem de um painel que
servirá de ferramenta para reflexão.

Projeto Saber Cuidar no Castelo/Macaé
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Professores, coordenadores, fun-
cionários e alunos veteranos, rece-
beram de forma especial os novos
alunos da Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora (FSMA) na noite de 06
de março.

A acolhida dos calouros do pri-
meiro semestre dos cursos de gra-
duação, promovida pela Pastoral
Universitária, contou com as boas-
vindas realizada pela Diretora Geral
da FSMA, Ir. Carmelita Agrizzi e pela

Vice-Diretora Acadêmica, Ana
Cristina Lousada, além dos coorde-
nadores e de alunos integrantes da
Associação Atlética.  Na ocasião, os
presentes puderam ouvir o depoi-
mento da aluna Lalita Pessanha, do
curso de Administração, que atual-
mente é presidente da Empresa
Junior e membro da Pastoral
Universitária. “A gente faz parte desta
instituição, desta casa. E se sente em
casa desde o primeiro momento. No

que diz respeito a Pastoral Univer-
sitária posso dizer que nosso trabalho
não distingue nenhuma religião e sim,
atua cuidando do ser humano e mos-
trando a importância do bem querer
ao próximo”, disse.

Os novos alunos assistiram a ví-
deos institucionais apresentando a
Faculdade Salesiana e também tra-
tando do tema motivação, partici-
param da dinâmica do abraço, pro-
movendo a integração entre cursos,
e puderam desfrutar de um momento
de reflexão sobre a importância da
busca pela realização dos nossos so-
nhos com o professor Junior Guzzo.

Na Salesiana nós firmamos dia-
riamente o compromisso de que
nossos alunos saiam daqui seres
humanos melhores, não só profis-
sionalmente, mas na convivência
com as pessoas. Nossos alunos cons-
troem esta instituição, pois também
nos tornam melhores, nos ajudam a
crescer e, são parte importante e
necessária desta universidade”, pon-
tuou a Ir. Carmelita em seu discurso
de recepção.

Universitários, professores e
funcionários da Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora –
FSMA – estiveram reunidos para
participar do “Espartaz em Ação”,
uma tarde com diferentes
atividades esportivas e muita
interação e diversão. O evento que
aconteceu no dia 11 de março foi
organizado pela Associação
Atlética Espartanoz com o apoio

da Faculdade Salesiana, na Praia
Campista.
Segundo Pierre Bonaparte,
presidente e diretor de comunicação
da Atlética Espartanoz, o objetivo do
evento foi promover a integração dos
alunos de cursos diversos e de
modalidades esportivas diferentes,
além de professores e coordenadores
de cursos de graduação. “A ideia foi
integrar mesmo, pois os treinos

acontecem por modalidades
separadas. A intenção foi fazer
com que os membros do
Espartanoz se conhecessem e
além disso conhecessem os
demais alunos e funcionários da
faculdade”, disse Pierre,
explicando que a Atlética busca
incentivar o esporte dentro da
Faculdade, uma vez que o Colégio
Castelo é conhecido como uma
referência da prática de esporte
em Macaé, e desse modo, a
Associação Atlética vem para
ampliar isso para a Faculdade
Salesiana, dando continuidade ao
trabalho que é feito no âmbito do
Colégio.
A diretora geral da FSMA, Ir.
Carmelita Agrizzi, felicitou os
alunos. “Parabenizo pela feliz
iniciativa dos Espartanoz e
agradeço a oportunidade de
vivenciar com os jovens este
momento de integração”, disse a
Irmã.

FSMA:  novos alunos recebem boas-vindas

Estudantes da FSMA participam
de tarde de jogos
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RSB Escolas e Universidades da Finlândia
iniciam formação do corpo docente do INSG/Macaé

O Instituto Nossa Senhora da
Glória - INSG/Macaé deu início ao
Programa de Treinamento para
Coordenadores Pedagógicos e Pro-
fessores da Rede Salesiana Brasil de
Escolas (RSB-Escolas) no dia 13 de
março, em parceria com duas Uni-
versidades da Finlândia: Tampere
University of Applied Sciences
(TAMK) e Häme University of
Applied Sciences (HAMK). O curso
que tem como tema “Novas Com-
petências Docentes para o Século
XXI” e se estendeu durante toda
semana, com término no dia 17.

A abertura contou com a exi-
bição de um vídeo institucional
apresentando o Colégio Castelo.
Após, a diretora Geral do INSG/
Macaé, Ir. Carmelita Agrizzi, deu as
boas-vindas aos participantes e
formadores finlandeses, e também
apresentou o corpo administrativo
de irmãs salesianas e docentes.

“Estamos muito felizes pois é
uma oportunidade única de receber
o coração da Finlândia aqui na
nossa casa. Esta oportunidade nos
faz lembrar o que diz nosso querido
Papa Francisco, ‘Devemos sonhar
coisas grandes’, e é isso que estamos
fazendo aqui. Tenho certeza de que
estas coisas grandes se tornarão
realidade. Há cinco décadas nos
dedicamos ao ensino da juventude,

mais de 15 mil alunos já se for-
maram aqui, e hoje estão inseridos
no mercado de trabalho, sendo bons
cristãos e honestos cidadãos”, disse
Ir. Carmelita.

A diretora da RSB-Escolas, Ir.

Adair Sberga, revelou sua

satisfação pela concretização

desta parceria com as

universidades da Finlândia. “É

uma alegria muito grande e

uma grande esperança para o

Brasil termos firmado esta

parceria com as universidades.

Fizemos uma seleção de três

escolas para sediar esta

formação num universo de

107 instituições, por meio de

um edital, e o INSG/Macaé foi

um dos escolhidos. Com esta

experiência nós queremos

formatar juntos novas

estratégias em sala de aula e

fora dela e depois ampliar para

outras escolas”, explicou.

Em seguida o Padre José Adão
Rodrigues, da RSB-Escolas, enfati-
zou o fato de todos os participantes
estarem fazendo parte de um pro-
cesso de mudança. “Se não estamos
satisfeitos com a educação no nosso
país nós precisamos fazer a mudança
e Macaé abriu as portas para esta
mudança, que se inicia com a cola-
boração da Finlândia, nos dando
mais disposição para tornar nossas
escolas bem melhores”.

O formador e especialista em
educação Juha Lahtinen, da Tampere
University of Applied Sciences
(TAMK), falou sobre a satisfação em
ver uma instituição com profis-
sionais se mostrando tão motivados,
uma vez que a motivação é o que
transforma. A também formadora e
educadora Irma Kunnari, da Häme
University of Applied Sciences
(HAMK), iniciou dizendo que se sen-
te feliz de reconhecer nos professores
e direção do INSG as mesmas ações
que ela pratica e que acha importan-
te no seu trabalho, pontuando que a
instituição já faz muito e que está
satisfeita de ver que o foco é fazer as
coisas de forma colaborativa.

O programa de treinamento
“Novas Competências Docentes para
o Século XXI” é constituído de
palestras e dinâmicas e tem duração
total de 30 horas.
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Nos dias 09 e 10 de março,
foram realizadas as primeiras reu-
niões de pais e responsáveis dos
alunos do Fundamental I e II, res-
pectivamente, do Instituto Profis-
sional Laura Vicunha. 

Reunião de Pais no Laura Vicunha

Após serem acolhidos pela Dire-
tora da Instituição Irmã Claudia
Pianes, a Assessora de Pastoral
Mayra Netto conduziu o momento
de oração e reflexão. 

Em seguida, Ir. Claudia apre-
sentou os princípios de uma escola
que tem como prática educativa o
sistema preventivo e o carisma de
Dom Bosco. Também comunicou
sobre a nova formação do grupo
gestor de 2017 e todos, juntamente
com o corpo docente, se
apresentaram. 

Logo após, o Gestor Pedagógico
Professor César Francisco e a
Orientadora Educacional Irmã Rita
Cristina, expuseram as orientações
e avisos pertinentes para o ano
letivo. Finalizando a reunião, os pais
se encaminharam até os professores
e assim puderam se conhecer
melhor, partilhar e tirar possíveis
dúvidas.

Com diversas atividades e muita
animação, o 1º Circuito Pedagógico
do Laura Vicunha aconteceu na
manhã do dia 11/03. O evento foi
aberto pela Diretora da Instituição,
Irmã Claudia Pianes, com sua
calorosa acolhida aos alunos, pais,
responsáveis e professores, concluin-
do com um momento de oração.

Circuito Pedagógico no Laura Vicunha

Logo após, a Assessora de Pastoral
Mayra Netto, apresentou o tema da
Campanha da Fraternidade 2017,
afim de que os presentes o conhe-
cessem e refletissem sobre a sua
importância. Num terceiro mo-
mento, os professores de Educação
Física Éder Maciel, Iraê Baptista e
Tiago Siqueira conduziram o evento

com um alongamento, preparando a
todos para as atividades a serem
desenvolvidas durante a manhã. Em
seguida, os pais e responsáveis,
participaram do circuito de forma
muito interativa. Em cada sala e
laboratórios, um professor os
aguardava para apresentação do
Material Didático Digital, divididos
por área de atuação. Nesta ocasião,
foi possível transmitir aos partici-
pantes as atividades complementares
e interativas que o recurso digital
proporciona aos alunos, além das
habilidades e competências a serem
desenvolvidas nos mesmos. No
último horário da manhã, os alunos
e suas famílias participaram de
torneios de futebol e handball, fe-
chando o circuito com muita anima-
ção e interação entre escola e família.


