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Uma multidão de cristãos
tomou as ruas do Bairro Visconde
de Araújo no dia 10, numa gran-
de Procissão de Fé, onde a vida e
morte de Jesus levaram todos a
refletir sobre as ações que nossas
mãos podem fazer pela vida, a
partir da Via Crucis.

A Via Sacra, que contou com
a participação da comunidade,
transformou-se em um ato de
celebração ecumênica, promo-
vido pelo Instituto Nossa Senhora
da Glória – INSG/Macaé, Facul-

dade Salesiana Maria Auxiliadora
–FSMA e pela Paróquia Santo
Antônio, com a presença de fiéis
da Igreja Adventista.

Através dos textos do Ano
Mariano e da Via Crucis das
Mãos, a cada estação da Via
Sacra, os fiéis foram convidados
a pensar nas ações diárias a partir
da simbologia das mãos como:
mãos de condenam, que assu-
mem, que se firmam, resistem,
dão vida, que acolhem, que aju-
dam, confortam, suplicam, que

se cobrem, prendem, que se
entregam, que não têm medo,
que comunicam e que procla-
mam a vida.

A emoção esteve sempre
presente, especialmente nas
estações onde foram relatadas a
condenação, os castigos, a paixão
de Jesus por todos os homens e
mulheres desse mundo e a morte
e ressurreição do Filho de Deus.

Padre Gleison, da Paróquia
Santo Antônio solicitou que as
pessoas fizessem uma reflexão
sobre suas próprias mãos. “Se
fizermos uma reflexão sobre
nossas mãos, que tipo de mãos
encontraríamos?

A diretora geral do INSG/
Macaé e da FSMA, Ir. Carmelita
Agrizzi, agradeceu a participação
de cada cristão e também o
testemunho de fé e de oração.

A Via Sacra que saiu da Paró-
quia Santo Antônio em direção
ao Colégio Castelo, percorreu 13
estações e contou com o apoio da
Prefeitura de Macaé, por meio da
Guarda Municipal.   

INSG/Macaé

Fé e Emoção marcam a Via-Sacra em Macaé

CENSA

Escola Infantil do CENSA
na Semana Santa

Conhecer e vivenciar
a Páscoa: esse foi o
objetivo da Escola In-
fantil do CENSA na Se-
mana Santa. Pesquisan-
do seus símbolos e re-
vivendo os momentos
dessa celebração tão im-
portante para os cristãos,
as crianças aplaudiram
"Aquele que vem em no-
me do Senhor", no Do-
mingo de Ramos; pra-
ticaram o "lava-pés", em

sinal de humildade e serviço ao
próximo; repartiram o pão e o
vinho (simbolizado pelo suco de
uva), como Jesus, na última
ceia; plantaram semente de
girassol, representando a busca
da luz, que é Cristo; e, ainda,
construiram um livro coletivo
com desenhos contando toda a
história da Páscoa. Com muita
alegria, receberam a visita do
Coelhinho, simbolizando a fer-
tilidade e a esperança de vida
nova.
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No dia 12 de abril o Projeto
Crescendo Juntos – PCJ reali-
zou uma linda e significativa
celebração de Páscoa, animados
pela Coordenadora de Pastoral
– Ir. Maria do Carmo e com o
apoio da equipe do PCJ. Todas
as crianças foram envolvidas na
celebração. O cenário foi mon-
tado na quadra e o tema da cele-

Casa Betânia

Páscoa no PCJ

bração foi: “Páscoa é Deus pas-
sando e ficando entre nós”. No
início da celebração Ir. Maria do
Carmo pediu um minuto de
silêncio pela paz no bairro. Em
seguida foi iniciada a inter-
pretação de crianças e adoles-
centes que demonstraram o
amor e a entrega de Jesus por
todos. Lembrando também da

humildade e do servir ao próxi-
mo as crianças encenaram o
lava pés que foi um dos pontos
centrais da celebração. Dentro
da celebração Ir. Maria do
Carmo também fez uma signi-
ficativa reflexão a respeito da
Campanha da Fraternidade
deste ano. Também foi parte da
celebração a apresentação do
grupo de balé que animado pela
educadora Aloá fizeram uma
mistura de dança com teatro,
promovendo uma meditação
ainda mais significativa sobre o
tempo da Páscoa. Fechando a
celebração a diretora do Projeto,
Ir. Maria Rita Zampiroli, re-
forçou a meditação sobre a
Páscoa e as atitudes que se deve
ter, e também parabenizou
todos os educandos presentes, a
equipe do Projeto e de maneira
especial Ir. Maria do Carmo que
animou a celebração.

A partir do tema da Campa-
nha da Fraternidade deste ano,
a caminhada quaresmal foi vi-
venciada pelos alunos do Auxi-

Páscoa no Auxiliadora
CENSA

liadora e culminou no dia 12 de
abril, com a celebração ante-
cipada da Páscoa. A campanha,
que tem como tema os biomas

brasileiros, ofereceu uma com-
preensão aprofundada do sofri-
mento de Jesus, que inclui sua
união com todos os membros da
comunidade de vida. Cada pes-
soa é chamada a contemplar o
Planeta Terra como uma mani-
festação de um mistério, que
pede reverência e respeito para
quem nele vive. Certos de que
Deus sempre está pronto a nos
oferecer o perdão e a renovar a
aliança que nos une a Ele, os
alunos rezaram: “ Ajudai-nos a
crer no poder da fé, no poder da
Ressurreição. Que saibamos vi-
ver a Vida Nova proposta na
Páscoa do Senhor! Dai-nos
força para vivermos unidos no
mesmo amor, dando testemu-
nho de alegria em cada ambi-
ente que estivermos ”.
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No dia 12 de abril as turmas
do período matutino do Centro
Comunitário Educativo Esperan-
ça do Futuro - Resende, recebe-
ram as alunas de Engenharia do
projeto de extensão da UERJ
(Universidade do Estado do Rio
de Janeiro) campus Resende que
fazem um trabalho semanal no

brincadeiras, jogos, pinturas co-
loridas nos rostos das crianças...
e para animar o ambiente a
bateria da Associação Atlética
Acadêmica Marinho JR UERJ –
Resende entrou de surpresa e
junto com ela dois palhaços que
envolveram  a todos com suas
brincadeiras e mensagens.

Neste dia o lanche foi
distribuído pelos alunos da UERJ
e a surpresa final também ficou
por conta deles que distribuíram
caixas de bombom para todas as
crianças e adolescentes.

Para terminar o dia, as
turmas do período matutino e
vespertino com as educadoras
Helen Alencar e a Daniele Arruda
realizaram um divertido
AMIGOLATE, somente com os
educandos dos grupos, com o
objetivo de fortalecer os laços de
amizades entre eles.

Casa Nossa Senhora da Paz

A família e a Páscoa no CCEEF

A coordenação e a equipe
pedagógica do Centro Comuni-
tário Educativo Esperança do
Futuro (CCEEF) – Resende, RJ
– realizaram no dia 10 de abril a
primeira reunião com os respon-
sáveis dos educandos, a fim de

apresentar as atividades de 2017
e a identidade carismática da
Rede Salesiana Brasil de Ação
Social. A Ir. Maria Caliman
acolheu a todos dando boas
vindas, seguida pela educadora
Helen Alencar, que apresentou a

identidade carismática salesiana,
que faz parte do dia a dia do
CCEEF e também apresentou
todas as oficinas e atividades
desenvolvidas até o momento.
Dando continuidade, a Assistente
Social Cíntia Emi –
coordenadora dos CRAS de
Resende – e Marcelle Xavier –
presidente do CRAS do Bairro
Primavera – falaram sobre o
trabalho do CRAS, que
fortalecerá sua parceria com o
CCEEF este ano. A reunião foi
encerrada em grande estilo com
apresentações de Páscoa dos
grupos Sementinhas do Amor
com o teatro “Não troque o
cordeiro pelo coelho” e o grupo
dos Semeadores da Paz com o
teatro “A Páscoa na escola”
escrito por alguns adolescentes
do grupo. 

Páscoa Animada no CCEEF

CCEEF. Nesta ocasião, porém,
foi especial: elas foram acom-
panhadas com um grupo de
aproximadamente 20 alunos da
UERJ que fazem parte da Atlética
da UERJ e bateria da Associação
Atlética Acadêmica Marinho JR
UERJ – Resende.

Foi uma manhã de muitas
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No dia 20 de abril, o
Vill’agindo em parceria com a 1ª
Igreja Batista do Alto Village
promoveu uma Celebração da
Páscoa diferente dos anos
anteriores... 

Durante a Semana Santa a

O Villagindo seguindo a
tradição preparou uma cele-
bração que trouxe o verdadeiro

Páscoa no Villagindo

sentido da Páscoa. Mais que
ovos de chocolate, refletir sobre
a pessoa de Jesus e sua missão

equipe trabalhou textos bíblicos
e acolhidas preparando o
espírito para o verdadeiro sentido
pascal, compartilhando alimen-
tos em uma ceia bonita e cheia
de significados. Mas as expec-
tativas estavam voltadas mes-
mo para o espetáculo musical e

teatral “ Ele Vive!”,  que contou
a história da páscoa, a morte e
ressurreição de Jesus Cristo
através das vozes (coral), da
encenação e das danças. O final
ficou guardado a sete chaves
com o teatro de luvas que levan-
tou todo o público. 

entre os homens, que foi tão
somente amar e renovar as
esperanças, entregar-se por
amor e através desse amor pro-
porcionar vida em abundância.

Com esse propósito, a
semana santa foi marcada por
uma celebração onde os edu-
cadores contaram a verdadeira
história da páscoa conforme
leitura bíblica, com a cerimonia
do lava pés e a ceia. Para sim-
bolizar esse momento de des-
pedida e ao mesmo tempo de
doação, as crianças e adoles-
centes ficaram envolvidos na
construção da mesa para que a
ceia fosse compartilhada entre
todos.

Casa Maria Imaculada

Musical de Páscoa no Villagindo
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Na noite de 11/04, os funcio-
nários do Laura Vicunha se reu-
niram na capela da escola para
um momento de reflexão, prepa-
ração e celebração da Páscoa.

O Colégio Castelo - Rio das
Ostras, RJ - realizou no período
que antecedeu a semana santa,
uma campanha intitulada Doce
Páscoa, na qual arrecadaram
com os alunos da Educação In-
fantil ao 5º ano do Ensino Fun-
damental caixas de bombons. O
intuito foi de incentivar a Solida-
riedade doando os bombons ar-
recadados para a festa da Asso-
ciação Pestalozzi de Rio das
Ostras, que faz atendimento gra-
tuito às crianças com necessi-
dades especiais. 

Nos dias 11 e 12 de abril, no
colégio Castelo II e IV – Rio das
Ostras - RJ, a comunidade edu-
cativa se reuniu em uma acolhida
especial para celebrar a Páscoa.
Os alunos realizaram diversas
apresentações relembrando a
vida de Jesus a fim de refletir
sobre esse momento especial e o
seu verdadeiro sentido.

Campanha Doce Páscoa

Laura Vicunha

Funcionários do Laura Vicunha participam
de celebração Pascal

Conduzidos pela Irmã Claudia
Pianes, Diretora Geral da ins-
tituição e pela Assessora de Pas-
toral Mayra Netto, os presentes
recordaram através de leituras,

cânticos e reflexões, momentos
importantes da vida de Jesus.
Também refletiram sobre a en-
trega e amor de Cristo por nós, e
sobre a cruz que cada um car-
rega em sua vida. Após deixar a
simbólica cruz aos pés de Jesus,
todos caminharam em duplas,
assim como fizeram os discípulos
de Emaús, sabendo que a luz é o
próprio Jesus. Finalizando a cele-
bração, todos se encontraram na
área externa para um abraço
fraterno e confraternização cele-
brando a festa da Ressurreição de
Jesus!

INSG/Rio das Ostras

Páscoa no Colégio de Rio das Ostras
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Os alunos do Instituto Pro-
fissional Laura Vicunha, Cam-
pos dos Goytacazes - RJ, entre
os dias 03 e 06 de abril, viveram
um lindo momento de prepa-

Laura Vicunha

Alunos do Laura Vicunha se preparam
para a Páscoa

ração para a Páscoa. Com o
turno da manhã, aconteceram
confissões nos dias 04 e 05 com
o padre Hélio Marcos da Silva e
no dia 06, encerrando, houve a

Celebração do Perdão na capela
da escola, com o Padre Márcio
André dos Santos Ribeiro. Na
ocasião, os jovens puderam re-
fletir sobre suas vidas e a
importância de se prepararem,
como cristãos, para essa grande
festa. Já no turno da tarde,
ocorreu uma celebração con-
duzida pela Assessora de Pas-
toral Mayra Netto, onde as
crianças vivenciaram a parti-
lha do pão, voltando ao gesto
de Jesus na última ceia, onde
se partilha a vida, entendendo
assim o sentido da Páscoa.
Também refletiram através da
parábola do Bom Samaritano
sobre a importância de viver
cada vez mais o amor ao
próximo.

Laura Vicunha celebra a Páscoa

A celebração de Páscoa dos
alunos do Instituto Profissional
Laura Vicunha aconteceu no dia
12 de abril. Na parte da manhã
o EFII emocionou todos os
presentes com encenações da
vida, paixão, morte e ressur-
reição de Jesus. Ao final todos
entoaram o canto “Dias me-

lhores” (JQuest) renovando a
esperança que a páscoa traz a
cada coração. À tarde, foi a vez
dos pequenos do EFI: os fa-
miliares lotaram o auditório e
vibraram com as crianças que
representaram com simplicida-
de e graça a morte e ressurreição
de Jesus e o compromisso que

todos precisam ter com o cuida-
do com a vida. Também o coral
formado pelos alunos e ensaiado
pela professora Rhayanne Ran-
gel, foi destaque da tarde. Con-
cluindo a tarde, todos os alunos
se apresentaram juntos enfati-
zando a importância de espalhar
amor por todos os caminhos.
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No período de 12 de março à
06 de abril aconteceu o Projeto de
Espiritualidade Missionária, do
qual participou da Inspetoria
Nossa Senhora da Penha Ir. Maria
Julieta Valim, além das Irmãs
Dulce Hirata e Flávia Romeiro
(BSP). Partiram de São Paulo para
Bahia Blanca - via Buenos Aires.
As Irmãs foram recebidas, com
muita cordialidade e alegria, pelas
coordenadoras do Projeto e pela
comunidade, na Casa Inspetorial,
em Bahia Blanca, onde ficaram
hospedadas no Colégio dos
Salesianos.

A experiência do Itinerário
iniciou-se através de um momento
reflexivo realizado pela Irmã Mira
Pece (do Conselho Geral – em
visita à Inspetoria) que culminou
em uma celebração eucarística.

Um momento marcante foi a
visita à capela do colégio anexo à
Casa Inspetorial onde estão os

restos mortais a Beata Laura
Vicunha (lá há vários objetos
históricos de Laura e de algumas
personalidades importantes para
essa Inspetoria). Com emoção, as
Irmãs também rezaram diante de
um dos primeiros quadros de
Maria Auxiliadora, benzido por
Dom Bosco.

Ao dar início ao itinerário
missionário, as Irmãs dirigiram-
se a Fortin Mercedes, terra
sonhada por Dom Bosco, onde se
desenvolveu a missão salesiana.
 Durante a experiência, as Irmãs
tiveram várias lectios divinas
(animadas pela Ir. Dulce Hirata),
visitaram o Santuário de Maria
Auxiliadora ( meta de uma tra-
dicional peregrinação de toda a
Família Salesiana onde, por mui-
tos anos, ficaram os restos mortais
de Zeferino Namucurá e onde há
um museu com aspectos da fauna
e da flora locais, registros da vida

da população originária e objetos,
fotos e documentos que retratam
a vida e ação dos Salesianos e das
FMA nos inícios da evangelização
da Patagônia). A passagem
por Carmem de Patagones (que se
localiza às margens do Rio Negro,
local da primeira fundação das
FMA em território patagônico, e
fica em frente à cidade de Viedma,
capital da Província do Rio Negro)
foi marcada pela vivência de
atravessar o Rio Negro em uma
pequena lancha e desembarcar
no porto de Patagones (assim
como as primeiras missionárias
que chegaram a esse lugar de na-
vio e desembarcaram no mesmo
porto).

 Assim, durante uma semana,
o grupo atravessava o rio e dirigia-
se ao Colégio Maria Auxiliadora,
retornando à noite ao colégio dos
SDB Paróquia , em Viedma, onde
estão os restos mortais do Beato

Projeto de Espiritualidade Missionária
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Artemides Zatti. Na oportunidade,
as Irmãs estudaram a biografia
dos primeiros missionários que
chegaram à essa localidade, como
a Ir. Joana Borgna, Angela
Casullo, Catarina Fino, Josefina
Torta, Cardeal Cagliero, Dom
Fragnano e Artemides Zatti. Essa
cidade, foi a sede episcopal de Dom
Cagliero (que está enterrado na
Catedral); sua residência, que foi
transformada em museu, também
foi visitada pelas Irmãs.

Em Viedma, foi dedicado um
dia para visitar o Colégio Salesiano
e a casa das Irmãs idosas que
conservam objetos que foram
usados pelas primeiras Irmãs e
trabalhos manuais feitos por elas
e pelas primeiras alunas. Nessa
cidade, o bispo local Dom Esteban
Laxague (SDB) e o Pr. Davi (SDB)
– que acompanhou toda a expe-
riência das Irmãs - presidiram
uma fervorosa missa.

Tendo como meta General
Roca, as Irmãs visitaram também
o Santuário da Virgem Missionária
e celebraram a Eucaristia em
Cimpay, terra natal de Zeferino, às
margens do Rio Negro. 

O Colégio dos SDB foi o local
de hospedagem em General Roca.
Nessa cidade, houve a visita ao
Colégio Maria Auxiliadora onde
ocorreu um momento de oração
recordando as primeiras missio-
nárias que por ali viveram, como
também as missionárias que de-
ram e dão a vida nas Inspetorias.

Após uma longa viagem, as
Irmãs chegaram a Junin de los
Andes e logo foram ao Santuário
da Virgens das Neves e Laura
Vicunha para a celebração Euca-
rística. Lá passaram uma semana
dedicada ao estudo, a orações, ao
aprofundamento e à partilha e
espiritualidade de Laura Vicunha:
visitaram os lugares por onde
Laura e sua família passaram e
viveram, o casebre onde viveu e
morreu, o lugar onde existia o
primeiro Colégio Salesiano e foi
construído um Santuário de Nossa
Senhora das Neves em sua home-

nagem , o local onde foi velada e o
cemitério onde foi enterrada até
ser transladada para outro cemi-
tério em razão de uma grande en-
chente; viram ainda o rio onde
Laura era mergulhada para abai-
xar a febre e onde lavava a roupa.

O último dia na cidade foi
dedicado à visita ao morro da cruz
onde estão as esculturas que
contam a vida de Cristo (obras em
tamanho natural do artista con-
temporâneo Alexandre Santana).

Ir. Julieta destaca que essa foi
uma grandiosa experiência de fé, e
agradece esta especial oportunidade!
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Nos dias 08 e 09 de abril
aconteceu o encontro vocacional
da Inspetoria Nossa Senhora da

Aconteceu no dia 11 de abril no
Centro Inspetorial o II Encontro de
formação para as Assistentes
Sociais da Inspetoria.
Participaram 11 Assistentes
Sociais que atuam nas presenças:
escolas e projetos sociais da INSP. 

O encontro teve como objetivo
avançar na reflexão: a assistente
social como presença salesiana e
educadora a partir dos
Documentos: ‘Laudato SÍ’ - Papa
Francisco, a proposta da
Campanha da Fraternidade para
2017 e a Estreia para a Família
Salesiana: “Somos Família! Cada

casa, uma escola de Vida e de Amor”.
Com a assessoria de Ir. Teresinha
Ambrosim que facilitou a reflexão, o
grupo pode fazer uma rica
experiência de partilha das vivências
das realidades locais e também,
como grupo afim, foi possível traçar
algumas práticas comuns como
Inspetoria:
 - Fortalecer o trabalho com as
famílias.
- Aproximação com a família e com a
comunidade de modo a orientar
sobre temas levando a repensar o
consumo e o cuidado com o planeta,
um olhar contemplativo sobre as

questões sociais.
- Normatizar, sistematizar,
identificar o perfil do Serviço Social
na Inspetoria.
Num segundo momento do dia o
setor administrativo-financeiro da
Inspetoria trouxe para o grupo
alguns enfoques necessários para a
prática da Assistente Social no
contexto educacional e social do
momento atual. Iluminaram este
momento: Ir. Ana Maria Paes e
Moacyr Vaz. 
A avaliação do dia foi satisfatória e
deixou o grupo na expectativa de
outros encontros.

Encontro Vocacional da Inspetoria

II Encontro das Assistentes Sociais da INSP

Penha no Instituto Profissional
Laura Vicunha. Estiveram pre-
sentes quatro jovens: Nathaly

Paiva, Mirela - de Belford Roxo/
RJ; Anna Paula, de Niterói/RJ;
Ester Severiano, ex-aluna do
“Laura”, além das duas jovens,
Fabiane Rosa e Maria Cristiana,
que este ano estão fazendo parte
desta Comunidade Religiosa. As
jovens participaram intensamente
destes dias de oração, reflexão e
partilha tendo em vista o dis-
cernimento da vontade de Deus na
própria vida. O encontro foi
coordenado por Ir. Rita Cristina
(coordenadora da animação
vocacional na Inspetoria) e contou
com a presença de Ir. Ana Teresa
que participou todo o tempo, in-
clusive conversando individual-
mente com as jovens.
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Nos dias 31 de março, 01 e 02
de abril a Inspetoria Nossa Senhora
da Penha esteve reunida em
Assembleia.

No primeiro dia aconteceu a
Assembleia Jurídica com a pre-
sença do advogado Dr. Pedro
Rocha, do contador Dr. Simão, e
também da Drª Vanessa que, coor-

denados por Ir. Ana Maria Paes,
apresentaram o balanço inspetorial
de 2016 e a devolutiva referente ao
processo de renovação do Estatuto.
Também o senhor Moacyr Vaz,
administrador, teve um momento
com as diretoras e ecônomas para
elucidar alguns passos da conta-
bilidade mensal.

reunida em assembleia
Inspetoria Nossa Senhora da Penha

No segundo dia, Ir. Júlia Maria
da Silva Irio – Capuchinha Ter-
ciária – refletiu com o grupo “Nos
passos da nova configuração” des-
tacando que nesta direção o que
importa mesmo é a ressignificação
do carisma, e isto pede a cada uma
atitudes de acolhida e de abertura
que passam necessariamente pela
mudança do olhar!

À tarde, as animadoras dos
serviços inspetoriais apresentaram
a caminhada de cada Âmbito/
equipe.

No terceiro e último dia da
Assembleia foi realizada uma
manhã de retiro segundo a proposta
da Comissão 01 da Nova Confi-
guração das Inspetorias do Brasil
(Comissão Bíblico-Teológica e
Carismática) que elaborou o ma-
terial para que todas as Inspetorias
do Brasil realizem dois retiros
semestrais neste ano e no próximo.
A manhã teve como tema:
“Alargar o olhar à escuta dos apelos
de Deus” e baseou-se na passagem
bíblica dos Discípulos de Emaús
(Lc24,13-24). Um tempo de graça
que foi concluído com a celebração
eucarística celebrada por Padre
Reginaldo Fragoso Marinho, SDB.
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Nos dias 04 a 07 de abril, no
Hotel Golden Park Internacional
Foz do Iguaçu, Ir. Ana Teresa e Ir.
Ana Maria Paes participaram do IV
Fórum Interamericano de Filan-
tropia Estratégica – FIFE.

Este ano o Fórum teve a
participação de vários palestrantes
de renome, todos dotados de
currículos e conhecimentos refe-
renciais sob o tema Terceiro Setor. 

O FIFE é uma iniciativa do
Instituto Filantropia que tem como
objetivo reunir em um único evento
palestrantes de renome com
expertise em temas relacionados à
gestão e oferecer aos participantes
a oportunidade de estabelecer uma
rede de conhecimento, aprendizado
e crescimento profissional. Foram
diversos palestrantes em três dias
de intensas atividades, que reuniu
temas voltados à gestão de
organizações sociais, culturais,
educacionais e de saúde, englo-
bando assuntos como contabili-
dade, certificações, comunicação,
legislação, captação de recursos,

auditoria, voluntariado, entre
outros.

Abriu o evento a palestrante
Leila Navarro que, com mais de 18
anos como palestrante, conquistou
carreira sólida no Brasil e exterior.
Segundo a Revista Veja, Leila
Navarro integra o ranking dos 20
mais palestrantes do país, onde em
2013 foi a única mulher eleita Top
5 na categoria palestrante, do
prêmio Top Of Mind Estadão RH,
considerado o Oscar do RH, o mais
prestigiado e desejado do mercado.

Contou ainda com a partici-
pação de presenças ilustres como
Darian Rodriguez Heyman, es-
critor do best-seller Nonprofit
Fundraising 101 e cofundador da
única série de eventos dedicada à
mídia social para o bem, o Socila
Media for Nonprofits; e Wellington
Nogueira, fundador da Ong
Doutores da Alegria, organização
pioneira no Brasil em levar alegria
a crianças hospitalizadas através da
arte do palhaço profissional.

Inspetoria Nossa Senhora da Penha
participa do FIFE

O Fórum teve sua tônica na
Gestão no Terceiro Setor.
Hoje muito se fala em
profissionalização,
aprimoramento da gestão e
ferramentas
administrativas para
organizações do Terceiro
Setor. Nas últimas
décadas, entraram para o
vocabulário dos gestores
de ONGs expressões como
estratégia, eficiência,
eficácia e sustentabilidade
administrativa e
financeira, havendo assim
uma mudança significativa
no modo como esses
profissionais viam as suas e
as outras organizações.

Em 2018 o FIFE acontecerá
nos dias 10 a 13 de abril em
local a ser definido.
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De 23 a 30 de abril aconteceu o
Seminário Interamericano de Ani-
mação e Formação Missionária, em
Cachoeira do Campo/BH com o te-
ma “Primeiro Anúncio e Missão Sa-
lesiana”. Este é o primeiro seminário
regional realizado junto: FMA e SDB.

O evento iniciou com a celebra-
ção eucarística presidida por padre
Martin Lasarte .

Em seguida, aconteceu a sauda-
ção da mesa composta pelos inspe-
tores locais, Ir. Maria Américo Rolim
e Padre Orestes Carlinhos Fistarol,
pelo Conselheiro regional para a
América-Cone Sul, don Natale Vitali,
pela presidente da Conferência In-
terinspetorial das FMA do Brasil, Ir.
Ana Teresa Pinto, pela Conselheira
Geral para as Missões, Ir. Alaíde
Deretti, e pelo Conselheiro para as
Missões Padre Guillermo Basañes.

O encontro reuniu participantes
provenientes das Províncias da
América e da Casa Geral de Roma,
totalizando: 41 FMA, 2 Salesianos
coadjutores, 5 leigos, 24 SDB, 1
sacerdote diocesano – Padre Carlos
Tazzioli – membro da Comissão or-
ganizadora, e Ir. Maike Loes, cola-
boradora do Ambito das Missões.

O primeiro dia foi dedicado à
apresentação e estudo do documento
sobre o primeiro anúncio.

Em seguida, Padre Alfredo
Maravilla, presenteou o grupo com
a síntese de oito jornadas de reflexão
sobre este tema (Primeiro Anúncio)
realizadas nos diversos países. Síntese
esta que deu origem ao livro “O
primeiro anúncio hoje”.

Dando prosseguimento, Ir.
Maria Ko fez sua conferência com o

tema “Primeiro anúncio de Maria no
Evangelho das Bodas de Caná”.

O tema foi aprofundado em
pequenos grupos, que destacaram a
importância da presença dos SDB e
FMA entre os jovens nas escolas,
obras sociais, centros juvenis e pa-
róquias, anunciando Jesus no estilo
salesiano. Um aspecto sublinhado foi
a certeza da presença do Senhor que
alimenta o ardor missionário.

No dia seguinte, os participantes,
em clima de fraternidade e seriedade,
fizeram uma análise da realidade e
partilharam as experiências em cli-
ma de comunhão.

Também foram realizadas refle-
xões em grupos segundo as áreas de
trabalho específicas (escolas, obras
sociais, indígenas, paróquias, centros
juvenis, oratório).

Por fim, os participantes discu-
tiram as linhas de ação através das
quais será desenvolvido o “Primeiro
Anúncio” nas diversas expressões
pastorais salesianas.

Na conclusão deste dia, Ir.
Alaíde deu um “Boa Noite” referente
aos 140 anos da primeira expedição
missionária das FMA.

No último dia, os trabalhos em
grupos aconteceram por Inspetorias
ou por países, com o objetivo de se
chegar a ações que possam contri-
buir para animar a dimensão mis-
sionária do ponto de vista do pri-
meiro anúncio.

Finalizando o encontro, Ir.
Alaíde e Pe. Guillermo, ofereceram
a cada participante a cruz missio-
nária, como foi dada às neomissio-
nárias na basílica Maria Auxiliadora,
em Turim.

Tudo terminou com uma grande
festa no espírito salesiano com dan-
ça, cantos... expressões da diversidade
cultural dos participantes.

Da Inspetoria Nossa Senhora da
Penha, participou Ir. Maria Rita
Zampirolli.

de Animação e Formação Missionária
Seminário Interamericano
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Tocados pelo surgimento de
novos desafios enfrentados pelas
instituições, gestores, ecônomos,
contadores, assistentes sociais e
advogados das entidades associadas
à Associação Nacional de Educação
Católica do Brasil (ANEC), par-
ticiparam nos dias 25 e 26 de abril,
em Brasília/DF, do X Seminário
Nacional de Gestão de Mantenedoras
promovido pela ANEC. O tema não
poderia ser outro, senão: “Gestão
Educacional no Século XXI –
Desafio e Perspectivas Futuras”.

A mesa de abertura foi composta
pelo presidente da Câmara de Man-
tenedora da ANEC, Pe. Roberto
Duarte; pela vice-presidente da
ANEC, Ir. Irani Rupolo; pelo membro
do Conselho Superior da ANEC e do
Conselho Nacional de Educação
(CNE), Frei Gilberto Garcia e pela re-
presentante da Conferência Nacional
dos Religiosos do Brasil (CRB), Ir.
Olmira Bernadete Dassoler.

“Previdência: Desafios, reforma
e mudança de comportamento” foi
o tema da primeira palestra mi-
nistrada pelo superintendente exe-
cutivo comercial do Santander AM,
Aquiles Mosca. Na palestra, Aquiles
expôs alguns pontos nos quais se faz
necessário a reforma, explicou ainda
a situação de outros países que
servem de modelo para as atuais
mudanças que estão sendo colo-
cadas. Apresentou também, algu-
mas instruções de educação finan-
ceira, nas perspectivas futuras da
reforma da previdência para a nova
geração.

“Crise e Mer-
cado de Saúde no
Brasil: como as
instituições de En-
sino podem man-
ter benefícios e
reduzir seus cus-
tos?” foi o tema  da
segunda palestra
ministrada pela
biomédica e su-

perintendente de seguros privados e
membra do Sindicato dos corretores
de seguros (Sincor), Roberta Zerbini
e pela consultora sênior pela Deloite,
Erika Shizukusa. Na ocasião, elas
falaram sobre os gastos com saúde,
a cadeia do sistema de saúde, a si-
tuação atual,  os benefício da saúde,
os números do mercado e outros.

Conforme a programação deste
ano, o período da tarde foi composto
por oficinas que abordaram os
seguintes assuntos: e-Social e a
REINF, novo modulo de SPED;
Marco Regulatório das Organi-
zações da Sociedade Civil; Gestão
Patrimonial; Planejamento Suces-
sório; e Reestruturação de insti-
tuições de Educação.

No início do segundo dia do
Seminário Nacional de Gestão de
Mantenedoras promovido pela
Associação Nacional de Educação
Católica do Brasil (ANEC) foi rea-
lizado um momento de espiri-
tualidade com os presentes.  Na oca-
sião, foi citado trechos da Laudato Si
sobre educação. Além disso, a refle-
xão abordou os biomas, dos quais
trata a Campanha da Fraternidade
2017.

Após este momento, o diretor do
Colégio São Francisco de Assis, em
Minas Gerais, e membro da comis-
são organizadora do IV Congresso
Nacional de Educação Católica, Prof.
Ari Eustáquio, fez o convite aos se-
minaristas a participarem também
do evento que acontecerá de 19 a 21
de julho, em Belo Horizonte.

Na sequência, foi dado conti-
nuidade às oficinas com o objetivo
de promover momentos de dis-
cussões temáticas. As oficinas con-
tam com programação dinâmica e
interativa, e os temas escolhidos
foram inspirados na realidade en-
frentadas no dia a dia pelas man-
tenedoras. Elas são pensadas de
maneira que os seminaristas possam
participar mais ativamente das dis-
cussões, das ideias, dos argumentos
apresentados, assim como na apre-
sentação de soluções aos questio-
namentos e duvidas que por vezes é
da grande maioria.

Antes de finalizar ainda acon-
teceram duas palestras. A primeira
ministrada pela advogada, Drª.
Vanessa Martins de Souza, que falou
da importância do registro, da va-
lorização que as marcas têm no
mercado de trabalho e, na oportu-
nidade, esclareceu aos participantes
sobre a legislação e proteção judicial.

A segunda e última palestra do
dia foi proferida pelo advogado da
ANEC, Dr. Hugo Sarubbi, sobre
“Concessão e renovação do CEBAS:
Que caminhos nos esperam?”. Na
ocasião, Dr. Sarubbi disse que este
tema gera muita especulação e
afirmou ainda que o estado tem
mudado a visão em relação as Orga-
nizações da Sociedade Civil. Na
oportunidade, citou alguns pontos de
vulnerabilidade das organizações,
tais como a escrituração contábil
correta e a confusão entre a vida re-
ligiosa e o dia-a-dia das obras assis-
tenciais estampadas no documento
da organização.

O Seminário Nacional de Gestão
de Mantenedoras acontece todos os
anos e esta edição reuniu mais de 200
pessoas. Da Inspetoria Nossa
Senhora da Penha participou Ir. Ana
Teresa.

Seminário Nacional
de Gestão de Mantenedoras
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No dia 03 de abril, o sociólogo e
educador popular Tobias Tomines
Farias, esteve no Projeto Crescendo
Juntos (PCJ) para mais uma for-
mação na linha da fé e da cidadania.
O professor iniciou sua formação
trazendo a definição da palavra
cidadania e da representação pessoal
como cidadãos de bem. Em sua
dinâmica, o professor fez diversas

indagações aos presentes em
relação ao cenário político atual,
fazendo-os refletir sobre a impor-
tância da consciência e do conhe-
cimento para que não haja jul-
gamentos infundados e votos mal
aplicados. Após o diálogo em grupo,
todos concluíram que é preciso ter
esperança de que apolítica brasileira
pode mudar e que é necessário

acreditar na existência de pessoas de
bem neste meio. É papel da socie-
dade, justa e coerente, fortalecer
essas pessoas para que estas sejam
capazes de lutar contra aqueles que
em nada representam o povo. Os
encontros estão sendo fundamen-
tais para aumentar a consciência
crítica e de fé dos colaboradores do
PCJ. 

No dia 08 de abril, o Projeto

Crescendo Juntos (PCJ)

realizou o Primeiro Feirão de

Roupas e Calçados do ano de

2017. Com o objetivo de

cooperar na sustentabilidade

do projeto, o feirão envolveu

educadores e voluntários do

PCJ. Foi um dia de muita

alegria, onde a solidariedade

era expressada em cada roupa

que chegava para doação e

em cada pessoa que entrava e

comprava uma peça,

pensando nas 120 crianças e

adolescentes que são

atendidas pelo Projeto.

II Encontro Fé e Cidadania no PCJ

Primeiro Feirão de Roupas e Calçados do PCJ
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No dia 08 de abril aconteceu no
Projeto Crescendo Juntos –PCJ
mais um encontro de ex-alunos:
um grupo muito animado que vem
se consolidando a cada dia. Desta
vez o grupo contou com a presença
de  Ir. Sirlene e Ir. Zelina. Irmã
Sirlene preparou uma dinâmica que
mexeu com todos os presentes ao
fazer com que cada um deles lem-
brassem o tempo que passaram no
PCJ. Os jovens acabaram relem-

brando os pontos mais fortes de sua
presença em um ambiente educa-
tivo salesiano. Ir. Sirlene trouxe um
quebra cabeça montado por ela e
pediu que cada jovem pegasse uma
peça e fosse montando de acordo
com a necessidade; aos poucos fo-
ram aparecendo figuras que ilus-
travam o dia a dia do Projeto e prin-
cipalmente que mostravam a Famí-
lia Salesiana, que era o tema que a
Irmã estava animando. Em seguida

No dia 20 de abril o Projeto
Crescendo Juntos – PCJ teve
uma manhã muito alegre:
acolheu com muito carinho as
Irmãs Luzia Alves de Carvalho
e Suraya Benjamin Chaloub.
As crianças e adolescentes
fizeram questão de abraça-las
e agradecer pelo fato da
comunidade do Centro
Educacional Nossa Senhora
Auxiliadora de Campos dos
Goytacazes/RJ ter dado uma
significativa contribuição na
obra do Projeto que hoje
consegue atender com maior
conforto seus educandos.

Ir. Sirlene explicou o que é esta fa-
mília tão alegre e também como ela
é composta. Em seguida as Irmãs
presentearam os jovens com gulo-
seimas, fazendo com que eles vol-
tassem a ser crianças. Ao final do
encontro os jovens participaram do
tradicional futebol, e fechando com
chave de ouro, Ir. Maria Rita – Dire-
tora do Projeto - fez uma “chuva de
balas”: bonito ver a empolgação com
que todos corriam atrás das balas!  

Ex-alunos no PCJ

Homenagem
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Dia 27 de março, a Câmara
Municipal de Vereadores de Ca-
choeiro de Itapemirim, fez a
entrega do Título "IGNEZ MASSAD
COLA" homenageando pessoas que
realizam serviços sociais e fi-
lantrópicos no Município, e o
Vill'agindo esteve entre eles
representado por Irmã Clotildes
Zandonadi pelos serviços prestados
à sociedade cachoeirense. Vale
ressaltar que tal reconhecimento
deve-se ao trabalho coletivo de
educadores, Irmãs salesianas,
parceiros, amigos, famílias e comu-
nidades, fazendo com que o
Vill'agindo seja referência no
município para trabalhos em outros
bairros.

No dia 19 de abril é comemo-
rado o Dia do Índio, este ano as
educadoras junto com as Irmãs
Salesianas do Centro Comunitário
Educativo Esperança do Futuro –
Resende realizaram atividades
diferentes dos outros anos. Ao invés

de caracterizar as crianças e ado-
lescentes como os povos indígenas,
foi favorecido aos educandos ex-
perimentarem um pouco da cultura
indígena.

Inicialmente foi apresentado,
através do mapa do Brasil, a quan-

tidade de povos indígenas segundo
estimativas das últimas pesquisas
realizadas no país. Os grupos dos
Sementinhas do Amor (06 a 09
anos) conheceram as ervas me-
dicinais usadas pelas tribos in-
dígenas. Algumas crianças trou-
xeram para o grupo ervas que a avó
ou a mãe tinham em casa, e pu-
deram sentir o cheiro, a textura e
compartilhar a função da erva na
cura de doenças. O encantamento
da descoberta estava expressa em
cada criança.

Encerrando a semana todos os
grupos nos períodos matutino e
vespertino puderam experimentar
comidas de origem indígena. No dia
20 de abril o cardápio do lanche foi:
bolo de milho, mandioca (ou
aipim), pipoca e suco de guaraná, e
todos puderam conhecer a origem
indígena de comidas que estão acos-
tumados a ver em suas casas.

“Villagindo” é homenageado
na Câmara Municipal de Cachoeiro

 com os povos indígenas no CCEEFAprendendo
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No dia 26 de abril, as Filhas de
Maria Auxiliadora de todo o mundo
celebram a Festa da Gratidão à Madre
Geral, Yvonne Reungoat. Uma tra-
dição salesiana de muitos anos que
reconhece e agradece o carinho de
Madre Yvonne a cada irmã que
dedica sua vida aos jovens. Nesse ano,
a festa aconteceu na Inspetoria "Mãe

de Deus", Cotonou (Benin/África),
com o tema "Com um coração orato-
riano, na comunidade educativa, le-
vemos aos jovens com audácia a
alegria do Evangelho". No CENSA os
alunos de todos os segmentos come-
moraram a data refletindo sobre o te-
ma e a cultura do povo africano, ex-
pressa na rica simbologia do logotipo.

Aproveitando o tema da

Campanha da Fraternidade

2017, "Fraternidade: biomas

brasileiros e defesa da vida", o

5º ano do Ensino Fundamental

do CENSA aprofundou o

estudo sobre os biomas e a

extração dos recursos naturais

do nosso país. Após muita

pesquisa nas últimas aulas de

Ciências, os alunos partiram

para uma interessante

dinâmica: escrever o "Diário

de um naturalista". O objetivo

era fazer uma "viagem" pelo

Brasil, contando experiências

vividas ou imaginárias,

narrando os biomas

apresentados nas regiões.

Além de registrada e ilustrada

no diário, a experiência foi

apresentada aos colegas que

se surpreendiam a cada relato.

- Foi um projeto muito

interessante e que despertou

nos alunos um olhar mais

profundo e responsável, da

relação do homem com a

natureza - disse Bianka

Martins, professora da

disciplina.

Os acadêmicos de Administração
do ISECENSA dedicaram-se ao es-
tudo da Paralinguagem, na noite de
18 de abril. Definida como um
conjunto de elementos não verbais
utilizado para modificar sentido e
transmitir emoção durante uma
comunicação, a Paralinguagem é de
extrema importância para o ad-
ministrador. Segundo Moisés Pereira,
professor da disciplina "Comunicação
Empresarial", "o uso correto da Para-
linguagem pode tornar os profissio-

nais mais dinâmicos e com o bom
desempenho esperado pelas orga-
nizações". Expressa consciente ou
inconscientemente, a Paralinguagem
envolve o tom de voz, o ritmo da fala,
as pausas utilizadas na pronúncia
verbal e demais características que
transcendem a própria fala. A
dinâmica foi realizada no laboratório
de informática e despertou os alunos
para a importância de uma comu-
nicação adequada na performance
de um administrador.

Diário de um
Naturalista

ADM no estudo da Paralinguagem

Festa da Gratidão no Censa
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Inspirado no Projeto OCTO, cria-
do na Dinamarca, o OCTO ISE nas-
ceu no curso de Enfermagem do
ISECENSA, em abril de 2017. O pro-
jeto se baseia na elaboração de pe-
quenos polvos de crochê que colo-
cados junto aos bebês prematuros os
remeteriam à sensação do toque ao
cordão umbilical, através dos macios
tentáculos. A retomada do sentimento
de segurança do útero materno inter-
feriria na produção de neurotrans-
missores ligados ao bem estar e à re-
cuperação da saúde. O êxito da ex-
periência foi comprovado pelo Hos-
pital Universitário de Aarhus, onde foi
desenvolvido, com significativas me-
lhoras nos sistemas cardíaco e res-
piratório e, ainda, no aumento do ní-
vel de oxigênio no sangue dos bebês
que fizeram amizade com os polvos
de crochê. Hoje, na Dinamarca, 16
hospitais aderiram ao projeto.

Ainda tímida no Brasil, a ini-
ciativa acontece apenas em alguns
hospitais privados em Brasília e São
Paulo. Em Campos, o ISECENSA é
pioneiro e lança o projeto com muita
empolgação. Alunos e professores
voluntários estão em processo de ca-
pacitação, aprendendo a arte manual.
Linhas, agulhas e todo material
necessário são doados pelo próprio
grupo. As peças são confeccionadas
com linha 100% algodão e enchi-
mento antialérgico. Depois de pron-
tas, são esterilizadas e mantidas
embaladas em papel grau cirúrgico
por até três meses para utilização.

Aconteceu no dia 19 de abril, no
Instituto Nossa Senhora da Glória -
Rio das Ostras, a Feira Literária de
2017 com a presença do artista plás-
tico Ivan Cruz – Ilustrador e inspi-
rador do livro “Brincadeiras de Crian-
ça” da Editora Edebê. O artista que
possui mais de 600 quadros pintados,
com o referido tema, abrilhantou ain-
da mais o evento.

Dentre muitas atrações, tivemos
exposições de trabalhos e atividades
direcionadas pelo artista, que evi-
denciou na prática, a importância do
brincar na infância.

A Feira contou com a participa-
ção dos seguimentos da Educação In-
fantil ao 5º ano do E. Fundamental.

Projeto Octo Ise:
Aconchego e Vida
no Cuidado com
Prematuros

Após aberto, na in-
cubadora, a peça de

crochê pode perma-
necer por até 72 horas

em contato com os bebês
prematuros, conforme le-

gislação de saúde vigente
no Brasil.

Os acadêmicos que
cursam a disciplina "Centro

Cirúrgico" são os respon-
sáveis pela embalagem en-

quanto um outro grupo de
alunos faz a entrega aos hos-

pitais. Os voluntários se reúnem
quinzenalmente, quando são dis-
cutidos temas relacionados aos
resultados obtidos com a prática do
Projeto OCTO ISE.

- A partir dos resultados, uti-
lizando como parâmetros o aumento
de peso dos recém-nascidos durante
sua internação nas UTIs e a redução
do tempo de internação, poderá ser
evidenciado o quanto esse gesto tão
simples de amor e cuidado impactará
no bem estar dos prematuros -
afirma Aline Marques, coordenadora
do curso de Enfermagem do
ISECENSA.

Feira Literária no Castelo/Rio das Ostras
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Com o objetivo de promover in-
tegração e maior conhecimento so-
bre a cultura indígena, estudantes
do Instituto Nossa Senhora da
Glória – INSG/Macaé, receberam

nesta segunda-feira, dia 24 de abril,
um grupo de índios da Tribo Fulni-
ô. A visita da tribo ainda faz parte
das comemorações pelo Dia do
Índio, no último dia 19.

Além da interação com os estu-
dantes, através de um ritual de can-
to, os índios apresentaram uma ex-
posição de artesanatos e utensílios
produzidos e que fazem parte dos
costumes e a cultura da tribo, para
aquisição por parte dos pais, alunos
e funcionários.

“O objetivo das visitas nas
escolas da cidade é divulgar nossa
cultura para aqueles que ainda não
conhecem e ressaltar a importância
de nós índios como os primeiros
habitantes do Brasil, conscienti-
zando crianças e jovens sobre nossa
origem e o respeito aos nossos
costumes”, disse o índio Fetchá.

Além do Colégio Castelo, a
Tribo Fulni-ô está percorrendo
diversas escolas municipais durante
toda está semana.

A segunda roda de palestra para
jovens do Programa Nova Vida,
realizada através da parceria entre
a Faculdade Salesiana Maria
Auxiliadora – FSMA – com
Secretária de Desenvolvimento

Social, Direitos
Humanos e Acessibi-
lidade de Macaé,
teve como tema
“Empreendedorismo:
uma forma de ver o
futuro profissional”.
A capacitação con-
duzida pela profes-
sora mestre
Jaqueline Mateus
Moura, ocorreu no

Paço Municipal no dia 25 de abril,
nos turnos manhã e tarde.
De acordo com a professora
Jaqueline Moura, a palestra foi toda
pensada para motivar os jovens a
pensar sobre se tornarem

microempreendedores. Assim, foi
abordado o conceito de
empreendedorismo; como ser um
empreendedor coorporativo e
individual; funcionamento das
organizações; competências
necessárias para um empreendedor;
e dicas de como se tornar um
empreendedor.
A próxima capacitação acontecerá
no dia 30 de maio com a diretora
geral da FSMA e mestre, Ir.
Carmelita Agrizzi e o professor
mestre Gabriel Sousa, sob a temática
“Ética”.  A parceria com a Prefeitura
de Macaé, permitirá a realização de
rodas de palestras com docentes da
Faculdade Salesiana uma vez por
mês, até novembro.

Índios da Tribo FULNI-Ô
são recebidos no colégio Castelo/Macaé

Jovens do Programa Nova Vida recebem
capacitação sobre empreendedorismo


