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Casa Dom Bosco – LINHARES, ES

     No dia 04/09 tomou posse o novo 
Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente para exercer um mandato 
de dois anos. A Inspetoria Nossa Senhora 
da Penha/ Centro Juvenil Salesiano, uma 
das seis Instituições da sociedade civil 
eleitas, está representada pela Assistente 
Social Virgínia Soares Costa. 
      Ser membro do CMDCA, significa 
não apenas reconhecimento de nosso tra-
balho mas compromisso com a causa dos 
direitos das crianças e adolescentes, com 
as políticas públicas para eles voltadas. 
“O Senhor colocou-nos neste mundo 
para os outros”.

POSSE DO CONSELHO DE DIREITOS
Casa Maria Imaculada - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

     
CORRIDA “UM GRITO PELA VIDA”
     No dia 07 de se-
tembro aconteceu a 
corrida “Um Grito 
Pela Vida”. A cor-
rida teve início às 08h, 
com concentração, 
café, aquecimento 
(exercícios),Celebração pela vida, e lar-
gada em frente a Paróquia Nosso Senhor 
dos Passos. Quem não gosta ou não pode 
correr, participou caminhando. 
     O encerramento foi na Catedral de São 
Pedro, com outro café regado a frutas, 
sorteios e show musical com o grupo 
“Cristo Samba”. Tinha em torno de 500 a 
600 jovens. O evento marcou também a 
contagem regressiva para o Dia Nacional 
da Juventude (DNJ), que será celebrado 
na diocese de Cachoeiro de Itapemirim 
no dia 19 de outubro.

APRENDENDO A POSIÇÃO DO VENTO
Inst. Prof. Laura Vicunha – CAMPOS dos GOYTACAZES, ES

     Assim como os alunos apren-
deram em geografia o uso de uma 
bússola para conhecer a posição 
dos pontos cardeais, em ciências 
eles aprenderam, através do cata-
vento, a posição do vento. 
     A galerinha do 5º ano brincou 
e se divertiu ao correr e descobrir 
de onde o vento vinha. À medida 
que os alunos movimentavam seus 
cata-ventos, as conclusões eram 
tomadas e escritas numa pequena 
produção de texto para finalizar a 
atividade.

Casa Madre Marchese – NITERÓI, RJ
QUARTO CONGRESSO NACIONAL DE MARIA AUXILIADORA
      O Colégio Salesiano Santa Rosa, 
em Niterói, RJ, sediou o 4º Congresso 
Nacional de Maria Auxiliadora, nos 
dias 5 a 7 de setembro. Promovido pela 
Associação de Maria Auxiliadora (ADMA), o 
Congresso trouxe o tema: “Auxiliadora, 
a Virgem de Dom Bosco” e o lema “Eu 
te darei a Mestra”.
     Participaram do evento cerca de 
150 associados da Inspetoria Sale-
siana São João Bosco (Belo Horizon-
te), Missão Salesiana de Mato Grosso 
(Campo Grande), Inspetoria Sale-
siana do Nordeste do Brasil (Re-
cife), Inspetoria Salesiana de Nossa 
Senhora Auxiliadora (São Paulo) e 
Inspetoria Salesiana São Pio X (Porto 
Alegre). Também estiveram presentes 
os inspetores de cada Inspetoria  pre-
sente, além do padre Natale Vitali, con-
selheiro salesiano para Região América 
Cone Sul, que está em visita canônica 
na Inspetoria de São João Bosco.
    A m e s a  d e  h o n r a  f o i  c o m -
p o s ta pelo padre Orestes Car-
linhos Fistarol,  inspetor da Ins-
petoria São João Bosco; padre 
Jairo Fonseca,  delegado inspe-
torial  para a ADMA em Minas 
Gerais;  padre Antonio José Ri-
cardo, pároco da Basíl ica Nossa 

Senhora Auxiliadora, de Niterói; irmão 
Antonio Carlos Martins, delegado na-
cional para a ADMA e irmã Clotildes 
Zandonadi -da Inspetoria Nossa Senho-
ra da Penha-, representando as Filhas de 
Maria Auxiliadora.
     As palestras foram conduzidas pelo 
padre Maurício Tadeu Miranda, cujo tema 
foi “Maria, mãe da Igreja”, e pelo 
padre Antonio Ricardo, que falou 
sobre o tema do Congresso. No se-
gundo dia do Congresso foi reali-
zada uma noite cultural em que as 
inspetorias se apresentaram com um 
número artístico, sendo o ponto alto 
a apresentação da Banda Sinfônica 
do Colégio Santa Rosa. 

   No último dia do evento houve um 
momento de adoração, seguido de uma 
caminhada com a récita do terço até o 
Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora, 
localizada  morro de onde se avista o Corco-
vado e o Cristo Redentor olhando de frente 
para a Mãe Auxiliadora no mirante do 
monumento. Várias famílias da  Paróquia 
acolheram os congressistas em suas casas, 
enquanto outros ficaram hospedados em 
casas religiosas e hotéis.
    No encerramento da Eucaristia, pre-
sidida pelo padre Natale Vitali e concelebra-
da pelos salesianos presentes, o irmão Antonio 
Carlos anunciou o 5º Congresso Nacional da 
ADMA, que será realizado em Campo 
Grande, MS, em 2017.
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Instituto Nossa Senhora da Glória – RIO das OSTRAS, RJ

UNIDADE DIOCESANA
      “A Alegria do Evangelho enche o 
coração’. Este foi o tema do XXXVII 
Unidade Diocesana promovido pela 
Diocese de Nova Friburgo (RJ) no dia 
30 de agosto.
     De acordo com o Vigário Geral 
da Paróquia Santa Maria Madalena 
que sediou a Unidade de 2014, Padre 
Celso Henrique Macedo Diniz, a fes-
ta deste ano girou em torno do tema 
inspirado pela Exortação Apostólica 
sobre a evangelização, chamada: 
Evangelii gaudium – “A Alegria do 
Evangelho”, do Papa Francisco
      Mais de 500 pessoas foram  en-
volvidas na organização do encontro. 
A programação foi extensa e contou 
com tendas com temas paralelos ao 
tema central, eventos no palco central, 
palestra sobre a Exortação Apostólica 

sobre a evangelização, chamada: 
Evangelii Gaudium, momento Mariano, 
shows, adoração, flash mob oficial. A 
abertura  foi feita pelo bispo diocesa-
no, Dom Edney Gouvêa Mattos.
  Foi maravilhoso celebrar  e rezar 
com o povo de Deus! Mais de 8 
mil pessoas vindas dos 19 mu-
nicípios que compõem a Diocese!

Casa Maria Imaculada – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

ASSEMBLEIA REGIONAL II
      Dia 06 de setembro aconteceu a As-
sembleia do Regional II, ou seja, as-
sembleia das 12 paróquias de Cachoeiro 
de Itapemirim e Atílio Viváqua.
        A  Assembleia se realizou no Centro de Pas-
toral da Paróquia Senhor dos Passos, das 13h às 
20h30, sendo concluída com a celebração da Eu-
caristia.  Essa é mais uma etapa do processo para 
a Assembleia Diocesana, que ocorrerá no último 
final de semana de novembro em Jerônimo 
Monteiro.  Já houve assembleias comuni-
tárias, assembleias paroquiais, e regionais.
       Em nossa diocese há 08 regionais. Cachoei-
ro corresponde ao Regional II.  Em todas as As-
sembleias há o mesmo tema: “A comunidade 
dos Discípulos Missionários”, e lema: “Eles se 
mostravam assíduos ao ensinamento dos após-
tolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e 
nas orações (At 2,42).
      O objetivo principal desta assembleia 
é avaliar e projetar a vida das comunidades 
eclesiais e de seus membros, à luz do ser e 
do agir das primeiras comunidades cristãs, 
tendo como textos-base de reflexão as Sagra-
das Escrituras, o Documento de Aparecida e a 
Exortação Apostólica Evangelii Gaudium.
Está valendo a pena!

Instituto Nossa Senhora da Glória – MACAÉ, RJ
FSMA NA V CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA COMUNITÁRIA
     A Faculdade Salesiana Maria Auxili-
adora (FSMA) foi representada na V Con-
ferência Internacional de Psicologia 
Comunitária, que aconteceu de 3 a 6 de 
setembro, em Fortaleza (CE). O even-
to, que teve como tema “Psicologia 
Comunitária no mundo atual: desafios, 
limites e fazeres”, contou com a partici-
pação do Dr. Marcello Santos, coorde-
nador do curso de Psicologia da FSMA 
que apresentou o trabalho “A Formação 
do Psicólogo e a Arte da Cidade”.
   A ap resen tação  t eve  como ob je -
t ivo  a r t i cu la r  o s  e fe i to s  do  trabalho 
de  um es t ag iá r io  em Ps ico log ia 
Comuni t á r i a  sob re  sua  concep-
ção  quan to  ao  pape l  po l í t i co 

do mesmo, de sua inserção na sociedade e 
suas propostas de mudança, configurando a 
emergência da Psicologia Comunitária como 
um divisor de águas nessa reflexão profissional.
   - Além de colocar a FSMA no mapa 
nacional em termos de Psicologia Co-
munitária, nossa participação foi im-
portante para mostrar o trabalho que 
a faculdade faz junto à comunidade 
no grupo Fraternidade e Amor, em 
Macaé, na Costa do Sol, como um dos 
pressupostos do curso de Psicologia, 
relativo à inserção política do psicólogo 
na sociedade  -explica Dr. Marcello Santos.

Instituto Nossa Senhora Auxiliadora – R.JANEIRO, RJ
OLIMPÍADA NO INSA
     Foi aberta na última sexta-feira (12/09), 
pelo Ensino Fundamental 2 e Ensino Mé-
dio, a Olimpíada do INSA 2014. Todos os 
alunos competiram com garra e disposição 
em diversas modalidades esportivas.
Toda a escola participará do even-
to no decorrer dos próximos dias.
O  INSA acredita que, incentivando o jovem 
através da prática esportiva, ele constrói 
valores, conceitos e melhor se socializa.

Casa Madre Marchese – NITERÓI, RJ
ENCONTRÃO CRB/RJ
   No dia 13 de setembro aconteceu um 
grande encontro formativo ou “En-
contrão” da Vida Religiosa Consagra-
da que compõe a CRB/Regional RJ.
O evento aconteceu no Colégio da Com-
panhia de Santa Teresa de Jesus - na Tijuca. 
Foi um bonito momento de memória e ação 
de graças pela caminhada realizada nestes 
40 anos de presença da Conferência dos Re-
ligiosos do Brasil no Estado do R.Janeiro.
Como reflexão, o professor Tobias Tomines 
Faria - sociólogo - ajudou o grupo a perceber 
a urgência de uma Vida Religiosa profética, 
de modo especial no atual contexto eleitoral.
Ir. Maria Inês Vieira Ribeiro (Mensageira do Amor 
Divino) - presidente da CRB Nacional esteve presente.

Centro Educacional N. Srª. Auxiliadora – CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ
ISE POR UM DIA
     Como faz todos os anos, os Institutos Su-
periores de Ensino do CENSA - ISECEN-
SA - abriu suas portas, promovendo mais 
um “ISE POR UM DIA”, em 18 de setem-
bro. Durante toda manhã e tarde a Instituição 
recebeu estudantes do Ensino Médio, pro-
fessores e pessoas interessadas em ingres-
sar ou reingressar na vida acadêmica. Foi 
uma grande oportunidade de conhecerem 
os espaços de ensino e pesquisa da Institu-
ição, seus laboratórios, setores acadêmicos, 
centros interdisciplinares e de serviços.
     A iniciativa tem duas motivações: facili-
tar a escolha de uma carreira universitária, 
por intermédio de um contato direto com 
pesquisadores de diferentes campos do 
conhecimento, e apresentar aos estudantes 
o interior de uma Instituição que conjuga 
ensino, pesquisa e empreendedorismo.
  Com uma extensa e variada pro-
gramação, os visitantes foram recebidos 
pelos alunos e professores do Isecensa 
que realizaram palestras, workshops, tes-
tes vocacionais, visita guiada aos labo-
ratórios, atividades práticas referentes a 
cada curso e, ainda, o sorteio de bolsas 
de estudo para graduação e curso técnico.

COMUNIDADE DE CACHOEIRO 
PARTICIPA DO DIA INTERNACIONAL DE 
COMBATE AO TRÁFICO HUMANO

Comunidade Maria Imaculada – CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, ES

     Na praça Jerônimo Monteiro (centro da 
cidade de Cachoeiro de Itapemirim) houve mani-
festações e exposições defensoras da vida, 
no dia 23 de setembro das 13h30 às 17h. 
As crianças do Villagindo não perderam a 
ocasião de vender seus chaveirinhos (con-
feccionados por elas) e panos de pratos, além 
de realizarem bonitos números artísticos de 
dança, ginástica ritmica e capoeira. Muitas 
pessoas passavam, e olhavam curiosas...
Estavam presentes as seguintes congre-
gações: Camilianos, FMA, Jesus na Eucaris-
tia, Sacramentinas, Leigas Consagradas, Co-
munidade Encontro e várias pastorais sociais.
Finalizou-se o momento da praça com a 
presença do bispo diocesano Dom Dario 
Campos que de mãos dadas pediu ao Pai mais 
valor e dignidade para crianças, jovens e 
mulheres e, mais tarde presidiu a celebração 
eucarística na Catedral de São Pedro.
O bonito foi que através da Rede Um Grito pela 
Vida, foi envolvido o coordenador diocesano 
das Pastorais Sociais (Frei Giovane), e este ar-
ticulou o Clero e suas respectivas paróquias. 
No domingo (21) todas as comunidades das 
42 Paróquias da diocese, leram um texto so-
bre o Tráfico de Seres Humanos... (retomada da 
Campanha da Fraternidade), e as 12 paróquias do 
município de Cachoeiro foram convidadas 
para participarem da programação do dia 23.
A manifestação contou com a cobertu-
ra da Rádio Diocesana, e a TV News 
... Foi um dia de muita sensibilização.



encarte especial página 1

PEREGRINAÇÃO À VALPONASCA

    Ajudadas pelo silêncio, pela contemplação da 
natureza, na sua linguagem simples e misteriosa, as 
Capitulares foram convidadas no dia de hoje (13/09) 
a percorrer junto com Maria Domingas Mazzarello, 
a estrada que conduz à Valponasca para redescobrir o 
sentido profundo de Deus que permeava a sua vida.
    «Caminhemos como peregrinas rumo à casa da con-
templação e da adoração de Jesus presente no tabernácu-
lo da nossa vida, na vida do Instituto e dos jovens» foi o 
convite feito a todas antes de colocar-se a caminho.
   No final da tarde, no retorno para Mornese, os mo-
radores do lugar ofereceram às FMA uma encenação 
de alguns episódios da vida de Madre Mazzarello e 
das primeiras FMA a partir da figura de P. Pestarino, 
pároco e guia espiritual das jovens Maín e de Ângela 
Maccagno, coordenadora do primeiro grupo das 
Filhas da Imaculada.
    O prefeito agradeceu e destacou o quanto é im-
portante para Mornese ter sido o berço de Madre 
Mazzarello.
   A Madre agradeceu a todos os presentes e 
disse: «Obrigada pela presença, pelo carinho 
e pelas raízes que vocês representam. Quando 
a Igreja canonizou Madre Mazzarello é como se 
toda a comunidade e, de qualquer forma, Mornese 
inteira tivesse sido reconhecida nos seus valores 
que foram a terra fecunda onde desabrochou a sua 
santidade. Obrigada, contamos com vocês».

DIA DE CONHECIMENTO RECÍPROCO

       As Irmãs Capitulares viveram – no 
dia 08/09 - o primeiro encontro oficial 
com um momento de conhecimento, 
em clima de fraternidade e de festa.
      Na parte da manhã, no Salão de Atos, 
a Madre deu as boas-vindas a todas.
    Juntas, durante estes meses, for-
maremos uma comunidade com rosto 
mundial. Esta comunidade será o lu-
gar da nossa vida. Não colocaremos a 
vida real entre parêntesis, mas deixare-
mos que esta seja iluminada pela semente 
da Palavra e pela colaboração fecunda de 
cada uma de nós. Esta comunidade será o 
lugar da autenticidade do nosso ser FMA».

CHEGADA EM MORNESE 
PALAVRINHA DE IR. ANA TERESA
       Estamos em Mornese. Terra natal 
de Madre Mazzarello. Aqui tudo fala de 
Deus. Neste tempo de retiro lembro-me na 
oração de todas as pessoas que de uma for-
ma ou de outra fazem parte da minha vida.
        Estou em sintonia.
      Rezemos para que o Capítulo seja um 
tempo fecundo para o nosso Instituto.

O CAPÍTULO GERAL EM NÚMEROS
     O Capítulo geral é sem dúvida uma opor-
tunidade e uma experiência de reflexão e de 
invocação ao Espírito para lançar o Instituto 
rumo ao futuro. Um modo significativo de 
apresentar o Capítulo é descrevendo-o em 
números.
   Estamos celebrando o 23º Capítulo geral 
da história do Instituto. As participantes são 
um total de 194. Entre estas, 16 Irmãs do 
Conselho geral, 77 Inspetoras, 5 Superioras 
de Visitadoria, 92 delegadas e 4 convidadas.
   Das Capitulares, 113 participam pela 
primeira vez a um Capítulo, 41 pela segun-
da vez, 20 pela terceira vez, 12 pela quarta, 
6 pela quinta, uma pela sexta, e uma – Ir. 
Aurelia Rossi – pela sétima vez.
     A idade média das participantes é de 
56,40 anos, com 5 irmãs abaixo de 40 anos; 
19 entre 41 e 45 anos; 35 entre 46 e 50; 34 
entre 51 e 55; 26 entre 56 e 60; 34 entre 61 
e 65; 29 entre 66 e 70; 12 acima de 70 anos 
de idade.
      A idade média em anos de profissão (que 
vai dos 6 aos 50 anos) é de 32,88.  Entre as par-
ticipantes, 12 são de origem africana, enquan-
to 18 atualmente vivem na África; 33 são de 

origem asiática e 35 vivem na Ásia; 76 são 
de origem europeia, enquanto 74 vivem 
atualmente na Europa; 73 são de origem 
americana, 65 as que atualmente vivem na 
América. Duas são as participantes que no 
momento presente vivem na Oceania.
   Quem participa de um Capítulo é porta-
voz do caminho carismático das 12.959 
FMA espalhadas pelo mundo. Atualmente 
as FMA estão presentes em 94 nações assim 
distribuídas por Continente: em 24 nações 
da África estão presentes 516 FMA; em 23 
nações da América, 4.031; em 21 nações da 
Ásia, 2.473; em 22 nações da Europa, 5.890; 
em 4 nações da Oceania, 49 FMA. Números 
que revelam a vitalidade e a expansão do Insti-
tuto das Filhas de Maria Auxiliadora.

INICIA -SE O RETIRO

        Na tarde de 10 de setembro, as 
Capitulares começaram o seu Retiro 
espiritual, em Mornese, que terminou 
no dia 17 de setembro. Para elas é um 
tempo de silêncio e escuta da Palavra, 
para entrar em diálogo profundo com 
o Espírito Santo, único protagonista de 
qualquer processo de discernimento. Na 
abertura do Retiro, as palavras  da Madre 
levaram  as Capitulares a entrar no clima 
com as melhores disposições. «Precisa-
mos requalificar  a nossa fé, não com 
novas teorias e doutrinas, mas com uma 
vida densa de amor. Nestes dias vamos 
escutar, meditar, rezar, viver a fraterni-
dade no  horizonte de quem  redescobre 
a beleza da própria fé e se sente animada 
a testemunhá-la em comunidade e entre 
as pessoas, da maneira e da forma com 
que o Senhor nos faz entender. O encon-
tro com Ele na Palavra e na Eucaristia 
vai certamente gerar vida nova no amor.

     A Celebração 
Eucarística foi pre-
sidida por Dom 
Thomas Menam-
parampil, arcebispo 
emérito salesiano 
de Guwahati, Índia, 
a quem foi confiada 
a animação deste 
Retiro espiritual.
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REFLEXÃO SOBRE A VIDA RELIGIOSA
      A Vida Religiosa está colocada no 
centro das reflexões do dia 14/09. Dom 
Thomas Menamparampil continuou suas 
meditações comparando os cenários da so-
ciedade nos diversos contextos mundiais e 
o modo com que os consagrados e os cris-
tãos podem oferecer sua contribuição pes-
soal.  Suas colocações iniciaram citando o 
arcebispo José Rodriguez Carballo, secretário  
da Congregação para a Vida Religiosa que, 
em uma de suas falas, indicava como moti-
vações do abandono de muitos consagrados 
e consagradas, a ausência de vida espiritu-
al, a perda do sentido de comunidade e de 
pertença à Igreja, problemas no campo da 
afetividade e sexualidade, algumas atitudes 
de incerteza, dúvida, insegurança, ambição. 
    Na conclusão do dia as crianças da es-
cola de Chieri ofereceram às Capitulares 
momentos maravilhosos com o Concerto 
de Bach, o Te Deum, a Ave Maris Stella, e 
outras obras primas da música.  A Madre, 
citando Bento XVI, assim se expressou: 
«Estou convencida de que a música seja a 
linguagem universal da beleza, capaz de 
unir entre si os homens de boa vontade so-
bre toda a terra, de levá-los a erguer os olhos 
para o alto e a abrir-se ao bem e ao belo abso-
lutos, que têm sua origem no mesmo Deus».

     Na manhã do dia 17/09, as Capitulares 
iniciaram a peregrinação rumo a Turim-Val-
docco onde tiveram a Celebração Eucarísti-
ca de encerramento dos Exercícios Espirituais 
na Basílica de Maria Auxiliadora.
    O grupo teve a oportunidade de visitar 
o quarto e os ambientes usados por Dom 
Bosco e de permanecer em oração junto ao 
altar dos fundadores.
   A Celebração Eucarística, que teve os can-
tos animados por 100 alunos da Escola Ma-
ria Auxiliadora de Turim 27, foi presidida 
por Dom Thomas Menamparampil. Na ho-
milia, ele recordou “a centralidade de Cristo 
na vida consagrada e a atenção ao Espírito 
Santo que ilumina e reanima o caminho. Em 
seguida, desejou que as FMA sejam sempre 
mais conscientes que viver com fé, testemu-
nhando com a própria vida Jesus caminho, 
verdade e vida, produz mudanças na Igreja e 
na sociedade. Esta é a grande certeza ao final 
dos Exercícios Espirituais”.
    Depois da Missa, o Conselho geral se colo-
cou junto ao altar de Dom Bosco, e Madre 
Yvonne rezou assim: «Vindas dos 5 conti-
nentes e de 94 nações, aqui estamos diante 
de ti, Dom Bosco, para revigorar a força do 
Da mihi animas que tu nos deixaste como 
a mais preciosa herança. Somos monumento 
vivo do teu agradecimento a Maria Auxili-
adora, inspiradora, guia, mestra e pedra an-
gular de todas as nossas comunidades es-

palhadas pelo mundo. Nela, Mãe e auxílio 
poderoso, redescobrimos a nossa identidade 
de Filhas. Te pedimos, por sua intercessão, 
para abençoar a nossa Assembleia capitular 
na busca apaixonada da vontade do Senhor 
no que diz respeito ao nosso Instituto, para 
ser verdadeiramente hoje, com os jovens, 
casa que evangeliza».
     Em seguida, a Madre e as Irmãs do Conselho, 
com os celebrantes, se reuniram diante do al-
tar de Madre Mazzarello e, juntamente com 
as Capitulares, pediram-lhe para “sustentar as 
FMA no caminho da santidade a fim de levá-
las ao corajoso dom de si e para fazer com 
que as jovens possam reconhecer o quanto 
é belo entregar-se a Deus”.
   Por fim, confiaram a Madre Mazzarello o 
CGXXIII manifestando um pedido: “serem 
confirmadas na certeza de que o Instituto 
pertence a ela, dar-lhes esperança, abandono 
confiante na providência, fidelidade a cada 
instante que lhes é concedido viver”.
    De tarde, às 14h, as Capitulares foram à 
Nizza. Ali foram acolhidas pelos jovens da 
Escola que, por grupos linguísticos, as acom-
panharam aos lugares onde Madre Mazza-
rello viveu os últimos anos de sua vida, que 
foram anos ricos de ensinamento pois foi jus-
tamente de Nizza que escreveu quase todas 
as suas cartas às FMA na Itália e na América, 
que constituem hoje uma fonte de espirituali-
dade para o Instituto.

PEREGRINAÇÃO EM TURIM E NIZZA

   Terminar os Exercícios Espirituais não 
é uma conclusão, mas uma abertura ao fu-
turo em um caminho que é diverso, porque 
possuído por uma luz nova. É importante 
agradecer ao Senhor por este dom recebido e 
olhar a própria realidade com olhos novos para 
descobrir as maravilhas que o Senhor está 
realizando em cada uma.
   A experiência dos Exercícios foi um mer-
gulho na graça, uma experiência carismática 
que nos ajudou a viver aquela harmonia in-
terior que é típica de quem se deixa encon-
trar por Deus e 
se compromete a 
levar aos jovens 
esta irresistível 
atração.
   Retornemos 
com renovada 
alegria e com 
esta certeza: «Deus não abandona os seus 
filhos; Deus nos precede, nos acompanha, 
Deus nos espera nos jovens, nos pobres, 
no rosto de todos aqueles que encon-
trarmos no nosso caminho. Façamos com 
que todos participem da Vida Nova que 
Ele nos transmitiu».

Boa Noite da Madre na Conclusão do Retiro

   O dia 20 de setembro, teve como finali-
dade refletir sobre o Capítulo geral como 
experiência de Espírito Santo. Para orientar 
a reflexão foi convidado P. José Cristo Rey 
García Paredes, claretiano, estudioso e es-
pecialista em vida religiosa. 
      «Como Instituto religioso - afirmou padre 
José – vocês são uma grande rede carismáti-
ca que abraça todo o planeta terra. A paixão 
de vocês são os jovens, a educação, a nova 
evangelização e, portanto, é a inovação, a 
previsão de um futuro alternativo, os sonhos 
de um mundo novo». 
      A reflexão foi dividida em cinco núcleos: 
a prospectiva, o símbolo, o poder carismáti-
co, a tarefa, o método.
      Por fim, convidou a “abraçar o milagre”. 
Citando David Cooperrider disse: «O nosso 
mundo não é um problema a ser resolvido, 
mas um milagre a ser abraçado. Se cada dia 
tivéssemos consciência disto e nos déssemos 
conta do que dá vida aos sistemas humanos, 
contribuiríamos ao processo de construção 
de uma vida bem maior e melhor».

CG - EXPERIÊNCIA DE ESPÍRITO SANTO

     Antes da abertura do XXIIICG – 
dia 19 de setembro – as Capitulares 
tiveram um dia dedicado à introdução 
ao uso da tecnologia intranet. 
     Num segundo momento houve apre-
sentação das Irmãs da Comunidade da 
Casa Geral.

ÚLTIMO DIA DE RETIRO
     No dia 16/09 foi o 
último dia dos Exer-
cícios Espirituais em 
Mornese. Neste dia 
de reflexão e silêncio, 
Mons. Thomas Me-
namparampil convi-
dou a aprofundar a 
temática da evange-
lização. “Aprendam 
a falar a todos com 
um vocabulário que 
possam entender. A evangelização retrata a bon-
dade amorosa de Deus que alcança os indivíduos 
e as comunidades. A missão salesiana específica 
é construir o futuro dos jovens, especialmente 
dos mais desfavorecidos, e assim assegurar um 
futuro para as novas gerações. Na realidade trata-
se de construir o destino de toda a humanidade”.
    As   Capitulares, antes do Boa-Noite da 
Madre,  agradeceram Dom Thomas e a

comunidade dos Maz-
zarelli pela bonita ex-
periência destes dias.
  A Madre agradeceu a 
cada uma das Capitu-
lares pela docilidade ao 
Espírito, pela abertura de 
coração e pelo desejo de 
viver plenamente o cli-
ma de Mornese. E con-
cluiu: «Voltamos dos 
Exercícios com esta 

certeza: Deus não abandona os seus filhos; Deus nos 
precede, Deus nos acompanha, Deus nos espera nos 
jovens, nos pobres, no rosto de todos aqueles que en-
contramos no nosso caminho. Que nós os tornemos 
participantes da Vida Nova que Ele nos transmitiu.
    Maria Auxiliadora nos ajude a decifrar o que 
Deus quer de nós, a que coisa Ele está nos chaman-
do neste momento e como ser FMA, verdadeiras 
filhas suas, e por isso geradoras de vida!»
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ABERTURA OFICIAL DO XXIIICG
    22 de setembro de 2014: 
início do XXIII Capítulo 
Geral das Filhas de Maria 
Auxiliadora - Ser com os 
jovens casa que evangeliza!
   O dia começou com a cele-
bração eucarística presidida 
pelo Reitor-Mor dos Sale-
sianos, P. Ángel Fernández 
Artime e concelebrada por 
P. Francesco Cereda, vigário 
geral dos Salesianos.
    A centralidade da escuta 
da Palavra simbolizou a 
acolhida e a invocação de luz 
e discernimento do sonho de 
Deus para o Instituto. Todo o 
Instituto está presente no gesto 
da entrega e da oferta, com a 
riqueza da diversidade e da 
universalidade.
      O momento oficial da 
abertura teve início com o desfile das 
bandeiras. Todas as FMA são convi-
dadas a viverem o evento capitular 
como um momento importante no 
caminho do Instituto. Por isto, todas 
cantam e participam invocando o Es-
pírito Santo.
     Madre Yvonne Reungoat dá as boas-
vindas a todos os presentes.
    «O tema do nosso Capítulo – ser 
hoje com os jovens casa que evan-
geliza – será o coração da oração, 
da reflexão e do discernimento que 
compartilharemos na Assembleia ca-
pitular. Este tema responde ao núcleo 
mais profundo da nossa identidade 
carismática e está em sintonia com o 
caminho da Igreja proposto pelo Sínodo 
dos Bispos sobre a Nova Evangeli-
zação e pelo convite de Papa Fran-
cisco, que pede aos jovens para serem 
protagonistas da própria vida, artífices 
do presente e do futuro da Igreja e da 
sociedade.
   Invoquemos sobre a nossa Assem-
bleia o auxílio de Maria, dos Santos e 
Bem-aventurados da Família salesiana, 
de toda a Igreja. Obrigada a todos pelo 
apoio no caminho que estamos iniciando.»

   O Cardeal João BRAZ de AVIZ, 
Prefeito da Congregação para os 
Institutos de Vida Consagrada e 
as Sociedades de Vida Apostólica, 
disse: «Desejo que o Pai habite 
com vocês: se vocês sentem-se em 
casa, serão também casa para os 
jovens».
    Também P. Ángel Fernández Ar-
time, Reitor-Mor dos Salesianos 
de Dom Bosco cumprimenta as 
capitulares: ...”O encontro com 
os jovens se torna ara nós o lugar 
apostólico do encontro com Jesus. 
O Senhor as abençoe. 

  A n n a :  A vocês que são mulheres 
consagradas, peço que continuem 
a ser mães que corrigem, educam 
e abraçam os jovens. Como Ma-
ria, Mãe de Deus e  M ã e  d e  t o -
d o s  n ó s ,  n ã o  d e s i s t a m  d i -
a n t e  d a q u e l e s  j o v e n s  q u e 
p a r e c e m  n ã o  e s c u t a r  o  q u e 
v o c ê s  d i z e m ,  p o r q u e  t a l v e z 
s e j a m  o s  p r i m e i r o s  a  c o l o c a r 
e m  p r á t i c a  o  q u e  v o c ê s  e n -
s i n a m .  Te n h a m  a  c o r a g e m  d e 
s e r  r e a l m e n t e  e x i g e n t e s ,  s e m 
a  p r e o c u p a ç ã o  d e  q u e  a g i n d o 
d e s t e  m o d o  v o c ê s  p o s s a m 
parecer pouco gentis e amáveis.
 J a c o p o :  D e s e j a m o s  q u e , 
a t r a v é s  d o  C a p í t u l o  g e r a l , 
v o c ê s  p o s s a m  a b r i r  n o -
v a s  e s t r a d a s  d e  e v a n g e l i -
z a ç ã o ,  p a r a  f a z e r  c o m  q u e 
o s  j o v e n s ,  c a d a  v e z  m a i s , 
s e j a m  f i l h o s  d a  c a s a  d e 
D e u s  e  n ã o  h ó s p e d e s .  S e -
j a m  s e m p r e  p a r a  n ó s  p r o -
f e c i a  d e  e s p e r a n ç a  e m  J e -
s u s . 
   A n t e s  d o  t é r m i n o ,  o 
C a p í t u l o  g e r a l  f o i  o f i c i a l -
m e n t e  d e c l a r a d o  a b e r t o !

    Desejo-lhes que possam ser real-
mente hoje com os jovens casa que 
evangeliza. Um feliz e fecundo 
Capítulo Geral».
   Muitos são os representantes da 
Família Salesiana presentes que, 
ao cumprimentarem as Capitulares, 
manifestaram proximidade ao Insti-
tuto, destacando a importância do 
tema escolhido.
    Dois jovens da Inspetoria romana, 
Jacopo e Anna, em nome de todos os 
seus colegas do mundo inteiro expres-
sam os melhores votos às FMA.
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APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 
SOBRE A VIDA DO INSTITUTO
    Do dia 23 a 26 de setembro aconteceu 
a apresentação do Relatório sobre a vida do 
Instituto para as Capitulares. A Madre e as 
Conselheiras apresentaram o caminho feito 
pelo Instituto nestes seis anos, com os pas-
sos dados, as estradas tomadas e os desafios 
ainda em aberto. 
     É a Madre que faz a leitura do texto, inter-
calando-se com algumas Conselheiras. 
   O texto do Relatório articula-se em uma 
introdução geral que deixa perceber o hori-
zonte do tema capitular relacionando-se 
com os caminhos de conversão ao amor so-
bre os quais foi elaborada a Programação do 
sexênio recém-concluído. 
    Prossegue evidenciando a presença das 
fma no mundo, seja do  ponto de vista numé-
rico, que geográfico e das obras. Apresenta 
em seguida as linhas de animação e de governo 
da Madre, da Vigária e do seu Conselho no 
horizonte dos processos de vital renovação 
pedidos pelo CG XXII.
    Na sequência evidencia-se a vida das Ins-
petorias assim como foi  percebida pelas 
Conselheiras gerais que puderam visitá-las. 
Segue um capítulo a respeito da Secretaria 
e do Arquivo geral. O Relatório oferece en-
fim, uma pista de reflexão sobre os caminhos 
futuros que esperam o Instituto a partir do 
Ícone da casa no contexto eclesial da nova 
evangelização. À tarde é dado algum tempo 
para o estudo do texto em nível pessoal e/ou 
em grupo seguindo um caminho de reflexão 
e aprofundamento. No 26 de setembro, em 
Assembleia foram apresentadas as ressonân-
cias e as perguntas feitas à Madre e ao Con-
selho que deram as suas respostas. 

NOS LUGARES DE IR. ANGELA VALLESE
  Esta manhã (18/09), bem cedo, as Capitulares 
deixaram Mornese para ir em peregrinação a 
Lu Monferrato, local onde nasceu Irmã An-
gela Vallese, da qual se celebra o centenário de 
morte neste ano.
  Ir. Angela Vallese foi a pioneira que abriu os 
caminhos do apostolado missionário das FMA. 
Partiu com a primeira expedição missionária, 
deixando a Itália no dia 14 de novembro de 
1877, do porto de Gênova, com apenas 23 anos 
de idade, juntamente com Ir. Giovanna Borgna 
(17 anos), Angela Cassulo (25 anos), Angela 
Denegri (17 anos) Teresa Gedda (24 anos), 
Teresina Mazzarello (17 anos), D. Giacomo 
Costamagna sdb e outros salesianos. 
   Estas jovens partiram sem grandes recursos, 
sem conhecer o que lhes reservava o novo con-
tinente, em total disponibilidade e prontas a 
qualquer sacrifício, inclusive o de não retornar 
nunca mais à sua pátria.
   Depois da calorosa acolhida do Pároco sale-
siano de Lu, P. Piergiorgio Verri, as Capitu-
lares receberam as Boas-vindas do Prefeito 
Fonte Francesco Michele que disse: «Não 
nos deixem sozinhos, porque temos muita es-
trada pela frente, para caminharmos juntos”.

   Em seguida foi apresentado o volume das 
cartas de Ir. Angela Vallese organizado por 
Ir. Maria Vanda Penna que, ao apresentá-lo, 
destacou: «Descobrir a figura desta nossa 
primeira missionária pode rejuvenescer a 
nossa espiritualidade e dar novo vigor ao 
nosso carisma. As cartas destacam os va-
lores centrais da vida de Ir. Angela: a oração 
confiante, o sacrifício, a santidade feita de 
fidelidade cotidiana aos próprios deveres, a 
profunda humildade, a obediência - custe o 
que custar -, a consciência viva de que somente 
de uma vida espiritual madura pode nascer o 
testemunho evangélico, a paixão evangeliza-
dora...».
   As Capitulares 
se estiveram 
também diante 
da casa onde 
nasceu Ir. An-
gela Vallese, na 
qual foi descer-
rada uma lápide 
na presença de 
sua sobrinha 
neta, Rosalba. 

ENTREGA DA CRUZ ÀS NEOMISSIONÁRIAS
     Enquanto a assembleia capitular retoma 
os trabalhos, o rosto das nossas irmãs neomis-
sionárias está radiante pela experiência vivida 
em Turim – Valdocco. A missão é questão de 
amor! Eis a grande inquietação de todas as 
Capitulares: “Ai de mim se não evangelizar”.
    Domingo, dia 28 de setembro, na Basílica 
Maria Auxiliadora de Turim, as neomissionári-
as FMA, os missionários SDB e alguns lei-
gos receberam o mandato missionário. Es-
tiveram presentes a Madre geral, M. Yvonne 
Reungoat, e a Conselheira para as Missões, 
Ir. Alaide Deretti. 
  A celebração eucarística foi presidida 
pelo Reitor-Mor dos Salesianos, P. Ángel 
Fernández Artime que, repetindo o gesto 
de Dom Bosco quando em 11 de novembro 
de 1875 enviou os primeiros missionários 
à Patagônia, entregou a cruz missionária a 
um significativo grupo.
    São 16 as neomissionárias FMA que, 
provenientes de diferentes nações, irão aos 5 
cantos do mundo para continuar atualizando o 
carisma e o empenho educativo dos Fundadores: 
       Durante todo o ano, elas terão a possibilidade 
de preparar-se para melhor responder à sua vo-
cação missionária. Em dezembro, às vésperas 
do Natal, como já é tradição, a Madre comu-
nicará a cada uma o lugar de destinação.

     O dia 27 de setembro começou, para as Capitu-
lares, com a agradável presença de Pe. Pascual 
Chávez, Reitor-Mor emérito dos Salesianos, que 
presidiu a Celebração Eucarística.
    Na homilia, Pe. Pascual manifestou a alegria 
de encontrar-se entre as capitulares e em um 
contexto de Espírito Santo como é a experiência 
de um Capítulo geral. Um tempo vivido em to-
tal sintonia com a “primavera” que a Igreja vive 
com o Pontificado de papa Francisco e momento 
histórico pelo início da Celebração do Bicen-
tenário do nascimento de Dom Bosco, evento 
que coincide com o ano dedicado à Vida Con-
sagrada, instituído pelo Santo Padre. 
    «Lembrem-se bem destas palavras», exorta 
Pe. Chávez. E comenta três elementos citados 
nas leituras do dia: vida em plenitude, conversão 
e testemunho. «Aprender a viver intensamente, 
em tempo integral, sem deixar para depois, não 
divididas entre muitos amores. “Sou uma mis-
são nesta terra”, não tenho uma função ou um 
serviço para fazer, a vida em plenitude é felici-
dade, ser testemunhas radiantes da bondade de 
Deus... Somos chamados a anunciar aos jovens 
a alegria de sentir-nos acolhidos e amados por 
Deus...»«Para viver uma vida de contemplação 
é necessária a conversão da mente e do coração, 
uma conversão pessoal e pastoral – continua Pe. 
Pascual -, “devemos abandonar a ambiguidade, 
ou somos discípulos que creem ou desconhecemos 
o projeto de Deus”. Ser discípulos significa despo-
jar-se de tudo, amar a pobreza e testemunhar o 
dom que Deus 
nos deu. “Em 
mim estão gra-
vados os sinais 
da sua paixão e 
cruz”. A vida tem 
sentido à medida 
que se torna dom, 
e sabemos vivê-
la na entrega». 

Pe. PASCUAL CHÁVEZ 
NO CG XXIII DAS FMAA PROFECIA DA VIDA RELIGIOSA

      O dia 30 de setembro foi en-
riquecido pela presença de Dom 
José Rodriguez Carballo, OFM, 
Secretário da Congregação para 
os Institutos de Vida Consagrada 
e as Sociedades de Vida Apos-
tólica.
    Ele ofereceu três pontos para a 
reflexão. O primeiro foi o convite a 
ser mulheres de fé, sem considerá-
la como óbvia, mas redescobrindo 
a confiança no Senhor e o confiar-
se ao Senhor: «A fé seja para vocês 
critério de discernimento – disse -, 
seja o Senhor a iluminá-las e vocês, 
deixem-se iluminar». O segundo ponto 
da reflexão salientou o testemunho 
da beleza da vida fraterna. «O teste-
munho da vida comunitária é um 
sinal profético», continuou, desta-
cando que a fraternidade exige olhar 
o outro na sua realidade concreta de 
pessoa criada à imagem e semelhan-
ça de Deus. Falando ainda da vida 
fraterna evidenciou como esta deve 
sempre mais tornar-se humana e hu-
manizante: «Uma vida consagrada 
que não nos faz mais homens e mais 
mulheres não é evangélica». O ter-
ceiro ponto é uma exortação a ser 
mulheres de esperança. Esta não é 
tão somente otimismo, que se baseia 
sobre as nossas forças, mas nasce da 
fé em Cristo para quem tudo é pos-
sível.
    Em seguida, as Capitulares se re-
uniram na sala capitular onde Dom 
Carballo ofereceu uma reflexão 
sobre o tema: “A profecia da Vida 
religiosa no horizonte da Evangelii 
Gaudium” procurando responder a 
algumas perguntas fundamentais.

    Em uma boa noite foi apresentado 
por Ir. Giuseppina Teruggi, Conselheira 
para o Âmbito da Comunicação Social, 
o DVD com o título: “Uma casa tão 
grande quanto o mundo”, produzido 
em colaboração com “Missões Dom 
Bosco”.

BC - Encarte Especial XXIII CG
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      Neste ano de 2014, o livro indicado é o 
Evangelho de Mateus. O lema para o Mês 
da Bíblia é “Vão e façam com que todos os 
povos se tornem meus discípulos, batizan-
do-os em nome do Pai, e do Filho, e do Es-
pírito Santo, e ensinando-os a observar tudo 
o que eu ordenei a vocês!” (Mt 28,19-20).

Casa Maria Imaculada – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

MÊS DA BÍBLIA NO VILLAGINDO
    A criançada do Villagindo está se fa-
miliarizando cada vez mais com a Bíblia! 
Iniciamos o mês de setembro, dando uma 
visão geral da Bíblia para todas as crian-
ças e adolescentes... e está dando certo!
    Curiosidade, Conhecimento, Partilha, 
Preces, Fé, Cantos, e Amor à Palavra de 
Deus! Diariamente no momento final das 
atividades “momento da Acolhida” (nos-
sa acolhida é sempre no final, antes do 
lanche), um educador conduz o momento 
bíblico já preparado com antecedência.
    As crianças refletem, fazem os enig-
mas decifrando as citações bíblicas 
propostas e após a leitura das mes-
mas fazem uma pequena encenação.
As Bíblias estão sempre à disposição das 
crianças, além de um cantinho orante espe-
cialmente preparado. Há também alguns 
livrinhos bíblicos expostos  onde as cri-
anças podem fazer a leitura ou simples-
mente folhear ...Uma beleza!

Boletim Comunic...ando

JORNADA DE ESPIRITUALIDADE JUVENIL

      Dia 21 de setembro aconteceu no 
Instituto Nossa Senhora da Glória/
Macaé a Jornada de Espiritualidade 
Juvenil Salesiana das  Inspetorias 
Nossa Senhora da Penha (FMA) e São 
João Bosco (SDB) - Um dia de festa!
    Aproximadamente 250 jovens vin-
dos das diversas comunidades (Campos 
dos Goytacazes, Cachoeiro de Itapemirim, Re-
sende, Macaé, Rio das Ostras, Venda Nova do 
Imigrante, Niterói e Rio de Janeiro)  refleti-
ram, partilharam, conviveram e celebraram 
a vida com grande entusiasmo!
O tema deste ano foi “Da mihi animas cetera 
tolle” e o lema “Jovens chamados à liberdade”.

INSG/MACAÉ INVESTE NA PARCERIA FAMÍLIA E ESCOLA

    O Instituto Nossa Senhora da 
Glória – INSG/Castelo criou o Pro-
jeto “Parceria Família e Escola”. A 
iniciativa foi elaborada pelo Serviço 
de Apoio Psicológico, com as equipes 
pedagógicas, como forma de trabalhar 
as relações entre a família e a escola e 
possibilitar a escuta e a compreensão 
das diferenças. Segundo a Psicóloga 
Camila Villela Faria, que coordena o 
departamento, o projeto quer ser uma 
resposta aos desafios que a educação 
vem enfrentando hoje, face às novas re-
alidades sociais, culturais e familiares, 
o que tem repercutido no desenvolvi-
mento e formação das crianças e jovens 
e incidindo diretamente no contexto 
escolar, no processo de desenvolvi-
mento e aprendizagem e nas relações 
entre professores, alunos, pais e es-
cola. De acordo com ela, para enfren-
tar tais desafios, é imprescindível uma 
boa relação entre a família e a escola.
    A psicóloga alerta que a sociedade 
vivencia, com frequência e intensi-

dade cada vez maiores, dificuldades de 
comportamento sociais, emocionais e 
de aprendizagem. Aponta a parceria 
entre a família e escola para que a for-
mação dos alunos seja bem sucedida.
     Para isso, a escola tem convidado 
os pais e responsáveis para encon-
tros temáticos, dos quais participam 
também os diretores, os respectivos 
coordenadores e a psicóloga. Entre 
os assuntos tratados até agora es-
tão: “Os Desafios da Relação Pais e 
Filhos” e “Ajudando seu filho a ser 
protagonista de seu aprendizado”.
     Outra ferramenta que a institu-
ição disponibilizou é o atendimento 
de orientação aos pais, que consiste em 
atendimentos individuais, em situações 
emergenciais, para orientações quanto à 
relação pais e filhos; ao processo de 
desenvolvimento e aprendizagem da 
criança e do adolescente; e ao rela-
cionamento com a escola, sendo reali-
zados encaminhamentos para profis-
sionais externos, quando necessário.

Instituto N.Srª da Glória - MACAÉ, RJ

       No último dia 02 pela manhã, acon-
teceu a “Brincadeira na Praça” com o ob-
jetivo de resgatar brincadeiras simples  uti-
lizando apenas giz: amarelinha, jogo da 
velha, caracol e desenhos livres no chão. 
Foi muito divertido! As crianças queriam 
ficar o tempo todo brincando, pois fizeram 
uma atividade diferente do habitual... 
As crian-
ças foram 
or ienta-
das pela 
educadora 
Maria de 
Lourdes 
do Carmo.

BRINCADEIRA NA PRAÇA
Casa Maria Imaculada – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

    Xilogravura é uma técnica de origem chinesa 
em que o artesão utiliza um pedaço de madeira 
para entalhar um desenho, deixando em relevo a 
parte que pretende fazer a reprodução.
   Iniciando as linguagens e as técnicas de xilo-
gravura, a professora Claudia Paes do INSA/Rio 
estimulou seus alunos do 2° ano a conhecerem 
a evolução da história da gravura e das xilo-
gravuras de cordel. A partir da observação, os 
educandos 
produziram 
seus próprios 
desenhos , 
usando como 
base uma 
superfície de 
isopor.
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RESGATANDO CULTURAS COM O FOLCLORE BRASILEIRO

    O Ensino Fundamental I do Insti-
tuto Profissional Laura Vicunha - 
Campos dos Goytacazes/RJ planejou 
e organizou o Projeto “Resgatando 
Culturas com o Folclore Brasileiro”, 
com o objetivo de resgatar a im-
portância do folclore do nosso país.
      Foram divididas as regiões do Brasil 
entre as turmas, para que cada grupo se 
aprofundasse no conhecimento e estu-
do de cada região específica: 1º ano-
Centro Oeste, 2º ano-Sul, 3º ano-Norte, 
4º ano-Nordeste e o 5º ano-Sudeste.
     Os objetivos principais do projeto 
foram: Resgatar, vivenciar e valorizar 
manifestações da cultura popular bra-
sileira; pesquisar diferentes formas 
de expressão cultural; incentivar a 
sabedoria popular e sua influência na 
vida social e envolver as famílias nas 
atividades desenvolvidas na Escola.
    Durante o projeto, foi preparada 
uma vasta programação onde os alu-

nos pesquisaram o signifi-
cado do folclore, conheceram 
várias lendas, fizeram escul-
turas dos seus persona-
gens com massinha 
de farinha de trigo e ar-
gila, entrevistaram pes-
soas mais idosas, ou-
vindo suas histórias
e seus conhecimentos, 
resgataram e conheceram 

os mais diversos brinquedos e brin-
cadeiras, como: pula corda, bilbo-
quê, bola de gude, pipa, boneca de 
pano, peteca, três Marias, cantigas 
de roda, amarelinha, telefone sem 
fio, sapato de lata, mamulengos, 
carrinhos de papelão, entre outras.
     Também saborearam a culinária de 
cada região do Brasil, podendo assim 
experimentar os mais diversos gostos 
e conhecer a variedade dessa cultura.
   Teve também concurso de trava 
línguas e adivinhações, dando um 
toque divertido na programação.
Participaram da oficina do Livro 
Paradidático “Ururau Pançudo” e 
tiveram o prazer de receber as au-
toras do livro para uma tarde de 
autógrafos e troca de saberes.
   Animação, Novidades, Aprendi-
zado, Criatividade e Integração! 
Assim foi a Semana do Fol-
clore do EFI do Laura Vicunha!

Instituto Profissional Laura Vicunha - CAMPOS DOS GOYTACASES,RJ

PROJETO ALIMENTAÇÃO 
S AU D Á V E L  N O  I N S A
    Aconteceu hoje (18/09) no INSA a cul-
minância do Projeto sobre “Alimentação 
Saudável”, desenvolvido pela professora 
Daniela e pelo professor Paulo Eduardo com 
a turma 302, na disciplina de Ciências.
     Os alunos convidaram a turma do 3* ano 
do Ensino Médio, alguns professores, fun-
cionários, coordenação, orientação e Irmãs 
para explicar um pouco sobre o tema e oferecer 
um lanche saudável, com ingredientes de todas 
as camadas da pirâmide alimentar.
Foi um momento de alegria e confraterni-
zação, com muita informação!

Inst. N.SrªAuxiliadora RIO de JANEIRO/RJ

ISECENSA PARTICIPA DO ENCONTRO 
I N T E R N AC I O N A L  E D U C A Ç Ã O  3 6 0
    A Coordenadora do Curso de Peda-
gogia do ISECENSA, acompanhada das 
professoras Ana Raquel Pourbaix e Te-
resa Cristina Rodrigues, participou do 
Encontro Internacional Educação 360, 
realizado no Rio de Janeiro, nos dias 05 
e 06 de setembro.
    O evento mobilizou diversos setores 
da sociedade para debater os novos ru-
mos da Educação, além de compartilhar 
conhecimento e experiências bem su-
cedidas, reunindo pensadores como 
Pierre Lévy, Edgar Morin, José Fran-
cisco Soares, educadores, pais, alunos, 
empreendedores, gestores, lideran-
ças comunitárias e representantes do 
poder público em conferências, mesas 
plenárias e estudos de caso.

Centro Educacional N. Srª. Auxiliadora – CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ

DOMINGO EM FAMÍLIA NO CENSA

    A APPCENSA - Associação de Pais e Pro-
fessores do CENSA / Campos dos Goytacazes, 
RJ - promoveu, no dia 14 de setembro, uma 
manhã de esporte, gincanas e brincadeiras.
      Uma festa pra toda a família: o Domingo em 
Família!
        Uma proposta de interação família/esco-
la através de momentos prazerosos buscando 
fortalecer os laços de amor e parceria.
       A manhã começou com um passeio ciclís-
tico com premiação do pai mais idoso, o pai 
mais jovem, a bicicleta mais ornamentada e a 
família com maior número de participantes.
    Depois de todo esse exercício, foram dis-
putadas partidas de futsal, natação, reveza-
mento, vôlei e brincadeiras como dança das 
cadeiras, cabo de guerra e ovo na colher.
     Com a forte torcida dos filhos, pais e mães mos-
traram muita garra numa disputa sadia e alegre. 
Foram, ainda, sorteada uma bicicleta e ofereci-
dos muitos prêmios aos vencedores das provas.
   Um gostoso churrasco fechou o evento com 
chave de ouro que promete fazer parte do 
calendário festivo do Auxiliadora/Campos.

Centro Educacional N. Srª. Auxiliadora – CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ

      Nos dias 18 e 19 de setembro aconteceu 
no Centro de Convenções Israel Pinheiro, 
em Brasília/DF, o Terceiro Encontro da 
Equipe ACSSA – Associação de Cultores da 
História Salesiana - Brasil. 
       A equipe nasceu em 2013 com o intuito de 
pesquisar e sistematizar mais cientificamente 
a história salesiana em terras brasileiras.
Neste Terceiro Encontro dois itens de pauta 
se destacaram: a elaboração do Plano Estra-
tégico da ACSSA, e a pesquisa sobre Dom 
Bosco em vista do VI Congresso Mundial 
em 2015. Trata-se de uma pesquisa em âm-
bito nacional sobre a influência de Dom 
Bosco na sociedade civil e cujo resultado 
será apresentado no Congresso que acon-
tecerá em Becchi-Turim, Itália no próximo 
ano. A pesquisa é grandiosa e contempla as 
seguintes categorias: educativa e pedagógi-
ca; religiosa; catequética; associacionismo; 
seminários e congregações religiosas; mass 
media; periódicos – jornais; urbanística; 
política; teses e literatura, entre outras. Após 
o levantamento desses dados, a equipe que 
participa do trabalho priorizará algumas das 
áreas para elaboração do material final.
     O estudo está sendo realizado com a partici-
pação de todas as Inspetorias do Brasil através 
de seus representantes. Da Inspetoria Nossa 
Senhora da Penha participa Ir. Sirlene Girardi.

Se você tem conhecimento de algo que tenha o nome 
de Dom Bosco e não pertence diretamente nem às 
Irmãs nem aos Padres Salesianos,ou que tenha tido 
alguma influência deste santo na própria história ou 
na história de determinado grupo ou lugar, e queira 
contribuir com esta pesquisa, comunique-se conosco.

TERCEIRO ENCONTRO DA EQUIPE ACSSA
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