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Inst. Prof. Laura Vicunha – CAMPOS dos GOYTACAZES, RJ
XV JOGOS INTERNOS No Laura Vicunha
    Com os objetivos de promover um inter-
câmbio social e desportivo entre os alunos; 
exaltar a prática desportiva como instru-
mento indispensável para a superação e a 
formação da personalidade; oportunizar aos 
professores de Educação Física em avaliar as 
qualidades físicas de seus alunos; favorecer 
a integração entre os alunos, e entre estes e 
os educadores, através da vivência de jogos 
esportivos, o Instituto Profissional Laura 
Vicunha realizou de 22 a 27 de setembro os 
seus Jogos Internos.
      Na abertura do evento, pudemos contar com 
o ânimo e o desprendimento da ex-jogadora 
de vôlei Janina, medalhista em diversas com-
petições pela Seleção Brasileira de Vôlei, que 
falou da importância das iniciativas esportivas 
e das responsabilidades individuais que cada 
modalidade requer. Quando se participa de 
um jogo, embora alguns pensamentos sejam 
divergentes, encontramos seu ponto comum 
na hora do jogo, onde todos se empenham na 
busca do objetivo único que é o de competir.
    “Sejamos atletas de Cristo!”, atletas que 
vivem, integram, compartilham e respeitam.

VI FÓRUM CIENTÍFICO DA FSMA
      A Faculdade Salesiana Maria Auxili-
adora (FSMA) realizou, nos dias 6 e 7 e ou-
tubro, o VI Fórum Científico e Profissional. 
Um espaço para a troca de ideias, experiên-
cias e aquisição de conhecimento. O evento 
reuniu estudantes, professores e comuni-
dade em uma programação de palestras e ofici-
nas com temas relacionados aos nove cursos 
da instituição: Administração, Jornalismo, 
Psicologia, Publicidade e Propaganda, Sis-
temas de Informação, Engenharia da Com-
putação, Engenharia Química, Engenharia 
Ambiental e Engenharia de Produção com 
ênfase em Engenharia de Instalações no Mar.

Inst. N.Srª Glória - MACAÉ, RJ 

Instituto Nossa Senhora Auxiliadora – R.JANEIRO, RJ

PROJETO BEM-VINDOS AO 6º ANO
   Os alunos do 5º ano do INSA tiveram 
a oportunidade de esclarecer suas dúvidas 
sobre o novo segmento , o Ensino Funda-
mental II , que em 2015 estarão cursando.
Através de uma dinâmica de grupo, conheceram 
a nova rotina , fazendo perguntas aos cole-
gas do 6º ano.
   Visitaram a sala da Coordenação do Fund. 
II, Laboratório de Informática, Laboratório 
de Ciências e a Capela do Colégio. Tiveram 
contato com a coordenadora do segmento, 
onde foi explicada a proposta do 6º ano.
    Com a presença e participação da Diretora 
da Escola, Ir. Regina, foram acolhidos pelas 
turmas 601 e 701, num momento de oração.
Vivenciaram um recreio, junto com os alu-
nos do Fund. II e Ensino Médio.

   Com o professor de Educação Física, 
participaram de uma atividade esportiva e 
passaram a conhecer o trabalho que será 
realizado com eles no próximo ano.
    Os encontros foram muito bons , preparan-
do-os para esta nova etapa de suas vidas.

 Aconteceu 
no sábado 
(04/10)  a  
O l i m p í a d a 
da Educação 
Infantil no 
I N S A .
   Os alunos 
p a s s a r a m 
por  c i rcui-
to ,  corr ida 
de carr inho 
e  reveza-
mento.
  A quadra  fo i  invadida  pe lo 
a legre  esp í r i to  espor t ivo .
     As famílias presentes vibraram e tor-
ceram pelos lindos seus filhos.

Instituto Nossa Senhora Auxiliadora – R.JANEIRO, RJ

Olimpíada da Educação Infantil no INSA
    O time de vôlei feminino do Censa conquistou, 
por dois anos consecutivos, o título de CAMPEÃO 
DO INTERCOLEGIAL O GLOBO, no sábado 
18/10. 
      Numa final muito disputada e difícil, as alunas 
do Censa se superaram, ganhando de 2x0 do colé-
gio Sistema Elite, com parciais de 25/22 e 25/23.

VÔLEI DO CENSA É BICAMPEÃO
Instituto Nossa Senhora Auxiliadora – R.JANEIRO, RJ

INSTITUTO LAURA VICUNHA E CENSA PARTICIPAM 
DA OLIMPÍADA ESTUDANTIL RECORD E SESI      Pelo terceiro 
ano consecutivo, 
a TV Record e 
o SESI realizam 
as Olimpíadas 
Estudantis, en-
tre as escolas 
particulares de Campos, de forma a incenti-
var a prática esportiva entre os jovens e tam-
bém promover o respeito e qualidade de vida. A 
proposta esse ano é promover as Olimpíadas com 
foco na saúde. Mostrando aos atletas que saúde 
está associada à atividade física, educação e lazer. 
O evento aconteceu de 14 a 30 de outubro.

DIA NACIONAL DA JUVENTUDE
    No dia 19 de outubro, o mu-
nicípio de Rio das Ostras recebeu 
centenas de jovens vindos das 17 
paroquias do vicariato l i toral ,  para 
celebrar o Dia Nacional da Juven-
tude (DNJ) no Litoral .
Com uma programação variada os fié-
is participaram de palestras, adoração 
e shows. Ao fim da tarde, uma Santa 
Missa, presidida pelo Vigário Episco-
pal do Litoral, Pe. Gelcimar Petinatti 
e concelebrada pelos padres Gleison 
e Tiago, marcaram o encerramento 
das atividades na quadra do parque 
de eventos da cidade.

Instituto Nossa Senhora da Glória – RIO das OSTRAS, RJ
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Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora - CAMPOS dos GOYTACAZES, RJ 

    No dia 18 de outubro aconteceu no 
CENSA o Encontro de Perseveran-
ça, com a participação de 62 alunos. 
Como inscrição, os participantes ofereceram 
biscoitos que serão entregues aos 
idosos do Asilo Monsenhor Severino.
A Pastoral e Grupo de Adolescentes e 
Coroinhas do CENSA organizaram para 
este encontro várias atividades: momento 
de louvor, com a participação da Banda “Os 
Pequeninos do Senhor”; oração, reflexão, 
dinâmicas, brincadeiras e convivência. 

Todos participaram com muita alegria, entusias-
mo, animação e vontade de crescer na fé.

ENCONTRO DE PERSEVERANÇA

CÁRITAS BRASILEIRA REALIZOU SEMINÁRIO INTERNACIONAL
    Com debates direcionados à realidade 
feminina e ao papel da mulher no enfrenta-
mento das situações de violação de direitos 
e cidadania, a Cáritas Brasileira promoveu 
o Seminário Internacional “Mulheres: 
fome, pobreza e tráfico humano”. De 15 
a 17 de outubro, o evento reuniu 161 par-
ticipantes no Centro Cultural de Brasília 
(CCB), dos quais 94%eram mulheres.
    O seminário foi uma iniciativa da Cáritas 
Brasileira em conjunto com a Comissão 
Episcopal para o Serviço da Caridade, da 
Justiça e da Paz da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), a Pastoral 
da Mulher Marginalizada e a entidade 
norte-americana Catholic Relief Services.
Também participaram 
representantes da Cáritas 
da França e da Espanha, 
além das secretarias de 
Políticas Públicas para 
as Mulheres da Presidên-
cia da República e a de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional (Sesan) do 
Ministério do Desen-
volvimento Social.

Do Estado do Espírito Santo, 
participaram:a Cáritas de S. Mateus 
(uma jovem) e a Cáritas de Cachoeiro de 
Itapemirim (Ir.Maria Rita Zampirolli).
O debate sobre a realidade feminina e 
o papel da mulher no enfrentamento 
das situações de violação de direitos e 
cidadania aconteceu em um momento 
em que a Cáritas Brasileira, atendendo 
à solicitação da Caritas Internationa-
lis, apoia e assume a campanha contra 
a fome no mundo e realiza a Campanha 
“Uma família humana: pão e justiça 
para todos”, contra a fome no Brasil 
e no mundo. De acordo com a diretora 
executiva nacional da Cáritas, Maria 

Cristina dos Anjos da Conceição, “o 
objetivo é possibilitar uma maior com-
preensão da realidade das mulheres, no 
Brasil, no contexto da fome,pobreza e 
tráfico humano, buscando meios de trans-
formação dessas realidades”. Na abertura 
desta campanha o Papa Francisco disse: 
“Convido todas as instituições do mundo, 
toda a igreja e cada um de nós, como uma 
única família humana, a dar voz a todas 
as pessoas que sofrem silenciosamente de 
fome, para que esta voz se converta em 
um grito capaz de sacudir o mundo.”
 Participantes da Costa Rica, 
Espanha,França e Brasil dialogaram 
nos debates, momentos culturais e mini 

plenárias sobre 
d e s i g u a l d a d e 
de gênero, ex-
ploração sexual 
e tráfico humano.
  O secretário geral 
da CNBB, dom 
Leonardo Ulrich 
Steiner, participou 
da mesa de abertu-
ra do evento.

FSMA REALIZA PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA PARA DOCENTES
      A Faculdade Salesiana Maria Auxili-
adora (FSMA) realizou, no dia 11 de ou-
tubro, mais uma oficina do programa de 
Formação Continuada dos Docentes. O en-
contro reuniu coordenadores e professores 
para a apresentação do tema “O Plano de 
Ensino-aprendizagem” com a Dra. Joyce 
Ajuz Coelho - Doutora em Comunicação e 
Cultura pela UFRJ. Mestre em Psicologia 
Social e do Trabalho pela USP. Psicóloga 
e pedagoga com carreira desenvolvida na 
área de Recursos Humanos em empresas 
de médio e grande porte. CEO da Planning 
Organizacional, Consultoria em R.H na 
área de desenvolvimento organizacional.

   Segundo a Vice-Diretora Acadêmi-
ca, Ana Cristina Lousada, o objetivo é 
promover uma atualização pedagógica 
visando um aperfeiçoamento contínuo 
nas atividades acadêmicas.
    - Dentro do tema “Plano de Ensi-
no-aprendizagem”, foram abordados 
pontos como a seleção de conteúdos, 
a definição de estratégias de aprendi-
zagem e avaliação, entre outros. Esses 
encontros são sempre muito impor-
tantes para que a instituição con-
tinue a se destacar pela qualidade do 
ensino que oferece – afirma a Vice-
Diretora Acadêmica.

Inst. N.Srªda Glória-  MACAÉ/RJ

CELEBRANDO NOSSA SENHORA APARECIDA EM CACHOEIRO
    No dia 12 de outubro, as crianças do 
Villagindo e Ir. Maria Rita Zampirolli 
animaram a celebração na Comunidade 
Nossa Senhora Aparecida: cantos, flores, 
oração, e é claro, um bonita coroação 
marcaram este momento de fé.

Casa Maria Imaculada – CACH.ITAPEMIRIM, ES

ORATÓRIO DOM BOSCO COMEMORA O DIA DAS CRIANÇAS
     No dia 11 de outubro, o Oratório Dom Bosco 
no INSG/Macaé comemorou o Dia das Crianças!
    Mais de 100 crianças estiveram presentes!
   Muita brincadeira, sorteio, momen-
to de reflexão e um saboroso lanche... 
tudo com muita animação!

Instituto Nossa Senhora da Glória – MACAÉ, RJ

    Dia 18/10 aconteceu a formação dos agentes da Pas-
toral do Menor em nível Diocesano durante todo o dia na 
Catedral de São Pedro. Um encontro muito bom, com uma 
significativa partilha de experiências vividas nos Projetos.  
O tema deste dia de for-
mação foi: “A identidade 
da Pastoral do Menor”, 
apresentando o histórico 
de sua caminhada, fun-
damentos e objetivos

FORMAÇÃO DOS AGENTES DA PASTORAL DO MENOR, EM CACHOEIRO
Casa Maria Imaculada–C. de ITAPEMIRIM/ES
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     Momento central do período capitular é a 
eleição da Superiora geral e das Conselhei-
ras que assumirão o serviço de animação e 
de governo nos próximos 6 anos.
    A eleição da Madre é o primeiro fruto 
do processo de discernimento iniciado na 
quarta-feira, dia 22, e acompanhado por Pe. 
José Cristo Rey García Paredes.
     O dia da eleição, 24 outubro, teve início 
com uma solene Celebração Eucarística, pre-
sidida pelo Reitor-Mor, P. Ángel Fernández 
Artime que, na sua homilia, disse: «“Façam 
aquilo que ele lhes disser” são as poucas 
palavras da Mãe... Portanto, queridas, eis o 
caminho para o verdadeiro discernimento: 
coloquem-se à escuta do Mestre, escutem 
Jesus e o seu Espírito, com coração aberto, 
dócil e purificado. E se ouvirem Ele dizer 
“encham as jarras com água”, façam-no sem 
ficar dizendo, “mas por que se nós não pre-
cisamos de vinho...”. Simplesmente façam! 
Deixem-se conduzir por Ele e o mundo in-
teiro será testemunha de uma vida nova,

 uma vida cole-
tiva que dará ainda 
mais vida, mais 
força, mais alma à 
nossa Família».
     Às 9h, as Capitu-
lares se reuniram 
na Sala Capitular 
para realizar as vo-
tações. Às 9h35min 
foi reeleita para o 
segundo sexênio 
como 9ª Superiora 
Geral do Instituto 
das Filhas de Ma-
ria Auxiliadora, M. 
Yvonne Reungoat. 
Depois da eleição, 
Ir. Ciriaca Hernán-
dez , a Capitular com 
maior tempo de 

Profissão religiosa, perguntou-lhe se era dis-
ponível para ser sucessora de Madre Maz-
zarello, para encarnar a sua maternidade e 
“compartilhar uma nova estação de profe-
cia no Instituto a serviço da Igreja”. Com 
profunda emoção, a Madre pronunciou o 
seu sim: «Aceito! Agradeço a confiança. 
A expressão bíblica que me dá sustenta é: 
“Quando sou franco, então é que sou forte”. 
Entrego-me inteiramente a Maria e acolho o 
seu convite: “Façam o que Eles lhes disser”».
      O evento foi acompanhado por um grande 
aplauso e pelo abraço de cada Capitular. En-
tre os primeiros a cumprimentar a Madre 
estava o Reitor-Mor, P. Ángel Fernández Ar-
time, e alguns Conselheiros, representantes 
da Família salesiana e membros das comu-
nidades educativas mais próximas, de Roma. 
Também cumprimentaram a Madre as Irmãs 
da Casa geral e da Casa Sacro Cuore com os 
alunos da escola.
    Em seguida, a Neo-eleita e todas as Capitu-
lares se reuniram na Capela para um momento

de oração, durante o qual a Vigária 
geral, Ir. Emília Musatti, em nome de 
todas as presentes, ofereceu à Madre 
uma Bíblia. O presente foi acompanhado 
por algumas palavras com as quais 
confirmou-se o desejo de apoiar o 
caminho da Madre “para que possa 
continuar a ser guia que ajuda a apro-
fundar a Palavra e colocá-la em práti-
ca”. E concluíram: “Obrigada pelo teu 
SIM a este novo chamado: o acolheste 
na fé, na total disponibilidade. Oferece-
mos a ti a nossa confiança, o nosso amor, 
a nossa oração. Contigo, daremos o 
melhor de nós, o que somos e o que 
podemos para que cada Comunidade 
seja com os jovens casa que acolhe, 
onde o sabor do Pão e da Palavra é 
desejado e experimentado acima de 
qualquer coisa”.
     A Madre expressou o seu agradeci-
mento com estas palavras: «Agradeço 
a confiança de vocês que é também 
uma responsabilidade. Somos cor-
responsáveis umas pelas outras, eu 
sozinha não faria nenhum sentido, 
porque não haveria uma Madre se não 
existissem as filhas e se não existisse 
uma família. Portanto, sentir-nos as-
sim unidas, em profunda comunhão, 
assim felizes pela nossa vocação e por 
poder viver com alegria este momento 
histórico, quer dizer que temos esperan-
ça no coração».
     Na conclusão, foi cantado o Mag-
nificat.
      Na parte da tarde, as comunidades 
das Casas dependentes da Madre e 
as comunidades de Roma manifesta-
ram com cantos e coreografias a sua 
alegria e o seu augúrio à Neo-eleita.  
No final do dia, como já é tradição, 
a festa continuou, organizada pelas 
Capitulares.

MADRE YVONNE REUNGOAT: 
9ª SUCESSORA DE MADRE MAZZARELLO!
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DO SOFRIMENTO NASCE A ESPERANÇA
    Enquanto os trabalhos de estudo e de 
reflexão para as Capitulares continuam, a 
mente e o coração estão voltados às comu-
nidades das Filhas de Maria Auxiliadora 
espalhadas pelo mundo e às populações que 
vivem situações de conflito e de violência.
    A guerra, o cerco da cidade e as dificul-
dades não são impedimentos para nossas 
Irmãs do Oriente Médio manterem viva a 
esperança de um futuro melhor, porque o 
desejo que têm de viver em plenitude e em 
proximidade com o povo são mais  fortes do 
que o medo de morrer.
      Por isso, o XXIIICG entrevistou a Inspetora Ir. 
ABOU NAOUM Lina, da Inspetoria do Oriente 
Médio “Jesus Adolescente” (MOR) para ajudar-
nos a entender um pouco mais a situação atual.
      O Oriente Médio vive os anos mais dramáti-
cos da sua história. O que é descrito como “a pri-
mavera árabe” mostrou-se logo como o “inverno 
apocalíptico!”. A invasão do Iraque  em 2003, 
deu lugar a desequilíbrios em toda a Região. As 
revoluções contra regimes totalitários e tirânicos, 
em nome de uma democracia importada, colo-
cou muitas nações árabes de joelhos, criando o 
caos: Tunísia, Egito, Líbia, Sudão, até alcançar a 
Síria e agora o Líbano... 
   Não é fácil entender em que direção 
evolui a crise atual. O que surpreende 
hoje é uma trágica cena de assassina-
tos em massa, de deslocamentos, de fugas

juntamente com o surgimento de grupos de for-
ças rebeldes, sem guias sábios, sem ideologias 
construtivas. Multiplicam-se os guerrilheiros da 
desgraça, que se aproveitam do caos, do momen-
to trágico, para enriquecer-se, dominar cidades 
inteiras e estabelecer-se no território. Todos, não 
sem a cumplicidade das potências econômicas e 
políticas que oferecem armas, ganham mercados, 
consagram o conflito e, por trás dos bastidores, 
dividem entre si o espólio .
     Nós lhe perguntamos: E as nossas comuni-
dades fma? Como vivem e demonstram a sua 
proximidade com o povo nesta situação?
        Nós, FMA, presentes nas seis nações en-
volvidas pelas tensões, fomos tocadas de 
perto pelo fechamento – esperamos tem-
porário– da nossa missão de Aleppo na Síria! 
Uma decisão que fez sofrer muitas de nós

constrangidas a aceitá-la com realismo e  
com a esperança de uma reabertura em con-
dições melhores, no final.
     A Síria continua a ser a Nação mais abalada 
e em situação mais trágica. As Irmãs do Hos-
pital e da escola de Damasco dedicam-se  
totalmente e, ouso dizer, com heroísmo! Es-
tão imersas em uma guerra angustiante, sem 
trégua, que se impõe com suas inesperadas e 
terríveis cenas de destruição e de morte. 
     Do Líbano, da Palestina e da Terra Santa, 
do Egitto, da Síria ou da Jordânia, podem-se 
escrever páginas intermináveis de crimes, e a 

conclusão é uma: a paz está comprometida! Os 
refugiados são milhões, os mortos igualmente 
... O medo e a insegurança são sentimentos co-
muns. Sem falar do empobrecimento em massa, 
do desemprego que cresce de modo assustador.
      Nós acreditamos no amor, na convivência, no 
diálogo interreligioso, nas ‘sementes do Verbo’ 
presentes em cada religião, em cada Terra, em 
cada cultura. Sempre planejamos e educamos 
para a paz, o respeito recíproco, a convivência. 
E agora não queremos desistir. Estas são as nos-
sas Terras, não vamos dar as costas para procurar 
outro lugar. Somos parte da nossa gente que so-
fre, que acredita em um mundo capaz de mudar, 
de acolher todos os seus filhos, cristãos e muçul-
manos, uma única família humana.
    “Não tenhais medo, eu venci o mundo!”: as pala-
vras de Jesus Ressuscitado são a nossa força!

     O XXIIICG entrevis-
tou a Inspetora Ir. Julienne 
MUNYEMBA, da Inspeto-
ria africana Nossa Senhora 
da Paz(afm), que abrange 
as Nações do Sul da África, 
Zâmbia e Lesotho. Com ela 
queremos conhecer em par-
ticular a África do Sul. 
    Como se vive na África 
do Sul? 
     A nossa Nação é chama-
da “rainbow nation” (nação 
arco-íris) precisamente 
pela diversidade das cul-
turas presentes. O povo 
Sul-africano vive hoje uma 
situação muito complexa e 
deve enfrentar muitos de-
safios. Em primeiro lugar o 
desafio cultural: com o fim 
do apartheid, há 20 anos, 
o País continua a ter diversos proble-
mas, tanto em nível econômico como 
na convivência entre brancos e negros. 
Por isso, estão em andamento, em nível 
nacional, processos de diálogo, de paz, 
de reconciliação para reapropriar-se da 
própria identidade e de valores autênti-
cos para uma convivência serena e har-
moniosa. O caminho é trabalhoso e requer 
paciência e coragem.
   Um outro desafio é a migração, 
refere-sea uma multidão de refugia-
dos e migrantes que provêm dos Países 
próximos e distantes em busca de asilo 
político ou de melhores condições de 
vida, também para as próprias famílias. 
Muitos dos imigrantes chegam sem 
documentos legais e trabalham no 
mercado negro. Esta situação não 
lhes permite ter acesso aos serviços 
sociais, e assim vivem numa grande 
miséria e, em muitas ocasiões, sujei-
tos à xenofobia.

    O outro grande desafio é a eco-
nomia e, apesar de ser um País “em 
via de desenvolvimento”, a po-
breza ainda está muito difundida e 
as taxas de desemprego muito al-
tas. Vale a lógica da ‘injustiça dis-
tributiva’, pela qual os ricos se tor-
nam sempre mais ricos e os pobres, 
por outro lado, sempre mais pobres 
e sem oportunidades de  trabalho. 
O último desafio é a Instituição, 
com a falta de credibilidade do 
governo, por causa da corrupção e 
do enriquecimento pessoal dos “lí-
deres”, que geram desespero e des-
contentamento em geral.
   Neste contexto, que escolhas a 
Inspetoria é chamada a fazer? 
  Na Inspetoria é clara a mis-
são: os pobres.  As fma têm muita 
coragem e são sensíveis às ne-
cessidades dos mais desfavore-
cidos.  O empenho é de continuar 

a p r o c u r a r  j u n t a s 
c a m i n h o s  e  e s t r a t é g i a s 
p a r a  a j u d a r  e  a c o m -
p a n h a r , nas  situações 
mais incômodas. e, alguns 
passos concretos que a co-
munidade inspetorial tem 
posto em prática.
   Inserção de uma fma 
nos organismos da Con-
ferência Episcopal para a 
catequese, em nível na-
cional. A ela é confiada 
a formação dos catequis-
tas e a animação pastoral 
em nível nacional. Para 
a evangelização do povo 
todo, ativou-se uma rádio 
católica que, semanal-
mente, transmite a men-
sagem do Evangelho, al-
cançando toda a gente e 

todos os lugares. 
    As fma administram as escolas 
que se localizam nas periferias e 
acolhem os meninos que vivem em 
situações de grave desconforto. 
Aqui  as Irmãs, além de ocupar-se 
da formação e da promoção dos va-
lores, encarregam-se da inseguran-
ça alimentar oferecendo cotidiana-
mente as refeições. Estes centros 
estão abertos a todos e são pontos 
de referência para o povo.
    Um outro cuidado é  a situação de 
precariedade em que vivem os refu-
giados, em particular as mulheres às 
quais se oferece ajuda moral e espiritual. 
Diante da crise econômica e do au-
mento do desemprego, as fma pro-
curam estratégias e caminhos para 
encontrar oportunidades de trabalho. 
A presença educativa e serena das 
nossas Irmãs preenche de esperança 
a vida dessas mulheres.

ENTREVISTA COM A INSPETORA DA ÁFRICA DO SUL
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PARTICIPAÇÃO DOS/AS LEIGOS/AS NO XXIIICG
   Na celebração do Capítulo Geral XXI-
II, pela primeira vez e de um jeito novo, 
as Capitulares viveram um tempo de 
reflexão e de intercâmbio sobre o tema 
capitular envolvendo leigos/leigas, repre-
sentantes de comunidades educativas pre-
sentes em diferentes partes do mundo.
    O encontro foi introduzido no final 
da tarde de quinta-feira, dia 9, pelas 
palavras da Madre geral e por um mo-
mento de conhecimento recíproco, reali-
zado de modo dinâmico e vivaz, com a 
apresentação de cada leigo e leiga e das 
Conferências de proveniência: CIAM, 
CIAO, CIB, CIEM, CIEP, CICSAL, 
CII, CIMAC, CINAB, PCI, NAC. Par-
ticiparam também representantes do VIDES, 
Ex-alunos/as e Salesianos Cooperadores. 
Tudo aconteceu num clima caloroso de 
família e de alegria salesiana.
      Na sua fala, Madre Yvonne afirmou: 
«A nossa presença, a presença de cada 
um/cada uma de nós, assim como a As-
sembleia que juntos formamos não é por 
acaso! Fomos escolhidos/as pelo Senhor 
que tem um projeto de amor para nós e 
através de nós para o mundo na Igreja. 
Temos sempre algo para oferecer e algo 
para dar. Tenho certeza de que ninguém 
deixará escapar esta preciosa oportuni-
dade». Em seguida, convidou a assumir 
uma atitude “de liberdade interior, de 
escuta profunda, de alegria e de confian-
ça recíproca, respeito e familiaridade”. 
      A presença dos leigos, docentes, edu-
cadores, representantes dos grupos da 
Família salesiana, no 23° Capítulo geral 
das FMA foi um sinal, um testemunho 
vivo do seu insubstituível papel ao com-
partilharem, em sinergia e reciprocidade, 
a espiritualidade e missão salesiana. 
    Pedimos a alguns leigos presentes 
para contarem a experiência vivida no

Capítulo. O que significou para você, 
participar do Capítulo Geral? 
    Nerissa (Filipinas): Fazer parte do 
Capítulo Geral XXIII das FMA foi real-
mente uma graça e uma experiência úni-
ca para mim. Foi uma alegria contagiante 
encontrar as 194 fma participantes, os 
leigos e os jovens provenientes de diver-
sas partes do mundo. Apesar da diferença 
de cultura e de língua, escutar as diversas 
experiências dos participantes fez crescer 
em mim o senso de pertença a esta grande 
Família. Tudo isso porque cada partici-
pante respira o carisma salesiano e com-
partilha o objetivo comum de construir 
juntos a Comunidade Educativa.
     Que clima você respirou nesta Co-
munidade educativa mundial?
    Silvina (Argentina): Um clima 
de alegria, de corresponsabilidade 
entre fma e leigos. Hoje começa-
mos a escrever uma nova página na 
história do Instituto, porque estamos 
conscientes de ser uma linda Família, 

orientada ao único objetivo que é o Da 
mihi animas, cetera tolle. Posso cantar com 
Maria: “Grandes coisas fez o Senhor”.
     O que você leva para casa desta 
experiência a ser entregue à Comuni-
dade educativa à qual pertence?
     Valéria (Brasil): Participar do CG 
XXIII foi uma oportunidade singular. 
Agradeço a Deus e à Conferência In-
terinspetorial do Brasil pela grata e pre-
ciosa experiência de conhecer, conviver 
e “matar a sede” na fonte do Instituto. 
Levo comigo, tanto para a minha vida 
pessoal como para a missão de educado-
ra salesiana, o empenho de,  juntamente 
com as FMA e os demais leigos, viver, 
potencializar e difundir o carisma sale-
siano, em todos os lugares, partilhando-o 
com cada pessoa e comunidade salesiana 
com as quais estarei em contato. 
    O CG XXIII nos convida a ser com 
os jovens casa que evangeliza. Acredito 
ser necessário compreender os jovens 
e estar no meio deles. Olhar a comu-
nidade educativa com coração aberto e 
atitude pastoral, valorizando cada mem-
bro da Família salesiana para que se sin-
ta acolhido, escutado e amado e aprenden-
do com os outros modos diversos para 
anunciar a boa notícia do Evangelho.
     Desta experiência, que mensagem você quer 
dar de presente aos jovens do seu contexto?
   Vanitha (Índia): Que não tenham 
medo de manifestar as próprias di-
ficuldades, os próprios limites e, so-
bretudo, que saibam ousar e pedir ajuda. 
Que se lembrem diariamente, em cada 
manhã de sorrir ao mundo... assim 
como fiz, também eu, nestes dias! 
   Nathalie (Gabão): Não tenham medo 
de ser os protagonistas do futuro de 
vocês, de colocar Jesus no centro e 
entregar a Ele as suas preocupações. 
Cultivem os seus sonhos. Coragem!

MENSAGEM DE MADRE YVONNE REUNGOAT
Carissime sorelle, fratelli salesiani, 
membri tutti della Famiglia salesiana 
e delle comunità educanti del mondo, 
amici e benefattori, Carissimi giovani,
vi scrivo per esprimervi un vivo senso 
di riconoscenza per le congratulazioni 
e i numerosi segni di fiducia e di stima 
con cui mi avete raggiunta, diretta-
mente o indirettamente, in occasione 
della mia elezione a Madre Generale 
per un secondo sessennio.
Ho detto nuovamente il mio sì a questo 
servizio confidando nella preghiera di 
molti fratelli e sorelle che mi incorag-
giano assicurandomi il loro accompa-
gnamento nel cammino che si apre.
Quanto più la missione che il Signore 
ci affida è grande, tanto più Egli è impegnato 
a prenderci per mano, a sostenerci nelle 
fatiche quotidiane, a fecondare il bene 
che seminiamo nel suo nome. Ho detto 
sì alla Sua chiamata, confidando nella 
presenza dello Spirito Santo che illu-
mina e accompagna.
Don  Bosco  a s s i cu rava  che  l a 
ve ra  Supe r io ra  de l l ’ I s t i t u to  è 
Mar i a  Aus i l i a t r i ce .

A Lei dunque affido la 
missione di animare 
e governare la nostra 
Famiglia re l ig iosa . 
Io  cercherò  d i  e s -
s e r e ,  come Madre 
Mazzarello, la Sua 
Vicaria. 
M i  c o n f o r t a  l a 
preghiera e l’offerta di 
tante sorelle nel mondo, 
dei nostri fratelli sale-
siani, delle giovani e 
dei giovani, cuore della 
missione educativa salesiana, di tutta la 
comunità educante.
Insieme ci  impegniamo a costruire 
una casa aperta e solidale;  ci  ren-
diamo disponibil i  ad uscire verso 
le nuove frontiere,  a chinarci  sulle 
feri te dell’umanità contemporanea, 
a  p a r t i r e  dalle nostre comunità.
M a r i a  A u s i l i a t r i c e  c i  a i u t i  a d 
e s s e r e  p e r s o n e  d i  s p e r a n z a , 
c h e  p o s s a n o  l o  s g u a r d o  s u  v a s t i 
o r i z z o n t i  e  s a n n o  r i c o n o s c e r e 

il bene presente nella propria realtà, i germi di 
vita nuova che proprio ora stanno germogliando.
Don Bosco e Madre Mazzarello, nos-
tri Fondatori, ci ottengano di essere un 
“monumento vivente” bello, dinamico e 
vivo nella Chiesa e nella società.
Vi auguro una buona festa di tutti i santi. Con 
loro, e in comunione con quanti attendono la 
rivelazione piena del volto di Dio, siamo in 
cammino verso la Casa vera e definitiva.
Vi saluto con grande affetto e rinnovo 
l’espressione della gratitudine.
Dio vi benedica!

Roma, 25 de outubro de 2014.

Ir. Chiara Cazzuola
vigária

Ir. M.Luisa Miranda
Conselheira 

Ir. M.Nieves Reboso
Conselheira 

Ir.  Alaide Deretti
Conselheira 

Ir.M.Teresa Cocco
Conselheira  

Ir. M. Helena Moreira
Conselheira 

Ir. Vilma Tallone
Ecônoma Geral 

Ir. Silvia Boullosa
Visitadora 

Ir. Marija Pece
Visitadora 

Ir. Piera Cavaglià
Secretária 
3ºsexênio 

Ir. Maria Assunta Inoue 
Sumiko

Visitadora 

Ir. Neves Phyllis
Visitadora 

Ir. Paola Battagliola
Visitadora 

Ir. Mukase Ruzagiriza 
Chantal

Visitadora 

Ir. Lucy Rose Ozhukayil
Visitadora 

Composição do Conselho Geral 
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      Durante a manhã do dia 03 de outubro, 
as Capitulares tomaram parte a uma Mesa 
redonda com o tema da Evangelização 
para e com os jovens, em confronto com 
três Testemunhas: uma Filha de Maria 
Auxiliadora, um Salesiano e uma Leiga.
     O encontro foi aberto pela Madre que 
cumprimentou a assembleia e os convida-
dos, agradecendo-lhes por terem aceitado 
compartilhar sua reflexão a partir da vida 
e do tema capitular “Ser com os jovens 
‘casa’ que evangeliza”.
    A mesa redonda foi moderada por 
Marco Pappalardo, leigo Salesiano Co-
operador, que se introduziu assim: «Como 
os discípulos de Emaús no caminho se 
deixaram transformar pelo encontro com 
Jesus, também nós hoje faremos um en-
contro especial: Jesus se apresenta na nar-
rativa de nossas Testemunhas e dos mui-
tos rostos juvenis que eles encontraram, 
aos quais, como D. Bosco e Me. Mazza-
rello, eles deram uma ‘casa’».
     Seguiu-se o diálogo na Assembleia, 
que ofereceu possibilidade de aprofundar 
os aspectos sublinhados, suscitou mais 
interrogações e deixou perguntas abertas 
sobre as quais continuar a reflexão e o 
confronto.  À tarde as Capitulares continu-
aram, por grupos linguísticos, a reflexão e 
a partilha sobre o conteúdo da manhã.

TESTEMUNHAS DA EVANGELIZAÇÃO

      07/10: Um dia intenso para as Capitu-
lares que, no final da tarde, participaram 
da Mesa Redonda de apresentação do 
livro “Filiação: caminhos de reflexão e 
de investigação” promovida pelo Instituto 
das Filhas de Maria Auxiliadora, Âmbito 
FS, e pela Pontifícia Faculdade de Ciên-
cias da Educação “Auxilium”.
      O livro oferece uma contribuição de-
talhada e vasta de estudos no qual a co-
laboração espiritual e educativa das Filhas 
de Maria Auxiliadora resulta um ponto de 
confronto útil também para aqueles que 
compartilham outras experiências evan-
gélicas e outras propostas religiosas.
      Em síntese, os núcleos temáticos são: 
A filiação, condição e vocação da humani-
dade; Um retorno à fonte; Guardiões da 
memória como profecia; Com o coração 
grato e exultante como Maria; Na relação 
entre as gerações; Na Auxiliadora consci-
entes da maternidade/paternidade evangélicas.
      Após várias exposições, a Madre con-
cluiu o evento incentivando a leitura do 
texto na esperança de que “no mistério da 
filiação divina e da família de Deus todos 
possam encontrar a fonte da própria feli-
cidade, o sentido da plenitude de vida”.

FILIAÇÃO: CAMINHOS DE 
REFLEXÃO E DE INVESTIGAÇÃO

BEATIFICAÇÃO 
DE PAULO VI
     Na manhã deste domingo, dia 19, um bom grupo 
de Capitulares foi até a Praça São Pedro para 
participar da Celebração Eucarística pre-
sidida pelo Papa Francisco, que proclamou 
Bem-aventurado o seu predecessor Paulo VI 
(1963-1978), na conclusão do Sínodo dos 
Bispos sobre a família iniciado dia 06/10. 
     A cerimônia foi assistida também pelo 
papa emérito Bento XVI, que em dezem-
bro de 2012 já havia falado das virtudes 
de Paulo VI.
    O processo de santificação do ex-papa tornou-
se possível depois que o Vaticano reconheceu 
um milagre atribuído a Paulo VI, que morreu em 
1978. Nos anos 1990, uma mulher na Califórnia, 
enfrentando uma gravidez de risco, foi acon-
selhada pelos médicos a abortar, mas preferiu le-
var a gestação até o fim. Por recomendação de 
uma freira, rezou para o falecido papa, e a crian-
ça, hoje um adulto, nasceu sem problemas.
      No ato da beatificação, Paulo VI foi recor-
dado por ser o autor do documento em defesa da 
família e da vida chamada ‘Humanae Vitae’, e 
também por ter realizado o Concílio Vaticano II, 
iniciado em 1962 pelo agora santo João XXIII.
     Uma grande ligação espiritual existiu entre 
Dom Bosco e Papa Montini. Paulo VI definiu o 
grande educador piemontês como um «autênti-
co protagonista da história da Itália e da Igreja». 
Logo em seguida ao pós-guerra, o então Mon-
senhor Montini, que se tornou Secretário de 
Estado, começou a colaborar com os Salesianos 
e com as Filhas de Maria Auxiliadora que presta-
vam socorro e assistência aos “engraxates”, o 
exército de órfãos e meninos abandonados que 
moravam nos vilarejos. Nasce assim a ideia de 
iniciar em Roma, perto do Forte Prenestino, a 
«Cidade dos meninos Dom Bosco». 
    Foi o próprio Paulo VI, no dia 29 de outubro 
de 1966, por ocasião da visita pastoral ao bairro 
Nuovo Salario em Roma, que abençoou a 
primeira pedra do Instituto Pedagógico, que de-
pois se tornou a Casa geral da Congregação das 
Filhas de Maria Auxiliadora. 
      A beatificação deste grande Papa é motivo 
de alegria e de esperança para todo o Instituto, 
que nele reconhece um grande intercessor na 
missão à qual é chamado neste tempo de ex-
traordinária renovação. 

     Com a peregrinação à Basílica 
Santa Maria Maior e a Celebração 
eucarística presidida pelo Cardeal 
Angelo Amato SDB, Prefeito para a 
Congregação das Causas dos Santos, 
quinta-feira 30 de outubro se concluiu 
o longo período dedicado às eleições.
          Atualmente, além da Madre Geral, 
M. Yvonne Reungoat, são sete as Con-
selheiras reeleitas: Ir. Chiara Cazzu-
ola, que passa de Conselheira visita-
dora a Vigária geral, Ir. María Luisa 
Miranda para o Âmbito da Família 
Salesiana, Ir. Alaíde Deretti para o 
Âmbito das Missões, Ir. Vilma Tal-
lone para o Âmbito da Administração; 
como Conselheiras visitadoras Ir. Sil-
via Boullosa, Ir. Lucy Rose Ozhukail 
e Ir. Marija Peče.
     São sete também as novas Conselheiras 
eleitas: Ir. Nieves Maria (SSE) para o 
Âmbito da Formação, Ir. Maria Teresa 
Cocco (ILO) para o Âmbito da Pasto-
ral Juvenil e Ir. Maria Helena Moreira 
(BBH) para o Âmbito da Comunicação 
social; como Conselheiras visitadoras, Ir. 
Mukase Ruzagiriza Chantal (AFE), Ir. 
Neves Phyllis (SUA – não presente ao 
Capítulo), I r .  P a o l a  B a t t a g l i o l a 
(TIN) e Ir. Inoue Sumiko Maria Assunta 
(GIA). Secretaria Geral, Ir. Piera Cava-
glià (3º sexênio).

     É a terceira vez na história do Instituto 
que uma Irmã não presente ao Capítulo é 
eleita. Pela primeira vez o Conselho conta 
com a presença de uma Irmã Conselheira 
japonesa. A idade média é de 59 anos. A 
irmã com mais idade tem 69 anos e a mais 
jovem tem 47. 
    O agradecimento da Madre e das Capitu-
lares se dirige em particular a Padre José 
Cristo Rey García Paredes pela sua pre-
sença discreta e sempre propositiva e por 
ter orientado com profundidade e sabedoria 
os diferentes momentos do discernimento. 
Foi uma semana de encontro com o Espírito 
Santo, de busca profunda e coletiva, vivida 
na serenidade e na fraternidade, acompanhada 
pela oração das FMA do mundo inteiro.
    Na sexta-feira dia 31 de outubro, na 
parte da manhã, as Capitulares se en-
contraram nas Comissões e depois em 
Assembleia para um momento de re-
flexão e de partilha sobre a experiên-
cia vivida durante o discernimento. Em 
seguida, retomaram os trabalhos da 
última fase do Capítulo Geral, que se 
concluirá no dia 15 de novembro.

CG XXIII DEPOIS DAS ELEIÇÕES
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REUNIÃO PREPARANDO A RESCOM
    Nos dias 13 e 14 de outubro, pela 
segunda vez neste semestre, 25 sale-
sianas e salesianos estiveram reuni-
dos em Brasília para pensar e plane-
jar a constituição da Rede Salesiana 
de Comunicação.
     O grupo de trabalho, atualmente 
é constituído pelas coordenadoras de 
comunicação das Inspetorias FMA, 
pelos delegados das Inspetorias dos 
SDB, e alguns leigos e religiosos que 
atuam na Comunicação da Rede Sale-
siana Brasil e Boletim Salesiano.

   Seguindo o exemplo da Rede 
Salesiana de Escolas e das Obras 
Sociais, sente-se a necessidade de 
somar forças também na área da 
Comunicação.
    O projeto de criação da RESCOM 
está em fase de elaboração, estudo 
e troca de experiências, para que a 
partir da realidade e das reais ne-
cessidades se possa dar uma respos-
ta de qualidade e ir de encontro à 
Cultura da Comunicação que caracteriza 
a sociedade atual.

     Fundamentados na frase de Dom 
Bosco “Educação é coisa do coração”, 
os professores do Instituto Profissional 
Laura Vicunha comemoraram seu dia, 
com uma manhã de Capacitação, segui-
da de um almoço de confraternização, 
no dia 11/10/2014.
     A parte da manhã foi marcada pela 
atividade de Capacitação, realizada 
em três TENDAS temáticas: Espiritu-
alidade (Coordenada pela Professora 
Michele), Razão (Coordenada pela 
Pedagoga Márcia Cláudia Dutra) e 
Amorevoleza (Coordenada pelo Pro-
fessor Fabrício). Os  pa r t i c ipan te s 
fo ram d iv id idos  em equ ipes  e 
t odos  v ivenc ia ram os  t emas  de 
fo rma  in t eg rada .
     Ponto marcante da manhã foi a par-
ticipação carinhosa dos alunos, ao re-
alizarem uma homenagem aos Profes-
sores, através de vídeos, mensagens e 
fotos, elaborados pelos mesmos.
    Participaram do momento festivo 
mais de 50 educadores, onde o agra-
decimento e a perseverança foram 
focados na oração e na entrega das 
lembranças pelo Dia do Professor/Edu-
cador. Em seguida, o clima de família 
marcou o almoço com um churrasco 
oferecido pelo Instituto Profissional 
Laura Vicunha. Bom demais!

COMEMORAÇÃO DO DIA DO 
PROFESSOR NO LAURA

Instituto Profissional Laura Vicunha – CAMPOS dos GOYTACAZES, RJ

Casa Dom Bosco – LINHARES, ES
PEDALADA DOM BOSCO EM LINHARES

    No dia 04 de outubro, no Centro Ju-
venil Salesiano Santa Maria Mazzarello, 
foi realizada a “Pedalada Dom Bosco 
pela Paz”. Iniciando com uma oração 
pela paz, contamos com a participação 
das crianças do matutino e vesper-
tino e alguns familiares. Num contexto 
onde a violência parece ser coisa ba-
nal, sair com a meninada pelas ruas do 
bairro pode não ser muito, mas visibi-
liza nossa proposta educativa que busca 
educar as crianças e adolescentes para 
uma convivência baseada no respeito, 
na valorização da vida, na concórdia, 

promotora da cultura de paz. Num clima de 
alegria e descontração cremos ter proporcio-
nado um exercício de cidadania.
    A pedalada passou pelas principais ruas do 
bairro em torno do projeto com o objetivo de 
visibilizar o nosso trabalho que é a luta pela paz 
e por um mundo mais justo.
Foram feitos momentos de reflexão em paradas 
com os temas: Paz na família, direito das crian-
ças, mensagem sobre a paz.
   A pedalada terminou no Centro Juve-
nil com a contagem dos participantes de 
cada equipe e um delicioso lanche. 

Casa Dom Bosco – LINHARES, ES

  Após nove dias de celebrações, a 
Comunidade Salesiana de Linhares, 
juntamente com grande número de 
pessoas de todas as Comunidades, re-
uniram-se na Paróquia São João Paulo 
II para festejar seu padroeiro na noite 
do 22 de outubro. 
Esta festa marcou a primeira celebração 
deste Santo na liturgia, uma vez que 
foi canonizado em 27 de abril do cor-
rente ano.
      A comunidade paroquial celebrou 
seu padroeiro em sintonia com a Dio-
cese de Colatina que está celebrando 
os seus 25 anos com o tema celebrar, 
contemplar e reencantar.

FESTA DE SÃO JOÃO PAULO II EM LINHARES

Dentro da pedagogia Salesiana, as ativi-
dades esportivas têm um lugar privile-
giado na formação integral da criança 
e do jovem, de acordo com os ensi-
namentos de Dom Bosco.
  Neste sentido, o INSG/Rio das 
Ostras,real izou 
no dia 09/10/2014 
a abertura do IV 
Jogos Olímpicos do 
Colégio Castelo, re-
unindo estudantes, 
pais, familiares, 
educadores e con-
vidados.
   Com as ar-
quibancadas lota-
das a abertura

transcorreu de forma simples, anima-
da e emocionante!
    As alunas da professora Liesbeth 
encerraram a noite, com uma belíssima 
apresentação na quadra do ginásio.
   A alegria de todos os presentes 

foi contagiante 
durante todo o 
evento, que foi re-
alizado no período 
de 09 a 18 de ou-
tubro, nas modali-
dades de handebol, 
voleibol, futsal, 
queimada, atletis-
mo, natação, fute-
bol totó, damas 
e xadrez.

IV JOGOS OLÍMPICOS NO CASTELO/RIO DAS OSTRAS
Instituto Nossa Senhora da Glória – RIO das OSTRAS, RJ
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    Com o objetivo de 
contribuir com o en-
riquecimento musi-
cal, a professora Nely 
Móras levou seus alunos, 
do Pré 1 e Pré 2 do INSA, 

a conhecerem algumas composições de Dorival 
Caymmi, bem como a sua vida, em homenagem 
aos cem anos de seu nascimento. Foram escolhidas 
algumas músicas de sua vasta obra que tanto enal-
tece o mar – sua grande paixão.
Segundo a educadora, “Música é linguagem 
e é interessante observar a grande influência 
que ela exerce sobre as crianças. Cabe a nós 
o enriquecimento do repertório infantil, plane-
jando atividades que envolvam músicas de 
diferentes ritmos, épocas, de diversos com-
positores, diferentes povos, culturas, etc.

CONHECENDO DORIVAL CAYMMI
Instituto Nossa Senhora Auxiliadora – R.JANEIRO, RJ

   De 10 a 12 de ou-
tubro aconteceu no 
INSG/Rio das Os-
tras, o segundo en-
contro de formação 
da Espiritualidade 
Juvenil Salesiana da 
nossa Inspetoria. Os 
temas aprofundados foram: 1) uma jornada com 
Jesus em Cafarnaum (conhecimento da pessoa e 
da prática de Jesus); 2) introdução à Bíblia – leitura 
orante da Palavra; 3) dimensão missionária e vo-
cacional da Espiritualidade Juvenil Salesiana.
    Inicialmente foi feito um resgate do primeiro 
encontro apresentando as reflexões sobre a 
Vida, Vida de cada um e Vida em comunidade.

Após o aprofunda-
mento dos temas 
acima citados, acon-
teceu o envio mis-
sionário, que relem-
brou momentos 
marcantes da caminha-
da da Articulação Juve-

nil Salesiana (AJS) e lançou olhares para o futuro dos 
jovens, sejam como leigos, sejam como consagrados.
Ir ao encontro dos mais necessitados, foi a reflexão da 
celebração Eucarística.
A exemplo de Maria o missionário deve, a todo 
momento, deixar-se guiar por Deus e assumir 
suas responsabilidades e viver a profunda 
alegria de pertence-lo.

ESPIRITUALIDADE JUVENIL SALESIANA -SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO-

    No Villagindo a semana da criança – cheinha 
de novidades - bombou!!!
     No dia 07 aconteceu uma animada discoteca, 
onde todos se divertiram muito!
     No meio de muita música e animação teve 
também uma cantina de guloseimas coorde-
nada pelas Irmãs Gerline e Antonia, além de um 
cantinho carinhosamente preparado dedicado 
para fotos e conversas. Foi bom demais!!!
     No dia 08 uma tarde de lazer na quadra com 
o recreador Amarildo, onde não faltaram as brin-
cadeiras, o pula-pula e muitos brindes, com di-
versão garantida para toda a criançada!
     Dia 09,encerrando as atividades da 
Semana, foi realizado um maravilho-
so passeio em Águas Claras (Gruta) 
para todas as crianças.
    Muita alegria... pipoca, algodão doce, pi-
colé, uma mesa farta de frutas e pães, brindes, 
um espaço vasto 
e lindo, e muitas 
opções de lazer 
fizeram deste um 
dia especial para 
todos que par-
ticiparam! Para-
béns criançada!

DISCOTECA, TARDE DE LAZER E PASSEIO 
NA SEMANA DA CRIANÇA NO VILLAGINDO
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SEMANA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM MACAÉ
     O Instituto Nossa Senhora da Glória 
(INSG Castelo), em Macaé-RJ, participou 
ativamente da Semana Nacional de Ciên-
cia e Tecnologia (SNCT), que aconteceu 
de 13 a 19 de outubro.
     A Educação Técnica e a Coordenação de 
Atividades Extracurriculares da instituição 
ofereceram uma série de atividades gra-
tuitas na Praça Veríssimo de Melo. Den-
tre as atividades, constavam as oficinas 
técnicas interativas de química, têxtil e

robótica, desenho técnico, robótica com 
lego, montagem de circuito elétrico, 
lixo eletrônico e montagem básica de 
microcomputadores. Também foram 
realizadas oficinas educativas culturais, 
que envolveram dança, capoeira, jazz, 
xadrez e teatro.
      Dentro da programação da SNCT, o 
INSG Castelo também participou da III Fei-
ra de Ciências da UFRJ, que foi realizada 
na Escola Estadual Mathias Neto no dia 22 

de outubro. A instituição concorreu com 
cinco projetos desenvolvidos por alunos e 
professores dos cursos de Mecatrônica e de 
Petróleo e Gás oferecidos pelo colégio.
    No mesmo dia, também houve pro-
gramação nas instalações do colégio, onde 
foram oferecidas oficinas para os alunos do 
Ensino Fundamental I. A programação con-
tou com oficinas de música, xadrez, robótica, 
jogos eletrônicos e street dance, além de um 
tour pelos laboratórios do Ensino Técnico.

Instituto Nossa Senhora da Glória – MACAÉ, RJ

    Após longas reuniões e encontros de formação 
e motivação missionária a Paróquia Bem-Aven-
turado São João Paulo II, em Linhares, através 
de Equipe de Pastoral Vocacional Missionária, 
realizou no dia 19 de outubro de 2014 uma 
ação missionária na Comunidade São Pe-
dro no bairro Santa Cruz.
   O lugar específico desta ação foi o conjunto habita-
cional JOCAFE que foi inaugurado ano passado, tem 
438 residências e os moradores vieram de diversas 
localidades da cidade de Linhares devido ao pro-
grama habitacional do governo federal.
      O objetivo principal desta missão foi promover 
aproximação entre os moradores do conjunto e a 
comunidade São Pedro.

MISSÃO EM LINHARES
Casa Dom Bosco – LINHARES, ES

    O INSA realizou a IV Vernissage da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental I.
Foram várias telas, com diferentes técnicas, pro-
duzidas pelos alunos sob a orientação da profes-
sora de artes Cláudia Paes.
    O objetivo do evento é despertar o interesse 
pela arte e proporcionar novos conhecimentos do 
mundo às crianças.
    Toda vernissage envolve pesquisa. Os alunos 
criam e experimentam a materialização de sua 
criatividade a partir de um tema, experimentando 
técnicas artísticas variadas.

VERNISSAGE DO INSA
Instituto Nossa Senhora Auxiliadora – R.JANEIRO,RJ

    Aconteceu no último sábado (18/10), no Colégio 
N.Srª. de Lourdes (Vila Isabel), o Torneio B6 de Vôlei.
   Orientados pelo professor Jorge Dargains, os atletas 
do INSA, do SUB17, tiveram como adversários os 
colégios: N.Srª. Lourdes (V. Isabel e Bota-
fogo) e o Ciep M. Cervantes. 
     A vitória do INSA (masculino e femi-
nino) aconteceu graças ao espírito de união 
e à dedicação de toda equipe.
    Parabéns a todos os que fizeram parte da conquista 
deste “OURO EM DOBRO”!

INSA NO TORNEIO B6 DE VÔLEI
Instituto Nossa Senhora Auxiliadora – R.JANEIRO,RJ


