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      O Natal costuma ser 
sempre uma ruidosa 
festa; entretanto se faz 
necessário o silêncio, para 
que se consiga ouvir a voz 
do Amor.
    Natal é você, quando se 
dispõe, todos os dias, a re-
nascer e deixar que Deus 
penetre em sua alma.
   O pinheiro de Natal é 
você, quando com sua 
força, resiste aos ventos e 
dificuldades da vida.
   Você é a decoração de Natal, quando suas 
virtudes são cores que enfeitam sua vida.
   Você é o sino de Natal, quando cha-
ma, congrega, reúne.
   A luz de Natal é você quando com 
uma vida de bondade, paciência, 
alegria e generosidade consegue ser luz 
a iluminar o caminho dos outros.
   Você é o anjo do Natal quando con-
segue entoar e cantar sua mensagem de 
paz, justiça e de 
amor.
   A estrela-guia 
do Natal é você, 
quando consegue 
levar alguém, 
a o  e n c o n t r o 
do Senhor.

   Você será os Reis Magos 
quando conseguir dar, de 
presente, o melhor de si, 
indistintamente a todos.
   A música de Natal é você, 
quando consegue também 
sua harmonia interior.
   O presente de Natal é 
você, quando consegue 
comportar-se como ver-
dadeiro amigo e irmão de 
qualquer ser humano.
   O cartão de Natal é você, 
quando a bondade está es-

crita no gesto de amor, de suas mãos.
  Você será os “votos de Feliz Natal” 
quando perdoar, restabelecendo de 
novo, a paz, mesmo a custo de seu 
próprio sacrifício.
   A ceia de Natal é você, quando sacia 
de pão e esperança, qualquer carente ao 
seu lado.
   Você é a noite de Natal quando 
consciente, humilde, longe de ruídos e de 

grandes celebrações, 
em silêncio recebe o 
Salvador do Mundo.
   Um muito Feliz Na-
tal a todos que pro-
curam assemelhar-se 
com esse Natal.

Papa Francisco

FELIZ NATAL !
    Nos dias 29 e 30 de novembro Ir. 
Jaqueline participou - em Ibiraçu/
ES - do último Módulo da Escola de 
Capacitação para Agente Vocacional 
(ECAV) com a apresentação dos pro-
jetos que serão colocados em prática 
nos próximos anos em cada paróquia 
representada no curso.
     Os participantes tiveram três me-
ses para elaborarem este projeto que 
norteará as ações em suas paróquias 
com a finalidade de criar e motivar 
a PV/SAV favorecendo uma cultura 
onde todos se sintam vocacionados a 
serviço da vida.

CONCLUSÃO DA ECAV

    Após pesquisas, reflexões e propostas 
colhidas ao longo de todo o ano de 2014 
junto às comunidades da diocese de 
Cachoeiro de Itapemirim, a 12ª Assem-
bleia Diocesana de Pastoral realizou-se 
de 28 e 30 de novembro, na Casa de Re-
tiro Maria Mãe da Igreja, em Jerônimo 
Monteiro, reunindo 208 delegados (as) 
de todas as Paróquias da diocese. Es-
tiveram presentes o Bispo Diocesano 
Dom Dario Campos, OFM, 51 padres, 
25 diáconos, 09 seminaristas, 08 religi-
osas e 115 fiéis leigos e leigas de todas 
as paróquias de nossa diocese.
      Ao final das reflexões e discussões 
assumiu-se como objetivo geral de 
nossa ação pastoral: “Evangelizar com 
alegria, celebrando a fé viva em nossas 
comunidades eclesiais de base, perse-
verando na comunhão fraterna, na Pala-
vra de Deus, na oração e na Eucaristia, 
motivando a ação dos discípulos mis-
sionários de Jesus Cristo, para que todos 
tenham vida, rumo ao Reino definitivo”.

ASSEMBLEIA DIOCESANA EM 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

    Foi com muita alegria que a Comu-
nidade Educativa do Instituto Laura 
Vicunha se reuniu no dia 03 de dezem-
bro para festejar o fim do ano letivo. 
Com muita devoção os professores se 
dedicaram à renovação dos verdadei-
ros motivos natalinos, destacando a 
importância do nascimento de Cristo 
Jesus.
    Em clima de união e amizade, pro-
fessores e familiares representaram o 
presépio vivo. Atentamente as crian-
ças vivenciaram esse momento.
     Em seguida houve o amigo oculto e 
a confraternização das turmas em um 

CONFRATERNIZAÇÃO DO EFII NO LAURA
    Aconteceu no dia 12 de dezembro 
de 2014 a formatura dos alunos do 3º 
ano (EM) do INSG/Rio das Ostras
     Logo no início da celebração houve a 
entrada das bandeiras: da Congregação 
FMA levada por diretora Ir.Teresinha 
Ambrosim;  Bandeira Nacional levada 
pela professora Leires que se dedica 
muitos anos à esta escola; e a Bandeira 
da Escola levada pela aluna Luísa Facto-
rine representando um grande exemplo 
de perseverança e superação.
    Muita felicidade e beleza na noite 
de formatura destes queridos jovens.
    Desejamos que Deus e Nossa Senhora 
Auxiliadora  estejam sempre com eles, 
abençoando suas caminhadas, e que esta 
conclusão seja apenas o início do grande 
sucesso que ainda terão pela frente!

FORMATURA EM RIO DAS OSTRAS
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     Após uma fervorosa novena, a programação re-
ligiosa da Festa de Nossa Senhora da Conceição em 
Rio das Ostras, foi encerrada no dia 8 de dezembro.
Às 6 horas na Igreja Matriz aconteceu o Ofício da 
Imaculada Conceição. Logo após um delicioso café, 
preparado pela Pastoral da Terceira Idade.
     A Santa Missa teve início às 8h com o celebrante Pe. 
João Machado Evangelho. Em seguida um passeio 
ciclístico pelas ruas do centro da cidade, onde muitos 
acompanharam a imagem de Nossa Senhora.
     Às 17h, na Praça São Pedro, com cantos e orações, 
o povo saiu em procissão até a Matriz, onde aconteceu 
a Missa solene em honra a Nossa Senhora da Con-
ceição, padroeira da cidade de Rio das Ostras.
     Para finalizar estes dias de muita fé, carinho e de-
voção à Mãe Maria, aconteceu a Coroação feita por 
um grupo de crianças.
     Que Nossa Senhora da Conceição abençoe a cada 
um de seus filhos e filhas!

FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO EM RIO DAS OSTRAS

    No dia 13/12 aconteceu o encerramento 
das atividades do Centro Comuni-
tário Educativo Esperança do Futuro, 
em Resende. Na ocasião as crianças 
apresentaram teatro, danças e lindas 
encenações natalinas, e viveram junto 
com seus educadores e familiares uma 
tarde muito feliz com direito a cachor-
ro quente, bolo e presente!!!
    Participou também deste momento um 
grupo do agrupamento Marrocos que a 
aproximadamente 3 meses foi incorpo-
rado à Paróquia Sagrada Família e onde 
as Irmãs também se fazem presente.
    Com o coração em festa todos - num 
só coro - puderam dizer: Obrigada, 
Senhor, pelo ano de 2014!

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EM RESENDE ENCERRAMENTO DO 1º AO 5º ANO E DA EDUCAÇÃO INFANTIL  NO CENSA

       Encerrando a ano letivo de 2014, os alunos do 1º ao 
5º ano do CENSA realizaram o Auto de Natal.
    O momento foi de muita alegria e emoção.
     O musical “Natal, tempo de celebrar” foi marcado pelo 
clima de família, alegria, renovação e agradecimento.
    Os alunos participaram dançando, cantando 
e encenando o presépio.
    No dia 06/12 foi a vez da educação Infantil...
    Tempo de Alegria! Este foi o tema da festa! 
    Tempo de alegria porque é essa a expressão que mais 
concretiza as aprendizagens realizadas no Projeto sobre 
Dom Bosco, desenvolvido ao longo do 2° Semestre.
    Sonho, mística, música, poesia, equilibrismo, movi-
mento, arte, espírito de família, festa e alegria são sen-
sações e sentimentos que entrelaçam João Bosco, o 
mundo do Circo e esta data tão importante para 
todo o mundo: o Natal!
   Dom Bosco se apropriou dos ensinamentos do Cir-
co para reunir jovens em torno de um ideal de bem e 
de santidade. Não uma Santidade utópica, mas uma 
santidade real e concreta, 
chamando a todos para 
perto de um Deus Pai que 
é amor e que enviou ao 
mundo seu bem mais pre-
cioso: Seu Filho, o menino 
Jesus! Deus se fez criança 
para reunir a todos numa 
linda festa de alegria, de 
glórias e de luzes: o Natal!

    Sonho, alegria e família! Esse é o legado deixado 
por um menino sonhador e por um jovem homem 
que realizou uma grande obra da qual somos to-
dos herdeiros e continuadores.
   Sobre isto um grande filósofo, Francisco 
Orestano, se expressou: Se São Francisco santifi-
cou a natureza e a pobreza, São João Bosco santi-
ficou o trabalho e a alegria(...).
   Assim como no picadeiro, no palco da vida Dom 
Bosco nos deixou a lição de que cada pessoa tem 
um ponto acessível ao bem, que cada ser tem uma 
corda que vibra mais forte e é capaz de torná-lo 
protagonista de uma história de desafios, alegrias 
e conquistas.
    A vida é cheia de surpresas, desafios e ex-
periências, por isso devemos sempre cultivar 
bem dentro de nós, a alegria e o sonho através 
do canto, da música, da dança. Essa é a melhor 
forma de viver o evangelho do menino Jesus!
   Com esse espírito de sonho e de alegria de 

Dom Bosco, com o es-
pírito de coletividade e 
mística do circo, as cri-
anças da Escola Infantil 
do CENSA celebraram 
o natal 2014!
   O evento contou com 
a participação do Proje-
to Estrela do Amanhã.

FELIZ NATAL!

FORMATURAS NO CASTELO/MACAÉ

    O Instituto Nossa Senhora da Glória – INSG/
Castelo Macaé realizou a cerimônia de formatu-
ra dos alunos do Ensino Médio e da Educação 
Técnica.

     As cerimônias, realizadas nos dias 17 e 18, 
foram abertas pela Dir.Geral, Ir. Rosa Idália, que 
agradeceu o apoio dos familiares e pronunciou 
palavras de incentivo e otimismo aos formandos.

MUSICAL NATALINO NO VILLAGINDO
   No dia 12 de dezembro 
crianças e educadores do 
“Villagindo” apresentaram 
um belíssimo coral com 
o tema “Natal do Amor”. 
Familiares e amigos pre-
sentes na quadra puderam 
desfrutar da beleza de 
várias danças e músicas 
natalinas.
   Várias autoridades mu-
nicipais também estiveram 
presentes, bem como algu-
mas Igrejas Evangélicas do 
bairro que apresentaram 
um lindo número de coral.
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ASSEMBLEIA INSPETORIAL
   Um grupo de aproxi-
madamente 45 Irmãs da 
Inspetoria Nossa Senhora 
da Penha se reuniu nos dias 
06 e 07 de dezembro para o 
repasse do XXIIICG e para 
a “Festa da Gratidão”!
     Ir. Ana Teresa (inspe-
tora) e Ir. Carmelita (dele-
gada inspetorial) articularam 
beníssimo reflexão, di-
namicidade, objetividade, 
leveza e entusiasmo ao re-
passarem o Capítulo Geral 
acontecido em Roma de 
22 de setembro a 15 de novembro, com 
o tema “Ser hoje com os jovens casa que 
evangeliza”. 
    O grupo inspetorial acompanhou com 
interesse e atenção cada partilha de forma 
fraterna e participativa.

Ponto alto do dia foi a 
eucaristia presidida por 
Padre Gustavo Cola – 
sdb – cume dos trabalhos 
realizados e, onde – já 
em clima de festa – 
colocamos no altar do 
Senhor toda a gratidão 
pelos 30 anos da nossa 
Inspetoria, pela vida 
doada de cada Irmã, de 
forma muito especial, 
da Ir. AnaTeresa neste 
serviço de animação 
inspetorial.

   À noite a festa prosseguiu com a 
tradicional e sempre muito animada 
troca de presentes!
   Na manhã seguinte, as finalizações dos 
trabalhos do repasse e alguns informes 
inspetoriais em vista do ano de 2015.

CONFRATERNIZAÇÃO DO NÚCELO 
DA CRB EM RIO DAS OSTRAS
    Em clima de alegria e fraterna con-
vivência, realizou-se o encontro de 
confraternização das Religiosas que 
compõem o núcleo da CRB nas locali-
dades de Macaé, Casimiro de Abreu, 
Trapiche e Rio das Ostras no dia 14 /12 
na Comunidade do INSG/Rio das Ostras.
    Padre Alexandre José Albuquerque, 
sempre muito disponível, celebrou a 
Eucaristia, ponto alto de todo o dia.
   Cada Comunidade levou para partilhar 
gostosos quitutes para o lanche e para 
o almoço.
   Após o almoço realizamos um di-
vertido bingo com presentes ofertados 
pelas Comunidades.
     No final do dia o grupo dedicou-se 
à programação para o ano de 2015.

INSG/MACAÉ REALIZA 
ENCONTROS DE CONFRATERNIZAÇÃO

    A semana que antecedeu o Natal foi de 
muita comemoração no INSG/Castelo. Di-
retora, professores, coordenadores e fun-
cionários em geral participaram de encontros 
de confraternização. No dia 15, a reunião foi 
dos docentes do Ensino Técnico e no dia 17 
do Ensino Fundamental e Médio.
    No dia 19, houve a celebração de Na-
tal e confraternização para os funcionários 
do INSG/Castelo e da Faculdade Salesiana 
Maria Auxiliadora.
      Nos encontros, abertos pela Diretora Geral, 
Ir. Rosa Idália, houve momento de oração 
e de agradecimento pelo sucesso do 
ano letivo, além de um lanche servido 
para os participantes.

FIM DE ANO NO MAZZARELLO

    Nos dias 17 e 18 o Mazzarello celebrou 
o término do ano com apresentações cul-
turais: teatro, coral, estréia do grupo da 
oficina de violão, coreografia. Tudo quis 
trazer o verdadeiro sentido do Natal . Foi 
significativa a participação das famílias das 
crianças como também de colaboradores , 
benfeitores e voluntários que prestigiaram 
este momento lindo que mostrou os talentos 
de nossas crianças, adolescentes e jovens.
   No dia 18 foi momento da festa de des-
pedida iniciada com uma acolhida e a 
oração presidida pelo vigário padre Ani-
ceto. A seguir uma saborosa Ceia. E para 
encerrar, a entrega dos presentes, resul-
tado da ajuda de colaboradores e amigos 
que acreditam neste belo trabalho.
    No dia 19 foi a vez dos educadores com um 
momento de confraternização e amigo oculto. 
    Agradecemos a todos que de diferentes 
formas, através de sua generosidade, fazem 
com que a Providência Divina chegue até 
nós. Obrigada equipe Mazzarello por mais 
esta etapa vencida. Que venha 2015 com 
muitas realizações! Fé e Paz a todos!

    No dia 12/12 aconteceu a formatura dos 
alunos do 9º ano (EFII) e do 3º(EM) no giná-
sio do INSA. Sem dúvida, um momento 
muito significativo para todos os presentes: 
alunos, familiares, educadores, afinal é um 
ciclo que se conclui e um horizonte que 
se abre. Gratidão é a palavra de ordem! 
Gratidão a todos e a cada um que constitui a 
Família INSA!
   No dia 13 um grupo de pensionistas do 
INSA se reuniu para celebrar o Natal de Je-
sus e para confraternizar-se agradecendo e 
desejando umas às outras os melhores votos 
de boas-festas!

    Já no dia 16 a celebração natalina ficou por 
conta da educação Infantil que com todo en-
canto encenou o presépio e apresentou boni-
tos números de dança na quadra da escola.
   Por fim, no dia 18 aconteceu a formatura 
do Pré II, onde familiares e educadores muito 
felizes e emocionados celebraram a primeira 
conclusão de segmento de seus filhos/alunos e 
juntos agradeceram a Deus o caminho feito até 
aqui, confiando-LHE todos os passos futuros!
     Feliz e abençoado Natal a todos e um 2015 
pleno de realizações!

INSA EM CLIMA DE NATAL
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SARAU DE POESIAS NO CASTELO/MACAÉ
     Um sarau de poesia, reunindo teatro, 
música e dança, marcou a culminância do 
projeto “Toda Palavra”, realizado nas tur-
mas do 1º ano do Ensino Médio do Instituto 
Nossa Senhora da Glória – INSG/Castelo. 
A iniciativa teve como objetivo possibilitar 
aos alunos não só a leitura, mas também 
o trabalho de reconstrução de sentidos, 
através dos textos escritos por eles.
     O Projeto Literário-Filosófico “Toda 
Palavra” foi planejado e executado durante 
o terceiro trimestre de 2014 pela profes-
sora de Língua Portuguesa e Literatura, 
Maria Aparecida Alves de Araujo, e pelo 
professor de Filosofia e Sociologia, Moa-
cyr Macedo. Junto aos alunos foi feita uma 
análise crítico-sócio-literária do mundo 

que os cerca, a partir dos livros lidos. 
        A professora explica que na preparação 
do trabalho, os alunos passaram pelas eta-
pas de leitura dos Clássicos da Literatura, 
leitura de livros contemporâneos, biogra-
fia dos autores, contexto histórico dos livros, 
analogia entre o tema na época em que 
a obra fora produzida e nos dias atuais, 
estudo biográfico dos filósofos e 
das suas concepções filosóficas e as-
sociação entre os que partilhavam 
ideias comuns às dos escritores lidos.
    -O trabalho com textos literários é 
um grande aliado nessa reconstrução. 
Leitura e escrita são processos que se 
completam e complementam – afir-
ma a Professora Maria Aparecida. 

     O Instituto Nossa Senhora da Glória/
Rio das Ostras celebrou nos dias 10 e 11 de 
dezembro o encerramento das atividades 
do ano letivo. No primeiro dia os alunos 
do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental 
I apresentaram uma belíssima encenação 
natalina, deixando para todos um recado 
muito especial: “Na gruta de Belém nasce 
o Salvador!” Já no segundo dia foi a vez da 
Educação Infantil até o 2º ano: na quadra 
da escola os alunos do Castelinho apresen-
taram “O Menino e a Caixa – Um Cordel 
Natalino” destacando para os presentes o 
verdadeiro sentido do Natal.
     Parabéns à Comunidade Educativa que 
tanto abrilhantou a festa!

     Prosseguindo com as confraterni-
zações natalinas a Associação dos Vi-
centinos, em clima de festa e alegria pro-
moveu para a criançada e suas famílias 
na tarde do  dia 14 na quadra do Colégio 
Castelo uma linda celebração de Natal.
    As crianças estavam radiantes com 
tanto brilho das luzes de Natal, papai 
Noel que fazia bolinhas de sabão, uma 
árvore com efeito musical e uma 
emocionante encenação do Nasci-
mento de Jesus.
   Não poderia faltar o lanche para com-
pletar a alegria de todos.
 Certamente tudo ficará guardado na 
memória e no coração de todos!

ENCERRAMENTO DO ANO EM RIO DAS OSTRAS

    Música, teatro, dança e muita confraterni-
zação fazem parte dos espetáculos que foram 
apresentados no INSG/Macaé no encerra-
mento do ano letivo nos segmentos da Edu-
cação Infantil e Ensino Fundamental I.
   Nas duas primeiras semanas de dezem-
bro, vários projetos culminaram com apre-
sentações de peças teatrais adaptadas. Entre 
eles os projetos “Pintando o Sete” (Ensino 
Integral), “Nossa vida dá um filme” (cursos 
extracurriculares), “Frozen: o amor verdadei-
ro” (Educação Infantil), “A Mágica de Oroz” 
(1º ano), “Cada conto encanta um tanto” (2º 
ano), “Baú de Lembranças” (3º ano), “Alma-
naque: Macaé em destaque” (4º ano) e “Bra-
sil ricamente miscigenado” (5º ano).
   -Todas as apresentações foram lindas. Nos-
sos parabéns aos alunos, nosso agradecimento 
aos pais pelo apoio e nosso reconhecimento 
às coordenadoras, professores e funcionários 
pelo empenho e dedicação. Continuamos, 
como sempre, contando com a colaboração 
de toda a comunidade educativa – disse a Di-
retora Geral do INSG/Macaé, Ir. Rosa Idália.

ESPETÁCULOS INFANTIS ENCERRAM 
ATIVIDADES NO INSG/MACAÉ

ALUNOS DO INSG/MACAÉ SE DESTACAM 
NO 4º REGIONAL MACAENSE DE XADREZ
    Alunos do INSG/Macaé participaram 
com destaque no 4° Regional Macaense de 
Xadrez, evento organizado pelo Clube Ma-
caense de Xadrez que fechou o calendário 
da FEXERJ no ano de 2014.
   O torneio aconteceu nos dias 13 e 14 
de dezembro, nas dependências do Hotel 
Four Points By Sheraton. A competição, 
que teve a arbitragem do Ad Gerivalde 
Alves, contou com a participação de 33 
Enxadristas de nove diferentes clubes 
de diversas localidades do Estado do 
Rio de Janeiro. Entre os participantes, 
sete alunos do INSG/Castelo. Do Ensino 
Fundamental I: Tainá Ribeiro, Gabriel 
de Oliveira, Bruna Reis e Iago Reis; e do 
Ensino Fundamental II: Alyce da Silva 
Campos (a melhor na categoria feminina), Ma-
teus Ribeiro (o melhor na categoria sub 14) e 
Ygor Dorneles (o melhor na categoria sub 12).
   -Foi muito satisfatória a participação dos 
nossos alunos nessa competição. Além das 
colocações de destaque desses três alunos, 
foi uma oportunidade de amadurecimento 
para todos – afirmou o instrutor de xadrez 
do INSG/Castelo, Victor Borghi.

Se você deseja ser uma Irmã Salesiana entre em contato conosco:
www.salesianasbrj.org.br • rioritap@hotmail.com • Tel. (21)2234.6789


