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ENCONTRO VOCACIONAL
      De 23 a 25 de janeiro aconteceu 
o II Encontro de Discernimento Voca-
cional proporcionado pelo Serviço de 
Animação Vocacional da nossa Inspe-
toria, na Comunidade Madre Marchese/
Niterói, que contou com a participação 
de 07 jovens vindas de Macaé, Belford 
Roxo e Vila Velha/ES. As jovens através 
do primeiro momento de oração foram 
convidadas a rezar o Chamado, a Escuta 
e a Entrega ao grande Oleiro de suas 
vidas, que nos criou, nos modelou com 
amor profundo desde sempre, em vista 
de uma missão. Aprofundaram o Chama-
do a uma Vida Consagrada, através de 
trechos do documento “Alegrai-vos” 

e ficaram felizes em terem con-
tato com a visão do Papa Fran-
c i s c o  s o b r e  a  C o n s a g r a ç ã o . 
    Num segundo momento de apro-
f u n d a m e n t o  r e f l e t i r a m  s o b r e  a 
Mística e Profecia de Dom Bosco 
e de Madre Mazzarello, perceben-
do o coração educativo do nosso 
chamado e nossa missão atenta ao 
clamor, ao grito da juventude mais 
necessitada. Amaram em participar 
e colaborar na Renovação de Votos 
de Ir. Jaqueline Corrêa Rocha – na 
tarde do dia 24 - como um momen-
to concreto de entrega a Deus pela 
juventude, culminando o dia com 
o filme de Madre Mazzarello. No 
domingo após a missa na Basílica 
de Maria Auxiliadora, conheceram 
um pouco mais da história da Con-
gregação Salesiana e tiveram o mo-
mento de se confiar a Auxiliadora e 
partilhar a presença de tão querida 
Mãe  em sua trajetória vocacional. 
   No  f im ,  todas  f i ca ram rad i -
an te s  e  f e l i ze s  pe lo  pas so  dado 
de  Mar i a  Cr i s t i ana ,  de  Vi l a 
Ve lha /ES ,  que  f a rá  1  ano  de  ex -
pe r i ênc ia  de  Vida  Re l ig iosa  na

Comunidade de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES. As jovens agradeceram 
muito a todas as Irmãs da Comuni-
dade, a dedicação de Ir. Clotildes e 
Ir. Natalina e também a oportunidade 
de poderem viver estes momentos 
de discernimento para que em seu 
tempo todas possam dar seu SIM de 
acordo com a vontade de Deus. Con-
tinuemos rezando por elas e por aque-
las que serão acompanhadas e que 
não puderam estar presentes. Agra-
decemos especialmente a presença 
de Ir. Ana Teresa – nossa inspetora 
– que esteve conosco todo tempo.

FESTA NO DIA 06 DE JANEIRO
     No dia 06 de janeiro, o grupo de 
Irmãs da INSP reunido no Retiro 
Anual em Petrópolis, celebrou 
com alegria o dom da Vida Con-
sagrada das Irmãs que fizeram 
sua Primeira Profissão Religiosa 
nesta data. Presentes no retiro es-
tavam: Ir. Emília (62 anos de con-
sagração); Ir. Tarcilda, Ir. Otília 
e Ir. Helena (61 anos de consa-
gração); Ir. Clarinda (58 anos de 
consagração); Ir. Laura (56 anos de 
consagração). Com elas e por elas 
rezamos agradecidas ao Senhor!

     De 12 a 24 de janeiro, em São 
Paulo, Ir. Cláudia participou do 
segundo módulo do curso de “es-
pecialização Cultura e Meios de 
Comunicação: uma abordagem 
teórico-prática” no SEPAC – Serviço 
à Pastoral da Comunicação das 
Irmãs Paulinas, com aulas teóricas 
sobre História da Comunicação

e laboratório de jornal. Dias in-
tensos, desenvolvidos em pe-
ríodo integral, em que – uma 
média de 50 participantes das 
diversas regiões do país – apro-
fundam, partilham e estudam a 
Comunicação, sendo acrescidos 
de uma gama imensa de infor-
mação e conhecimento na área.
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RETIRO ANUAL
      De 02 a 08 de janeiro, um 
grupo de trinta Irmãs da INSP se 
reuniu no Convento Madre Regina 
(das Irmãs de Santa Catarina), em 
Petrópolis/RJ para o retiro anual. 
O pregador - Padre José Fernandes 
(sj) -abordou o tema do Amor no 
Cântico dos Cânticos, ajudando o 
grupo a penetrar no livro Sagra-
do e assim rezar as experiências

luminosas de amor na vida de cada 
uma, acolhendo o infinito amor de 
Deus e revendo e potenciando a quali-
dade do amor que habita em nosso 
coração e que transbordamos no dia-
a-dia, pois o livro Bíblico consiste em 
um itinerário de amor no meio da tur-
bulência do mundo. E concluiu lem-
brando ao grupo: o desafio de amar 
começa ao terminar o retiro!

NOTÍCIAS DA AMAR
• Entrega do 3º Prê-
mio Juíza Patrícia 
Acioli de Direitos 
Humanos (categoria 
práticas humanísti-
cas), à Associação 
Beneficente AMAR, 
recebido pela Irmã 
A d m a  C a s s a b 
Fadel, das mãos do 
Ministro da Justiça,  
Dr. José Eduardo 
Cardozo.

A Associação Beneficente AMAR,  foi 
a grande vencedora do 3º Prêmio “Juíza 
Patrícia Acioli de Direitos Humanos”. 
Seu trabalho oferece orientação pedagógi-
ca e  psicológica para crianças e adoles-
centes vítimas de violência ou negligência 
das próprias famílias.

    • Entrega do 3º Prêmio Juíza Patrícia 
Acioli de Direitos Humanos das mãos da 
apresentadora Xuxa Meneghel.
      Na categoria “Redações dos Alunos 
do Ensino Fundamental”, o adolescente 
Juan Santos Gabriel Borges, acolhido pela  
Associação Beneficente AMAR foi con-
templado com um  Tablet, para o seu aper-
feiçoamento educacional.

    • No dia 30 de setembro a meni-
na Isabeli Oliveira Portela Neves, do 
Projeto Ação Pedagógica de Apoio à 
Escolaridade, da Associação Benefi-
cente AMAR , do Núcleo de Duque de 
Caxias e aluna da Escola Municipal 
Solano Trindade,  foi homenageada 
na escola, por participar do momento 
poético com dois belos poemas.

    • O Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro – MPRJ - por intermé-
dio do Centro de Apoio às Promotorias 
de Justiça da Infância e Juventude e do 
MCA, realizou em 2014 o IV Concurso 
Cultural de Desenho do MCA. O obje-
tivo do Concurso, cujo tema foi “Mu-
dando o Brasil” é incentivar a prática 
de atividades artísticas e culturais em 
crianças e adolescentes, de cinco a dezes-
sete anos, que estejam acolhidas em enti-
dades ou em programas de acolhimento 
familiar, no Estado do Rio de Janeiro. 
Na categoria infantil o 1º Lugar foi do 
desenho de Júlio César Ferreira Ribeiro 
Júnior, acolhido na Associação Benefi-
cente AMAR. Parabéns Júlio!!!

       Foi realizado dos dias 29 de dezembro 
de 2014 a 15 de janeiro de 2015 o “Segundo 
Noviciado”! Aconteceu em Carpina/PE, no 
Juvenato Maria Auxiliadora. Participaram 
as junioristas: Ir. Fernandina, Ir. Rita, Ir. 
Vera Lúcia, Ir. Rosineide, Ir. Régia (BRE); 
Ir. Jaqueline (BRJ); Ir. Ana Maria (BBH); Ir. 
Monalisa e Ir. Ana Luíza (BSP); Ir. Márcia 
e Ir. Adriana (BPA); Ir. Claudenete (BMT). 
Também Ir. Amélia de Assis Castro, ins-
petora local e as Irmãs Jaqueline Pereira 
(BMA) e Mariluce (BMT) – coordenadoras, 
participaram todo o tempo.
     Durante estes dias o grupo refletiu os 
seguintes temas: Dom Bosco e a mística do 
“Da mihi animas cetera tolle”; Afetividade 
e Sexualidade; Pastoral Juvenil: juventudes 
e culturas juvenis; A oração da FMA na 
espiritualidade de Santa Teresa D’Ávila; 
Uma leitura dos votos em perspectiva 
mariológica.
      O grupo também realizou um passeio 
a Porto de Galinhas. Um dia especial, num 
lugar maravilhoso!
     Com a palavra, Ir. Jaqueline: “É com 
gratidão à minha inspetoria - por ter me 
ajudado a chegar até esta etapa e viven-
ciar este momento maravilhoso de res-
gate do “Amor Primeiro” – que sigo no 
desejo de fielmente servir a Deus nos 
outros. E que Maria Santíssima me faça, 
nos faça a cada dia mais coerente com o 
Sim que assumimos. Obrigada!”

SEGUNDO NOVICIADO
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Celebração  de  Bodas !
     No encerramento do Retiro Anu-
al -  dia  08 de janeiro -  a  Inspetor ia 
Nossa Senhora da Penha festejou 
60 anos de Vida Consagrada de Ir. 
Anna Granata;  50 anos de Vida Con-
sagrada de Ir.  Aurél ia  Zandonadi ,  I r. 
Ana Zampirol l i  e  I r.  Rosa Agrizzi ; 
e  os  90 anos de vida de Ir.  Maria 
Léa Ramos!   Uma l inda celebração 
que reuniu Irmãs de todas as  Comu-
nidades da Inspetor ia ,  bem como fa-
mil iares  e  amigos das  jubi landas e 
aniversar iante!  Um saboroso e  fes-
t ivo almoço concluiu este  s ignif ica-
t ivo momento de famíl ia!
    Obrigada,  Senhor,  pela  entrega 
de vida generosa de cada uma destas 
nossas  I rmãs!

Com a palavra, as nossas jubilandas e festejadas:
      “Já na adolescên-
cia sentia o desejo 
de ser Irmã... Minha 
mãe me dizia para 
rezar 3 Ave-Marias a 
Nossa Senhora que 
ela faria ver o que eu 
deveria fazer. Hoje – 
celebrando 50 anos 
de consagração, que-
ro dizer um grande 

“obrigada!” ao bom Deus pelo dom da vida, 
gerada e acolhida carinhosamente numa família 
de fé. Às Irmãs: desejo chegar a cada uma, des-
de o primeiro encontro no “Laura” com Ir. Ana 
Maria Orteli, para expressar a minha gratidão 
por tantos gestos de acolhida, paciência, frater-
nidade e encorajamento. Espero poder prolon-
gar com a minha vida a alegria de ser monu-
mento de gratidão à nossa Mãe Auxiliadora 
como desejava Dom Bosco!
       Jovens: não tenham medo de dizer SIM 
se em meio a tantas outras possibilidades que 
a vida oferece, surgir também o desejo de se 
entregar ao verdadeiro AMOR por toda a vida! 
Jesus é o verdadeiro AMOR! Ele é fiel e nos 
sustenta na fidelidade!”        (Ir. Ana Zampirolli)

      “O que dizer nestes 
50 anos de Vida Re-
ligiosa? Fazendo uma 
retrospectiva de minha 
vida desde o momento 
em que senti o chamado 
de Deus (mesmo sem 
entender o que signifi-
cava ser freira) queria 
viver um estilo diferente 
de vida. Fui perceben-

do aos poucos este chamado... Ele me cham-
ou para abraçar seu projeto, para junto a Ele ir 
ao encontro da criança, do adolescente e do 
jovem mais necessitado de amor, de carinho 
e de atenção. Ao meu grande Deus, muito 
obrigada! Às minhas irmãs FMA, obrigada 
pela formação que recebi e recebo, e pelo 
testemunho de vida de tantas que passaram 
por mim! Aos jovens, cerne do carisma de 
Dom Bosco, procurem sempre o bem, ser 
luz no mundo e transformadores de uma so-
ciedade dominada pelo consumismo, pela 
violência e pela falta de Deus! Estejam cer-
tos de que eu os amo profundamente, porque 
vocês são a esperança da humanidade!”                 
(Ir. Aurélia Zandonadi)

“  É tempo de agradecer 
pelos meus 50 anos de vida 
consagrada! Primeiramente 
quero agradecer a Deus pelo 
chamado e pelas graças re-
cebidas para renovar o meu 
SIM a cada dia! Ele não de-
siste de nós! Ele não desiste 
de mim! Ao longo desses 
anos Deus foi deixando em 
minha vida sinais do seu 
chamado... Ele me escolheu 
e foi mostrando caminhos 
novos através de minha família a quem tenho 
que agradecer, sobretudo pelas minhas queridas 
irmãs: Otília e Carmelita! Deus foi mostrando 
caminhos também através do Instituto, colo-
cando em minha vida FMA que me orientaram 
ao longo de minha formação e foram propor-
cionando meios para que minha vocação fosse 
fortalecida. Ainda quero agradecer a presença 
dos nossos destinatários: as crianças, os jovens 
e adultos, pois através deles eu pude – ao longo 
desses 50 anos – exercer a missão evangelizado-
ra para a qual Deus me chamou. Muito obrigada 
pela minha vocação, pelos meus 50 anos como 
FMA!”                                             (Ir. Rosa Agrizzi)

      “A Deus digo o meu muito obrigada pelo seu grande amor por mim! Também à minha família, meus amigos, através 
dos quais eu experimentei o amor de Deus! Agradeço a Deus pelos meus pais, pelo exemplo de amor ao próximo, dedi-
cação a nós seus filhos (nove!), pela generosidade do meu pai em ajudar aos pobres, pela fé e capacidade de fazer a von-
tade de Deus, pela serenidade e amor de minha mãe, e pela imensa ajuda de meus tios quando meu pai faleceu repentina-
mente. Quero dizer que sou muito feliz por ser salesiana FMA! Não posso esquecer de destacar a importância de quando 
eu recebi a destinação de vir trabalhar, aprender, viver e amar, amar muito o Brasil! GRAZIE! ‘Que poderei retribuir ao 
Senhor, por tudo o que Ele me fez? Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo nome!’ Às Irmãs: somos FMA! 
Vivamos com fidelidade, coragem e entusiasmo! Vivamos cada dia com alegria pois “a alegria é sinal de um coração que 
ama muito a Deus” como já dizia nossa fundadora! Aos jovens e às jovens que experimentaram a proteção de Maria nas 
casas salesianas, digo: sejam apóstolos/as no meio dos colegas, no trabalho, no estudo, no divertimento. Tenham coragem 
e vivam a sua fé!”                    (Ir. Anna Granata)

     “Celebrando os meus 90 anos de vida, gostaria de dizer ao Senhor meu Deus: Obrigada pelo presente que recebi 
aos 13 de janeiro de 1925: a Vida! Viver, que beleza! Viver no seio de uma família que propiciou a minha entrada na 
Igreja Católica - fui batizada, nasci à luz materna de N. Senhora da Penha, a quem no seio da minha família aprendi a 
louvar com a reza do Terço... Obrigada, Senhor pelas múltiplas oportunidades de enriquecimento pessoal, abrindo as 
portas de escolas na cidade de Campos e entre estas o “Auxiliadora” onde encontrei Irmãs Salesianas maravilhosas 
que me orientaram com tanto carinho na minha adolescência. Entre tantas, Ir. Zilda Castro, Ir. Guilhermina Moura, Ir. 
Conceição Araújo, Ir. Idalina Lanna... Minha gratidão ao Pai do céu abarca também a profundidade de minha vocação 
à Vida Religiosa no rico carisma salesiano feito de alegria no descortinar do binômio Educação-Evangelização junto 
à juventude. Termino este ato de gratidão ao Senhor meu Deus e a Nossa Senhora expressando o que preenche o meu 
coração e que são falas de D. Bosco e Madre Mazzarello: ‘Não só amar os jovens. Que eles se sintam amados’; ‘Nossa 
casa é a casa do amor de Deus’”.                 (Ir. Maria Léa Ramos)
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VISITA DO NÚNCIO APOSTÓLICO À DIOCESE DE NOVA FRIBURGO
     O Núncio Apostólico, Dom Giovanni 
D’Aniello, esteve entre os dias 23 e 25 de 
janeiro na Diocese de Nova Friburgo, na 
Região Serrana do Rio. Além da cidade 
serrana, o representante do Papa Francis-
co no Brasil visitou alguns municípios do 
território diocesano, Macaé e Rio das Os-
tras, na Região do Lagos, onde participou 
de diversos eventos. 
     De acordo com o Vigário Geral e Páro-
co da Catedral Diocesana de São João Ba-
tista, em Friburgo, padre Marcus Vinicius 

Macedo, a iniciativa partiu do Bispo Di-
ocesano, Dom Edney Gouvêa Mattoso.
“A ideia do convite surgiu do nosso Bispo, 
pois é praxe que os Bispos convidem o 
representante do Papa no país para que 
conheça as Dioceses e viva uma experiên-
cia de fé com o povo para o qual foi en-
viado. O objetivo é transmitir ao Núncio 
Apostólico a nossa irrestrita e filial adesão 
ao Papa Francisco, seu ministério Petrino 
e Magistério, assim como o de celebrar o 
Ano Eucarístico Missionário com a nossa 

ação de graças pelos 145 anos da Catedral 
de São João Batista”, explicou.
      Ainda segundo o padre, esta é a 
primeira vez que Dom Giovanni visita o 
território diocesano. A última visita, do 
antigo Núncio Apostólico, acontececeu 
em 2010, por ocasião da posse canônica 
de Dom Edney.
         No dia 25 de janeiro, aconteceu um 
encontro com a Vida Religiosa presente 
na Diocese. A Comunidade Salesiana de 
Rio das Ostras se fez presente.

...PAPA FRANCISCO PELA PAZ !
       No início 
dum novo ano, 
que acolhe-
mos como uma 
graça e um dom 
de Deus para 
a humanidade, 
desejo dirigir, 
a cada homem 
e mulher, bem 
como a todos os 
povos e nações 
do mundo, aos 
chefes de Estado 
e de Governo e 
aos responsáveis 
das várias re-
ligiões, os meus ardentes votos de paz, que 
acompanho com a minha oração a fim de 
que cessem as guerras, os conflitos e os 
inúmeros sofrimentos provocados quer 
pela mão do homem quer por velhas e no-
vas epidemias e pelos efeitos devastadores 
das calamidades naturais. Rezo de modo par-
ticular para que, respondendo à nossa vocação 
comum de colaborar com Deus e com todas 
as pessoas de boa vontade para a promoção 
da concórdia e da paz no mundo, saibamos 
resistir à tentação de nos comportarmos de 
forma não digna da nossa humanidade.
     Temos de reconhecer que estamos 
perante um fenômeno mundial que excede 
as competências de uma única comunidade 
ou nação. Para vencê-lo, é preciso uma mo-
bilização de dimensões comparáveis às do 
próprio fenômeno. Por esta razão, lanço um

veemente apelo 
a todos os ho-
mens e mulheres 
de boa vontade 
e a quantos, 
mesmo nos mais 
altos níveis das 
instituições, são 
tes temunhas , 
de perto ou de 
longe, do flagelo 
da escravidão 
contemporânea, 
para que não se 
tornem cúm-
plices deste mal, 
não afastem o 

olhar à vista dos sofrimentos de seus irmãos 
e irmãs em humanidade, privados de liber-
dade e dignidade, mas tenham a coragem de 
tocar a carne sofredora de Cristo, o Qual Se 
torna visível através dos rostos inumeráveis 
daqueles a quem Ele mesmo chama os «meus 
irmãos mais pequeninos» (Mt 25, 40.45).
       Sabemos que Deus perguntará a cada 
um de nós: Que fizeste do teu irmão? (cf. 
Gen 4, 9-10). A globalização da indiferença, 
que hoje pesa sobre a vida de tantas irmãs 
e de tantos irmãos, requer de todos nós que 
nos façamos artífices duma globalização 
da solidariedade e da fraternidade que pos-
sa devolver-lhes a esperança e levá-los a 
retomar, com coragem, o caminho através 
dos problemas do nosso tempo e as novas 
perspectivas que este traz consigo e que 
Deus coloca nas nossas mãos.

MISSA NO RIACHUELO
      No dia  31 de janeiro aconteceu 
na Paróquia  São João Bosco,  no 
Riachuelo/RJ a  missa em louvor 
a  Deus pela  vida do pai  e  funda-
dor  da Famíl ia  Salesiana.  A missa 
foi  te levis ionada pela  Rede Vida, 
celebrada pelo arcebispo do Rio de 
Janeiro Dom Orani  João Tempesta 
e  concelebrada por  vár ios  padres 
salesianos.  As FMA das Comuni-
dades do INSA, Casa Inspetor ia l , 
Rio das  Ostras  e  Niterói  também 
se f izeram presentes .


