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JORNADA PEDAGÓGICA NO INSA
    Nos dias 02 e 03 de fevereiro, edu-
cadores do INSA participaram de ativi-
dades que deram início ao ano letivo 
de 2015.
     No primeiro dia de palestra, o tema 
foi “O jovem e a sociedade” apresen-
tado por Jonas e Raquel (estudantes 
de mestrado em Educação na Uni-Rio 
com pesquisas voltadas às juventudes).
    No segundo dia os estudos foram 
voltados à Campanha da Fraternidade, 
onde o professor José Augusto Abreu 
Aguiar apresentou a mesma. 
   Terminados os trabalhos, educadores 
do Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio participaram de um treinamen-
to do Material Didático Digital e do 
Caderno Interativo.

       Oferecer mais uma ferramenta de co-
municação às escolas e estreitar a relação entre 
pais, alunos e educadores são os principais ob-
jetivos do projeto Juntos no Pátio, a novidade 
da Rede Salesiana de Escolas (RSE) para o 
começo do ano letivo de 2015.
   Na educação salesiana, o conceito de pátio 
evoca diversas imagens. Um espaço de con-
vivência e descanso, onde a brincadeira, o 
diálogo e a reflexão têm lugar, com atividades 
que se alternam no cotidiano das escolas e 
ajudam a compor um universo rico para a ação 
pedagógica.
   Nos valores do pátio e em suas inúmeras 
possibilidades se inspira o novo projeto da 
Rede Salesiana de Escolas. Com o slogan “É 
aqui que a gente se encontra”, a ideia é oferecer 
às Comunidades Educativas Pastorais um 
novo veículo de comunicação, pedagogia e 
entretenimento, com conteúdos que interes-
sem a alunos, educadores e pais. Um pátio 
aberto a todos, mas atento, principalmente, à 
linguagem dos jovens.
   O projeto tem início com a revista impressa 
Juntos no Pátio, uma publicação trimestral da 
Rede Salesiana Brasil, produzida pela Equipe 
de Comunicação e Marketing da RSE. Atenta 
aos diversos públicos das escolas, a revista traz 
entrevistas com personalidades da Educação, 
reflexões sobre a pedagogia salesiana, matéri-
as com os bons exemplos solidários de alunos 
e educadores, fábulas, histórias narradas por 
personagens da Nossa Turma RSE, passatem-
pos, receitas, entre outras novidades.

   A equipe de Comunicação e Marketing, co-
ordenada pelo assessor Célio Ballona Junior, 
ressalta que “a diversidade dos conteúdos tem 
o objetivo de espelhar justamente a abertura e 
a variedade do pátio físico.” A sugestão é que a 
revista sirva também como um recurso que pro-
mova a leitura em conjunto de educadores e alu-
nos e dos alunos com seus pais, colaborando para 
encurtar a distância entre as escolas e as famílias.
   O primeiro número já foi enviado aos colégios 
e destaca a tecnologia na educação e as redes so-
ciais. A edição traz ainda relatos de experiências 
missionárias de educadores salesianos, curiosi-
dades sobre a água, uma história em quadrinhos 
especial dos dois anos do projeto Nossa Turma, 
dicas de sustentabilidade e muito mais.
   A RSE recomenda que o primeiro exemplar 
seja distribuído no início do ano letivo, conforme 
o calendário da escola. Além da revista, o projeto 
terá em breve outras iniciativas, sempre com o 
objetivo de oferecer conteúdos em sintonia com 
o aprendizado e a alegria dos pátios salesianos.

JUNTOS NO PÁTIO: PROJETO DA RSE SE INSPIRA NA 
DIVERSIDADE E NA ENERGIA DOS PÁTIOS SALESIANOS

ENCONTRO DE ANIMADORES 
JOVENS EM BELFORD ROXO
    No dia 08 de fevereiro aconteceu no 
Projeto Crescendo Juntos (Belford Roxo) 
um encontro de espiritualidade do lazer 
para animadores jovens provenientes das 
cinco paróquias do Regional.
    Durante o dia aconteceram ofici-
nas de teatro, totó, ping pong, músi-
ca, quadra (totó humano, basquete 
vendados e handebol de braços li-
gados - modalidades que os faziam 
entender a importância da confiança 
e entrosamento entre os membros).
   Assim transcorreu o dia: jovens 
reunidos partilhando reflexões de 
vida, numa alegria contagiante! 
Bom demais!

PALESTRA COM PEDRO DEMO NO INSG/MACAÉ
    O início do ano letivo de 2015 do INSG/
Castelo e da Faculdade Salesiana Maria Auxili-
adora (FSMA) foi marcado com uma palestra 
de um dos maiores nomes da educação no 
Brasil: o Professor Pedro Demo, que esteve 
no dia 07, na instituição, onde ministrou uma 
palestra sobre “A utilização da pesquisa em sala 
de aula”.
     O encontro contou com a presença de edu-
cadores da Faculdade Salesiana e do Instituto 
Nossa Senhora da Glória e também de um 
grupo das escolas salesianas de Rio das Ostras 
e de Campos dos Goytacazes (Laura Vicunha).
     O evento foi aberto pela Diretora Geral da 
FSMA e do INSG/Castelo, Ir. Rosa Idália, que 
deu as boas-vindas a todos; e pelo Coordenador de 
Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa da FSMA, 
Dr. Rodrigo de Mello, que apresentou 
o palestrante.
    Ao final do encontro, Professor Pedro Demo 
respondeu algumas 
perguntas da plateia.
   - É uma alegria 
estar de volta a esta 
casa, onde já estive 
em outra ocasião. Foi 
gratificante passar 
esta manhã com vocês, 
que se mostraram 
muito interessados 
pelas questões apre-
sentadas – afirmou o 
Professor.

DIOCESE DE NOVA IGUAÇÚ REALIZA 
ABERTURA DO ANO DA VIDA CONSAGRADA
    No dia 02 de fevereiro aconteceu a abertu-
ra do Ano da Vida Consagrada na Diocese de 
Nova Iguaçú, na Catedral de Santo Antonio.
    Estiveram presentes religiosas (os) de 
diversas Congregações que residem nos 
10 regionais que constituem a Diocese. A 
missa foi celebrada por D. Luciano Ber-
gamin e co celebrada por vários religiosos e 
padres diocesanos. Ir. Rita Cristina - repre-
sentando nossa congregação - cantou o sal-
mo. Após a homilia D. Luciano fez suas as 
palavras do Papa Francisco com a Carta aos 
Consagrados, depois chamou um religioso 
(a) e um membro das novas Comunidades 
também presentes para apresentarem os 
respectivos carismas e  dizerem onde estão 
atuando na Diocese.    
     Após a missa houve uma confraternização 
entre os religiosos. Um momento bonito de 
“olhar com Gratidão o passado, viver com 
Paixão o presente e abraçar com Esperança o 
futuro” (Papa Francisco). Com alegria e entusias-
mo agradecemos a Deus pelos nossos carismas que 
geram vida na Baixada Fluminense.
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MENSAGEM DO REITOR-MOR AOS JOVENS DO MJS
   Por ocasião da festa de Dom Bosco
 Escrevo-vos, jovens, porque sois fortes 
e a Palavra de Deus permanece em vós” 
(1Jo 2,14)
Meus queridos jovens,
  É a primeira vez que, como Reitor-Mor, 
tenho a oportunidade de escrever a todo 
o MJS do mundo, por ocasião da grande 
festa de Dom Bosco, muito mais especial 
neste ano em que celebramos o Bicen-
tenário do seu nascimento.
   Com muito gosto continuo a tradição 
que nos últimos instaurou o nosso que-
rido Reitor-Mor, hoje Emérito, padre 
Pascual Chávez Villanueva, dado que é 
uma bela tradição e uma ótima opor-
tunidade para entrar em comunicação 
convosco em toda a parte do nosso 
mundo salesiano. E escolhi como título 
desta mensagem as belas e fortes pala-
vras que lemos na primeira carta de S. 
João:
 “Escrevo-vos, jovens, porque sois fortes 
e a palavra de Deus permanece em vós” 
(1Jo 2,14)
    O motivo desta escolha é que me 
parece uma belíssima concretização do 
chamamento que hoje o Senhor Jesus faz 
a cada um de vós e que sem dúvida Dom 
Bosco, com a sua genialidade educativa, 
saberia converter em desafio e meta da vida 
quotidiana para os seus jovens.                      
     Meus queridos jovens: não posso es-
conder-vos esta minha profunda convicção: 
o Senhor, Jesus de Nazaré, Filho de Deus, 
é o caminho autêntico para a verdadeira 
felicidade de cada um, de cada uma, de vós.
    E como vos disse o Papa Francisco a vós, 
jovens:
    “Jesus convida-nos a segui-lo, a percorrer com 
Ele um caminho de amor, o único que leva à 
vida eterna.
     Não é um caminho fácil, mas o Senhor as-
segura-nos a sua graça e nunca nos deixa sós...
Se abrirmos a porta a Jesus, se deixarmos que 
Ele esteja na nossa vida, se partilharmos com 
Ele as alegrias e os sofrimentos, sentiremos uma 
paz e uma alegria que só Deus, amor infinito, 
pode dar”.
     1. Escrevo-vos porque sois fortes
    Meus queridos jovens, esta é uma afirmação 
da Palavra de Deus, que está muito longe de 
ser uma lisonja ou uma palavra vazia. É uma 
afirmação que exprime como, no seu Amor, o 
nosso Deus tem a certeza  de que vós sois garan-
tia para o Reino e para uma Humanidade mais 
justa e fraterna.
   A certeza de que será assim está na adesão de 
cada um de nós, de cada uma de vós, a Jesus Cris-
to. De facto, meus amigos e amigas,  Ele nunca  
será um estranho se Lhe derdes acolhi-
mento no vosso coração. É e será para vós a 
expressão mais plena do Amor de Deus e o 
‘rosto humano de Deus’ que deseja a vossa 
felicidade, de todos e de cada um de vós, e 
que vos interpela para vos ajudar a crescer.
     O nosso amado Dom Bosco concretiza-
va este chamamento do Senhor em cada 
um dos seus rapazes, tal como faria hoje 
convosco, ajudando-vos a fazer uma boa 
caminhada de fé que vos levasse a experi-
mentar, de maneira muito real, o amor de 
Deus nas vossas vidas.
   Dom Bosco acreditava cega e plena-
mente em vós, jovens. Das inquietações, 
esperanças e alegrias dos seus jovens (e 
das vossas), fazia as suas próprias, vivendo 
com os seus jovens, no meio deles e para 
eles, e tornando realidade aquilo que nele 
era um dom especial, o ser o homem da 
relação pessoal, do bom trato, da amizade 
e do diálogo, que dava aos seus jovens

toda a confiança para ser verdadeiramente 
‘fortes’ no caminho da vida, fortes na 
vossa fé, acreditando realmente nas vossas 
capacidades e possibilidades, acreditando 
que vós podeis e deveis ser, porque assim 
o quer o Senhor, os verdadeiros protago-
nistas das vossas vidas.
   2. Permiti-nos caminhar convosco, no 
meio de vós, ao vosso lado
   Dom Bosco descobriu com grande 
força a paternidade infinita de Deus e foi 
permitindo, na sua liberdade, que o Es-
pírito modelasse nele um coração de pai 
dos seus rapazes, um coração cheio de 
confiança e de gratidão, que o levasse a 
dar tudo e a dar-se a si mesmo totalmente 
aos seus jovens, com o coração de Jesus, 
o Bom Pastor, atraído de maneira espe-
cial pelos mais pequenos e pobres.
   Tal como Dom Bosco, aqueles que 
hoje formamos esta grande árvore que é 
a Família Salesiana, queríamos caminhar 
convosco, no meio de vós, ao vosso lado, 
renovando a nossa amizade, traçando 
um caminho que nos leva a todos, junta-
mente, a ‘ser fortes’ (como a Palavra de 
Deus nos pede), a caminhar juntos para os 
ideais do verdadeiro projeto de homem ou 
mulher que Jesus nos mostrou.
   Este caminhar juntos vai significar 
que nos educamos reciprocamente, con-
tribuindo cada um com o dom daquilo 
que é; significa que queremos caminhar 
para continuar a crescer, mostrando aten-
ção, simpatia e interesse pelo outro, 
pela outra, envolvendo esses anelos, 
desejos e esperanças que enchem de 
sentido as vossas vidas jovens, e as nos-
sas, como resposta ao convite, sempre 
atual e renovado que o Senhor nos faz, 
a ser dos seus, a ser seus discípulos.
E neste ser jovens de hoje, crentes, dis-
cípulos e missionários de Jesus, como 
nos pede o Papa Francisco, convido-
vos, jovens queridos, a beber na fonte da 
espiritualidade salesiana, que de manei-
ra concreta vos levará a Jesus, tocando 
mais de perto o coração de Dom Bosco.

   Esta espiritualidade, como acontecia com 
Dom Bosco, projeta os jovens mais para além 
da sua pessoa, para Deus. É este um desejo 
do coração pastoral daqueles que desejamos 
caminhar convosco, ao vosso lado: apostar na 
fé com a convicção de que nela Jesus de Nazaré 
oferece, nos oferece a todos, um caminho que 
leva à plenitude.
    Esta espiritualidade salesiana que vos pro-
pomos descobrir e viver juntos é uma espiritu-
alidade do quotidiano, um quotidiano que se 
inspira em Jesus Cristo, pessoa em que vós, 
jovens, reconheceis a presença de Deus, e em 
quem podeis viver a vossa realização pessoal.
    É também uma espiritualidade da alegria 
e do otimismo, que não recusa o esforço 
e a responsabilidade, mas que olha para a 
vida com esperança.
    É a espiritualidade da amizade com 
Jesus, o Senhor, e que na comunhão 
eclesial oferece a oportunidade de 
crescer e de amadurecer na fé.
      E é, finalmente, uma espirituali-
dade do serviço e doação aos outros na 
simplicidade do quotidiano.
      Esta é a vivência salesiana que 
se baseia simultaneamente numa con-
vicção gozosa e fundamental: na vida 
corrente, no dia a dia, no quotidiano, 
podemos encontrar o Senhor.
    Termino estas palavras, meus que-
ridos e queridas jovens, expressando-
vos o que em breve farei, em Valdocco, 
perante a Auxiliadora. Confiar-vos-ei a 
Ela, porei, no meu coração, a minha in-
tenção e pensamento por cada um, cada 
uma de vós, mesmo sem vos conhecer 
ainda a todos. A Mãe acompanhar-
vos-á sem dúvida com a sua ternura e 
ajudar-vos-á neste caminho para o En-
contro com o Senhor, e para o encontro 
com os outros jovens e com aqueles 
que também necessitam de vós.

     Saúda-vos com sincero afeto, 
Ángel Fernández Artime, 

sdb - Reitor-Mor
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     O Colégio Castelo – Rio das 
Ostras iniciou o ano letivo com 
um importante momento de en-
contro e formação. Todos os 
educadores da escola estiveram 
reunidos nos dias 02 e 03 de fe-
vereiro para esse momento de 
partilha e acolhida. 
     Ir. Teresinha Ambrosim, di-
retora da comunidade educativa, 
iniciou os trabalhos de 2015 com 
as boas-vindas a todos e apresen-
tou a ESTREIA, que neste ano 
conta com a mensagem Como 
Dom Bosco, Com os Jovens, 
Para os Jovens! Uma importante 
reflexão acerca da Caridade 
Pastoral e sua implicação hoje 
na contemporaneidade destaca-
ram a necessidade latente de que 
os educadores estejam atentos à 
realidade de cada jovem. A Fa-
miliaridade com os Jovens foi 
o convite maior da mensagem 
que deve nortear os objetivos 
da caminhada de 2015. Também 
nessa ocasião foram dadas as 
boas-vindas a Ir. Dagmar e Ir. 
Jaqueline.
     Um segundo momento contou 
com a apresentação e reflexão da 
Campanha da Fraternidade, que 
neste ano traz o tema “Frater-
nidade: igreja e sociedade” e o 
lema “Eu vim para servir”. Sr. 
João Walter Rubim em sua apre-
sentação destacou o serviço da 
igreja à sociedade, ressaltando 
essa importante contribuição a 
partir da criação de inúmeras 
pastorais como a Pastoral da 
Criança, que acabam por des-
pertar o poder público para as 
muitas demandas sociais.

CASTELO/RIO DAS OSTRAS INICIA ANO 
LETIVO COM FORMAÇÃO DE EDUCADORES

CATEQUESE NO INSG/RIO DAS 
OSTRAS E ABERTURA DA CF

2015 “EU VIM PARA SERVIR.” Fraterni-
dade: Igreja e Sociedade. Esta Campanha 
nos convida a refletir sobre a  importância do 
serviço ao próximo, a solidariedade e o amor.
     Os alunos cantaram com entusiasmo o Hino 
da  Campanha, entraram com cartazes e ence-
naram a passagem Bíblica  Mc 10,35-45.
   “Ele veio para servir e para dar a sua vida 
como resgate em favor de muitos.”

    Com muita alegria, no dia 21 de feverei-
ro iniciou a Catequese da (futura) paróquia 
São Vicente, no Colégio Castelo/Rio das 
Ostras. As Irmãs Julieta e Jaqueline acom-
panharão de perto os adolescentes da “Per-
severança”. Dinâmicas, brincadeiras, mo-
mentos de integração/convivência, além de 
um saboroso lanche marcaram este primei-
ro dia da catequese 2015.
     No dia 24 de fevereiro, o Colégio realizou 
a abertura da Campanha da Fraternidade 

INSTITUTO PROFISSIONAL LAURA 
VICUNHA INICIA ATIVIDADES

    Momento marcante de carinho e 
gratidão, foi o que a Irmã Sirlene Gi-
rardi apresentou Irmã Claudia Maria 
Pianes Campos como nova diretora 
geral da Instituição, de forma a agregar 
novos conhecimentos para todos.
Por fim aconteceu a apresentação dos 
Educadores, Equipe Administrativa, 
Coordenação Pedagógica, interagindo 
com os alunos de forma reflexiva na 
construção de um Mural intitulado de: 
NOSSOS DESEJOS PARA 2015.
     Como bem disse FREIRE (1999): 
“Me movo como educador, porque, 
primeiro, me movo como gente”. Esse 
mover em nós deve ser encarado como 
uma chave para as portas do universo 
da aprendizagem para uma boa edu-
cação.
    Assim iniciou-se o ano Letivo de 
2015, no Instituto Laura Vicunha, na 
certeza do sucesso na aprendizagem de 
Professores, Alunos e Colaboradores!

      O Instituto Profissional Laura 
Vicunha recebeu seus Professores 
com grande alegria e entusiasmo 
para realização de uma formação de 
três dias (de 02 a 04 de fevereiro). 
No primeiro dia, Ir. Cláudia trabalhou 
com o grupo o Bicentenário do nas-
cimento de Dom Bosco, a Estréia 
e o comprometimento de educador 
salesiano no estilo do Sistema Pre-
ventivo. Nos outros 2 dias a coorde-
nação pedagógica e a orientação de-
senvolveram trabalhos específicos 
com o corpo docente.
     Após estes dias formativos, 
estando toda a equipe de educadores 
motivada e alimentada de alegria e 
prazer em acolher os alunos, à ma-
neira de Dom Bosco, o ano letivo de 
2015 iniciou-se no dia 05 de feverei-
ro. Sim, as crianças e adolescentes 
neste dia encheram de alegria os es-
paços desta casa!
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PASTORAL DO INSG/MACAÉ REÚNE JOVENS
   A Pastoral Escolar do INSG/Caste-
lo realizou no dia 24 de fevereiro, a 
primeira reunião de 2015 do Grupo 
Jovem “UPI - Unidos pelo Ideal”. A ini-
ciativa está inserida na proposta da Ar-
ticulação da Juventude Salesiana (AJS).
    Nesse primeiro encontro do ano, que 
contou com a presença de 30 jovens, 
foram apresentados o calendário das 
atividades de 2015, as propostas da 
AJS, testemunhos de jovens que já eram 
integrantes do grupo, além da formação 
de uma nova coordenação.
     - Recebemos 23 novos membros, que 
compareceram para conhecer melhor a AJS e 
o funcionamento do nosso grupo jovem. Fi-
camos felizes com a demonstração de interes-

se por essa iniciativa que é tão importante 
na vivência do carisma salesiano – afirmou 
o Coordenador da Pastoral Escolar, Profes-
sor Júnior Guzzo.
     Para a coordenadora do Grupo Jovem, Paula 
Junqueira, participar do grupo é uma experiên-
cia muito positiva, uma vez que proporciona ao 
jovem uma vivência de partilha, ajuda mútua e 
amizade, que conduzem a um amadurecimento.
    - Estando à frente deste grupo, como co-
ordenadora, posso motivá-lo a viver tudo 
isso, para que  também alcance o amadure-
cimento. Muitas vezes recebemos jovens 
que estão espiritualmente vazios, mas aos 
poucos, com o convívio em grupo, vão se 
enchendo de bons sentimentos. É uma ex-
periência muito gratificante – conta a jovem.

     Nos dias 26 e 27 de fevereiro aproxi-
madamente 100 educadores das Inspe-
torias Nossa Senhora da Penha, Madre 
Mazzarello e São João Bosco participaram 
do Curso de Formação em Salesianidade 
organizado pela Rede Salesiana de Esco-
las - RSE - Pólo BH, na Casa de Retiro 
São José. Da Inspetoria Nossa Senhora da 
Penha participou um grupo de 11 educa-
dores.
           O objetivo do encontro foi fornecer algu-

mas pistas de reflexão sobre o Sistema Pre-
ventivo de Dom Bosco, a fim de que os edu-
cadores possam adquirir uma noção clara 
e fundamentada deste sistema de educação 
como experiência espiritual, proposta de evan-
gelização juvenil e metodologia pedagógica 
para melhorar a qualidade da animação/gestão 
dos processos educativo-pastorais nas escolas 
salesianas do Pólo BH. Os assessores deste 1º 
módulo foram Ir. Vani Alves Moreira e Padre 
Geraldo Adair da Silva.

FORMAÇÃO DE SALESIANIDADE PARA EDUCADORES

    A Assessora de I m p r e n s a  d a 
F a c u l d a d e  S a l e s i a n a  M a r i a 
A u x i l i a d o r a  (FSMA), Simone 
Mendonça, recebeu o Prêmio Cabo 
Frio de Cultura e Entretenimento, 
pela sua atuação no cenário cultural 
da cidade na promoção e divulgação 
da cultura local.
      A cerimônia de entrega foi no dia 
28 de fevereiro, sábado, no Teatro 
Municipal de Cabo Frio. A premi-
ação teve como objetivo destacar os 
melhores trabalhos de mídia, litera-
tura, música e artes em geral, desen-
volvidos no ano de 2014.
     Para a jornalista, a homenagem 
recebida no sábado marcou uma fase 
de sua vida profissional.
      - Até 2014 eu atuei em Comuni-    
cação voltada para a evangelização. 
Esse Prêmio me fará sempre lembrar 
desse ciclo, que foi muito enriquece-
dor, em que estive à frente do Setor 
de Comunicação da Arquidiocese de 
Niterói (Vicariato Lagos) e como 
Diretora Cultural da Rádio Ave Ma-
ria FM – concluiu a jornalista, que 
hoje integra a Assessoria de Comu-
nicação Salesiana em Macaé (Facul-
dade Salesiana Maria Auxiliadora e 
Instituto Nossa Senhora da Glória).

Assessora de Comunicação 
da FSMA Recebe Prêmio 


