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             ditorial

  
 

 
 

 

Sentimos em nossa vida o dinamismo, a força da transformação, a 

busca do eterno.  Somos inquietos, queremos que tudo se transforme 

rapidamente, em nós está viva a força do sonho. Sonho de Joãozinho Bosco 

e da jovem Maria Domingas: levar os jovens a Jesus!  E que o encontro com 

o Mestre os transforme para que sejam anunciadores de Vida.  

Mantendo vivo em nós esse sonho estamos aprendendo a reler o 

tempo, a dar-lhe significado, a consolidar em nós e partilhar Palavras de 

Vida. Muitos foram os encontros realizados: Assembléia Formativa, Juniorato 

Inspetorial, ENCIS, Missão Juvenil, Assembléia da CIB, ENARSE, 

Assembléia da CRB, Encontro de Pastoral Juvenil e Comunicação Social, 

Encontro da AJS.....  Inúmeras as atividades realizadas com crianças, 

adolescentes e jovens em nossas comunidades. Muitas nem foram aqui 

descritas, mas marcaram profundamente nossos destinatários pelo modo 

como foram elaboradas e desenvolvidas: manifestaram a ternura, 

despertaram para o belo e bom da vida, alimentaram sonhos e, sobretudo  

indicaram o caminho da Vida: JESUS! 

Agradeçamos ao Senhor as maravilhas realizadas, os muitos encontros 

e desencontros, as pessoas que fizeram parte desse caminhar e partilharam 

suas esperanças e anseios. 

Com os “olhos fixos em Jesus” avancemos para outra margem onde o 

Reino também precisa ainda ser manifestado.   

             Fraternamente, 

                                                  Ir. Rosa Idalia Pesca 

 

   

E 
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conomia e Vida  

Educação financeira e a arte de presentear 
José Pastore (*) 

    O Estado de S.Paulo / 27 de abril de 2010  
 

  

Uma pesquisa realizada pela Federação 

Brasileira de Bancos (Febraban) mostrou que uma 

boa parte dos brasileiros busca maximizar sua 

satisfação no presente em detrimento da segurança 

no futuro. Muitos são os que se endividam sem 

cuidados, pouco avaliando as consequências para o 

dia de amanhã.  

O consumo é a mola do desenvolvimento, 

sem dúvida. Mas o consumo sem planos desorganiza 

as finanças individuais e cria problemas de longo 

prazo.  

Os diversos programas de educação 

financeira hoje existentes, de forma presencial ou 

eletrônica (há vários sites nesse campo), visam a 

formar a necessária disciplina para o uso consciente 

do dinheiro.  

Os seus impactos vão além dos benefícios na 

área econômica. Eles contribuem para a formação de 

valores e condutas de grande valia para se enfrentar 

a realidade da vida. Faço um paralelo com a 

importância do presentear com critério.  

Para a criança que é presenteada com 

parcimônia, o brinquedo recebido tem um 

significado afetivo. Ela se agarra a ele, tem ciúme e 

trata-o com todo carinho. Para a que recebe 

brinquedos em profusão, ao contrário, predomina a 

indiferença. Nenhum deles desperta o seu afeto. E, 

em muitos casos, nem dá tempo. A chegada de um é 

logo atropelada pela chegada de outro. A dispersão é 

inevitável. Consequência? Quem não tem apego ao 

que possui não aprende a lutar pelo que deseja 

possuir.  

Como bem descreve o sociólogo Marcel 

Maus, presentear é um ato cheio de nuances e de 

muitos significados. As pessoas presenteiam por 

vários motivos. Muitas o fazem por amor e amizade. 

Outras, para cumprir a obrigação de retribuir. Há 

ainda as que se guiam por puro interesse, podendo 

chegar até ao suborno e à corrupção. Entram na lista 

também as que se especializam nos "presentes de 

grego" ? os que vão carregados de maldade.  

Não podemos esquecer os que presenteiam 

por remorso. Para os pais ausentes em casa e que 

amargam um incômodo sentimento de culpa, o 

presentear compulsivo parece-lhes funcionar como  

 

 

 

um bálsamo capaz de 

comprar a felicidade do 

filho pelo resto da vida.  

Ledo engano. O 

excesso de presentes sem 

contrapartida de esforço sinaliza para a criança uma 

realidade que não existe. Presentear com 

austeridade, isso sim, tem importantes implicações 

para as condutas futuras das crianças. Aprender a 

administrar a escassez na infância é fundamental 

para a criança desenvolver o necessário espírito de 

luta na vida adulta. Isso vale tanto para a poupança 

no campo econômico como para a reputação no 

campo social.  

Ao subtraírem das crianças a noção de 

escassez, tratando-as como celebridades, os pais que 

assim procedem criam filhos que desconhecem o 

valor das vitórias pessoais e da necessidade de fazer 

tudo bem-feito para vencer nas carreiras e nas 

profissões.  

A ética do trabalho não vem por acaso. Ela 

depende de um longo cultivo da virtude e da 

excelência. Por isso, ensinar a esperar e a postergar 

gratificações é preparar as crianças para enfrentarem 

com sucesso os desafios da vida de adulto. Praticar a 

disciplina no dia de hoje é a chave para se chegar à 

segurança no dia de amanhã. É assim que se forma a 

cultura da parcimônia. 

Planejar o orçamento, valorizar o dinheiro, 

pesquisar as ofertas, barganhar antes de comprar, 

cuidar do que é comprado, substituir apenas o 

necessário, são hábitos que se apreendem com bons 

exemplos e algum treino. Condicionar as 

gratificações ao esforço realizado e premiar com 

base no mérito constituem um caminho frutífero 

para formar hábitos de grande valia na vida prática.  

Em outras palavras, a educação financeira, 

que leva as pessoas a usar o dinheiro de forma 

engenhosa e racional, tem reflexos que vão muito 

além da mera capacidade de acumular bens 

materiais. Ela contribui para difundir os valores da 

moderação nas gerações futuras. Por isso, faz todo o 

sentido incluir essa atividade na educação das 

crianças. Como tudo na vida, o que conta não é 

consumir muito, mas consumir bem.  

(*) É professor de relações do trabalho da FEA-

USP. site: josepastore.com.br

 

E 
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   conteceu 
      

     IIssssoo  ee  mmuuiittoo  mmaaiiss......  

 

XX  EEnnccoonnttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  CCoommuunniiddaaddeess  IInnsseerriiddaass                                            
Chapada dos Guimarães 12-16 de fevereiro de 2010  

Presentes cinquenta e duas Irmãs das Comunidades inseridas de 

seis Inspetorias, incluindo Ir. Rosa Idália Pesca, presidente da CIB e 

Inspetora de BRJ, Ir. Júlia Maria de Oliveira, da BRE e referência para a 

Vida Religiosa Inserida na CIB, Ir. Vilma Santoro Bertini, da BSP e Ir. 

Francisca Gomes de Santana, da BCB. As duas Inspetorias de Manaus e 

a de Campo Grande não compareceram. 

Com a acolhida fraterna desde os locais de chegada em Cuiabá 

até à Chapada dos 

Guimarães MT, Casa 

de Cultura Eusébia 

Palomino, conduzidas 

pelo ônibus do 

Colégio Sagrado Coração de Jesus, o X ENCIS 

com tema:Vida religiosa salesiana: sinal do 

amor frente aos desafios do hojefoi aberto por 

Ir. Conceição de Almeida Rosa, membro da 

Equipe Nacional pela BCB, auxiliada pela equipe 

local.  Os refrões culturais, as bandeiras, as 

bolsas, o rosto alegre de cada Irmã foram dando 

colorido e vida ao Encontro.  A oração da luz, 

animada pelo grupo da Inspetoria acolhedora nos colocou sob o Espírito do Senhor. A palavra de Ir. 

Francisca e de I. Rosa Idália nos deram a segurança do Instituto que tem nos empobrecidos um 

lugar privilegiado da fidelidade criativa ao Carisma. 

A noite, em clima de montanha, foi uma bênção para o descanso de todas. 

 

1º dia 

Sob a coordenação de BRE e BBH abriu-se 

o 1º dia. Animada por BBH, a Oração da manhã 

foi um convite a contemplar a realidade de hoje à 

luz do Carisma Salesiano. 

O Assessor Pe. José Cobo, diocesano de 

Granada (Espanha), fez a Análise de conjuntura 

sócio-político, considerando que se for feita por 

um evangelizador, visa responder à questão: O que 

Deus está fazendo no meio desta porção do povo 

da qual ele também é parte?  

 

2º dia  
1º ponto: Vida religiosa Salesiana, sinal do amor frente aos desafios do hoje (Ir.Annete 

Havanne – Irmãs de Santa Maria – Teóloga, psicóloga, assessora teológica da CRB Regional 

Nordeste 3), desenvolveu sua  proposta: o caminho de inserção de JC. Levou o grupo a 

percorrer Belém, Nazaré, o rio Jordão, o Deserto, a Samaria, Jerusalém , locais marcantes da 

inserção de Jesus 

 

A 
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2º ponto:  Inserção nos Meios Populares, “Lugar 

teológico para a VRC”. 

Ensaio de uma teologia a partir do chão da inserção, nos 

caminhos da nossa história, com fé, esperança e amor... 

E o olhar nos novos horizontes. 

  

A noite cultural foi aberta com a apresentação 

folclórica:dança do Siriri do grupo da Chapada, “Flor Do 

Cambambi”, recitação de poema, sorteio,  lembranças 

floridas  e a adocicada confraternização, na qual saboreamos 

as guloseimas típicas das diferentes regiões. Aliás iniciada desde o almoço com a “Maria Isabel”.  

 

3º dia 

 Iniciou-se o terceiro com a oração da manhã 

animada pela BRJ: a espiritualidade da tribo de 

Levi. Foi rezado o Salmo 16 - “Quem é Javé para 

mim?” Por inspetoria, cavou-se a terra e a Palavra 

de Deus ai foi encontrada: Dt 10, 8-11. 

 Ir. Annete dá continuidade à reflexão 

lembrando a releitura feita por Carlos Mesters.

 Foi distribuído o subsídio JESUS, UMA 

LIBERDADE A SERVIÇO DO POVO...e com ele 

à mão fez-se profunda reflexão sobre o ideal da 

vida inserida. 

À tarde, tivemos o passeio turístico: mirante no ponto geodésico da América do Sul, Morro 

dos Ventos, Cachoeira do Véu de Noiva, pousada Penhasco, Casa dos Sonhos que encheu nossos 

olhos das maravilhas do serrado, da planície pantaneira. O lanche farto e saboroso “pranzo al 

sacco”, o sol que venceu a noite e manhã chuvosas, deram ainda maior alegria a todas.  

 

4º dia  
 A coordenação nos propõe a avaliação conforme o Projeto “a caminhada nacional da 

Inserção”; e em um segundo momento, a avaliação do X ENCIS. 

 

 

       Compromissos assumidos: 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

O X ENCIS foi encerrado com ação de graças e 

louvor pela experiência de encarnação-páscoa-

pentecostes vivida na Chapada dos Guimarães. 

A alegria da confraternização de um almoço 

farto, festivo e a volta a Cuiabá fecharam com 

chave de ouro o X ENCIS. 

 

  

- Ampliar a  função da equipe nascional para 

além dos encontros;  

- Equipe - Ir. Manoracy Viitar Medeiros e Ir. 

Genoveva(vice) BSP; Ir. Conceição Almeida 

Rosa  BCB;  Ir.Teresinha de Jesus Ferreira 

BBH; Deotila Berta Rech BPA; Ir.Madalena 

Luiza Scaramussa BRJ; a indicar BRE 

- Criar Rede da inserção na nova mentalidade  

de inserção; 

-  Alimentar a vida espiritual; 

- Criar um blog no site das inspetorias, 

articulado por I. Vânia BCB. 
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VVIIIIII  EENNAARRSSEE  

EEnnccoonnttrroo  NNaacciioonnaall  ddaa  RReeddee  SSaalleessiiaannaa  ddee  eessccoollaass  
 

Entre os dias 04 a 06 de março de 2010, realizou-se em Brasília-DF, o VIII ENARSE. O evento 

reuniu diretores das escolas da RSE; gerentes e diretores da RSE; presidentes (CIB e CISBRASIL); 

animadores(as) e gestores(as) dos Polos. Também foram convidados salesianos e salesianas 

inspetores. O ENARSE aconteceu no Hotel Nacional. 

O tema deste ano foi “Ressignificar a Escola Salesiana no Brasil” à luz do III ESA (Escola 

Salesiana América), enfocando 

a cultura da avaliação na RSE 

e a formação continuada na 

RSE. 

Vários assuntos foram 

discutidos, entre eles a 

filantropia e seus 

desdobramentos, o processo de 

avaliação da RSE, o plano de 

formação: ação articulada da 

RSE, comunicação e Mkt na 

RSE e a gestão educacional. É 

importante ressaltar também 

os compromissos do CIEC 

(XXII Congresso 

Interamericano de Educação 

Católica.), apresentados pelos referentes do ESA: Ir.Ivanette Duncan Miranda e P.Nivaldo 

Pessinatti. 

Da nossa Inspetoria participaram do VIII ENARSE: Ir.Rosa Idalia Pesca, Ir.Neuza Zampirolli, 

Ir.Ana Teresa Pinto, Ir.Maria Inarlete Fioresi e Ir.Regina Maria Meireles. 
 

 

 

VII Encontro de Gestores do Polo BH / RSE 
 

Nos dias 28 e 29 de maio aconteceu em 

Cachoeira do Campo-MG, no Retiro das 

Rosas, o VII Encontro Anual das Equipes 

Gestoras das Escolas do Pólo BH que 

integram a Rede Salesiana de Escolas (RSE). 

A Inspetoria Nossa Senhora da Penha 

também participou com a presença de Ir.Ana 

Teresa Pinto, Ir. Aurélia Zandonadi e José 

Augusto Abreu Aguiar (Macaé); Ir.Neusa 

Zampirolli (Campos); Ir.Regina Maria 

Meireles, Ir.Sirlene Girardi e Ângela Evelyn 

(Rio de Janeiro); João Walter Rubin (Rio das 

Ostras), no total 97 gestores participaram 

deste encontro. 

O tema central do Encontro foi: Uma escola em Pastoral que forma e comunica os focos da 

ação na RSE. Tivemos como assessores: Kátia Smole – Gerente Pedagógica da RSE; Antonio 

Boeing – Gerente de Pastoral da RSE; Sandra de Angelis – Gerente da Comunicação e MKT da 

RSE. 
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IIII  EEnnccoonnttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  CCoommuunniiccaaççããoo  SSoocciiaall  ee  PPaassttoorraall  JJuuvveenniill  
                                                                                       28 a 30 de março em Carpina/PE 

 

 

 

Empenhadas em conhecer e 

aprofundar o fenômeno das 

culturas juvenis na ótica da 

educomunicação e dispostas a 

construir “insieme” um subsidio 

sobre o tema, as equipes de 

Comunicação Social e Pastoral 

Juvenil das Inspetorias (FMA) 

do Brasil, reuniram-se entre os 

dias 28 a 30 de março de 2010, 

na Inspetoria Maria 

Auxiliadora, em Carpina, 

Pernambuco.  

 

Na ocasião, as Coordenadoras da Comunicação 

Social (CS) e Pastoral Juvenil (PJ) de oito das 

nove inspetorias brasileiras avançaram nas 

discussões sobre a elaboração do subsidio. 

Inicialmente, Ir. Maria do socorro Tabosa 

(BRE) Coordenadora da EcosBrasil,(Equipe de 

Comunicação Social Brasil) fez a memória do 

primeiro encontro, realizado em Belo 

Horizonte, em março de 2009. Em seguida 

repassou as principais reflexões do encontro 

anual da ECOSAM (Equipe de Comunicação 

Social da América), realizado na cidade do 

México, em fevereiro de 2010. Na sequência, 

algumas coordenadoras apresentaram a 

caminhada que cada inspetoria vem fazendo 

conjuntamente – CS e PJ.  

De acordo com a programação Irmã Silvania 

Cássia(BSP) relatou a experiência feita no 

curso Diplomado virtual em educomunicação, 

promovido pela ECOSAM. Ir. Maike Loes 

(BPA) trabalhou a temática: Tecendo 

identidades - jovens e cultura. E concluiu o seu 

tema com a reflexão do vídeo clip: “Meter a 

colher”  

No segundo dia de trabalho, as Irmãs foram 

distribuídas em grupos para socializar o 

material. 

 

selecionado sobre culturas juvenis a partir das 

quatro áreas de intervenção da 

educomunicação: Educar para a comunicação, 

Expressão e arte, mediação tecnológica e 

educar para a cidadania. Depois da 

socialização, os grupos elaboraram esquemas 

para a sistematização do estudo e formulação 

de textos que serão socializados em datas pré-

definidas ao longo do ano. O destaque deste dia 

foi a participação de Irmã Giuseppina Teruggi, 

Conselheira para a Comunicação Social no 

Instituto FMA, que se fez presente através de 

vídeo-conferência abordando o tema: 

Educação, Comunicação, Evangelização no 

tempo da cultura da comunicação.  

As duas equipes concluíram o encontro, 

convencidas da necessidade de fortalecer o 

trabalho em conjunto visando oferecer suporte 

para as Irmãs e leigos que conosco condividem 

a missão: “Ser sinais e expressão do amor de 

Deus nas diversas realidades juvenis de nosso 

tempo”.  

Sintonizadas com a cultura local, tivemos a 

oportunidade de assistirmos ao espetáculo da 

Paixão de Cristo em Fazenda Nova. 
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  Encontro de EspiritualidadeFormação   
 

A primeira etapa de formação de Liderança da AJS aconteceu 

no Instito Nossa Senhora da Glória (Castelo IV) em Rio das 

Ostras, nos dias 16, 17 e 18 de abril. O encontro contou com 

a participação de 66 jovens das diversas Escolas e Obras 

Sociais das Irmãs e dos padres salesianos do Rio de Janeiro e 

Espírito Santo. Os jovens viveram fortes momentos de 

espiritualidade, formação,lazer, trabalho em equipe. 

Aprenderam de forma prática e dinâmica a exercitar a 

liderança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fiéis ao da mihi animas 
cetera tolle, vivamos a 
paixão por Cristo e pala 
humanidade como 
empenho de ser sinais 
do amor preveniente de 
Deus entre as/os jovens, 
enquanto promovemos 
um humanismo de paz e 
de justiça. 

(LOME p.4) 
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CCoonnsseellhhoo  AAmmpplliiaaddoo  
IInnssppeettoorriiaass::  SSããoo  JJooããoo  BBoossccoo  //  MMaaddrree  MMaazzzzaarreelllloo  ee  NN..  SSeennhhoorraa  ddaa  PPeennhhaa 

  
No dia 8 de junho em Belo Horizonte na sede da Inspetoria Madre Mazzaarello estiveram reunidos os 

Conselhos Inspetoriais: ISJB/IMM/INSP. Este encontro que se dá todos os anos, cada ano em uma 

Inspetoria, tem como objetivo, além da partilha, da convivência, um momento de formação. Desta vez o 

tema escolhido foi: “Vida e testemunho de Dom Rua” na comemoração do Centenário de sua morte.  O 

clima foi de estudo, aprofundamento e partilha.  

 

 

BBEEAATTOO  MMIIGGUUEELL  RRUUAA  

9 de junho de 1837 - ídem, 6 de abril de 1910 

 
Miguel Rua nasceu perto de Valdocco. Aos oito anos encontrou-se 
com Dom Bosco e pediu-lhe um santinho. Dom Bosco fingiu cortar 
a mão ao meio enquanto repetia ao rapaz: 
"Pega, Miguelinho, toma; nós dois faremos as coisas sempre a 
meia". 
Tinha visto bem: Dom Rua será o mais fiel colaborador e o seu 
primeiro sucessor à frente dos salesianos. 
Foi um trabalhador incansável e o organizador genial da  jovem 
sociedade salesiana. Dom Bosco dizia dele: 

"Se tivesse dez Dom Rua, partiria à conquista do mundo". 
E ainda: "DOM RUA, SE QUISER, PODE FAZER MILAGRES. Se eu quisesse indicar um ponto 
onde não veja nele as virtudes em grau perfeito, não o poderei fazer, porque não encontrarei 
nele qualquer falha". 

UUmm  oouuttrroo  DDoomm  BBoossccoo  
 

Os salesianos celebram neste ano o centenário da morte do P. Miguel Rua, o primeiro sucessor 
de Dom Bosco (06/04/1910 - 06/04/2010). Nesta ocasião, o reitor-mor, P. Pascual Chavez 
Villanueva, faz-nos a proposta de olharmos para a vida do P. Rua e nos espelharmos em seu 
exemplo de fidelidade a Dom Bosco e de amor a missão salesiana. 
 

Um grande trabalhador e um grande santo, tal como Dom Bosco. Foi beatificado por Paulo VI em 
29 de Outubro de 1972.  

 

 

 

 

No dia seguinte, 09 de Junho,  fomos agraciadas pelas Irmãs 

da IMM com um dia especial de passeio e convivência no 

Parque Botânico de Inhotim, distrito de Brumadinho/MG. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/1837
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1910
http://glaucosdb.blogspot.com/2010/04/centenario-morte-miguel-rua.html
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MMiissssããoo  JJuuvveenniill    
 São João de Viçosa – Paróquia S. Pedro Apóstolo – Venda Nova – ES 

 

 

 

“Juventude 

salesiana, é 

paixão do 

verbo ser! 

Uma causa 

nos irmana, 

mil razões 

pra se 

viver!!! 

 

 

Com o tema: “Queremos  ver Jesus” , A Missão 

Juvenil – AJS/2010, aconteceu na comunidade de 

São João Batista, em São João de Viçosa, ES , 

comunidade  de uma paróquia salesiana , localizada 

na região serrana capixaba. Com a presença de  48 

pessoas, a maioria jovem,  de proveniência bem 

variada: 2 da Paróquia N. Senhora Auxiliadora do 

Rio de Janeiro; 02 da paróquia S. João Bosco – Rio 

de Janeiro; 01 do Centro Juvenil Salesiano – RJ; 1 

da Casa Inspetorial, 1 do INSA/RJ; 5 de Rio das 

Ostras/RJ; 06 de Macaé/RJ; 13 – Laura Vicunha – 

Campos/RJ; 2  Salesianos – Campos/RJ;   04 de 

Cachoeiro do Itapemirim/ES; 04 de Linhares/ES; 06 

de Venda Nova  acrescentando  ainda os do local 

que variavam conforme o horários, a missão foi 

acompanhada pela comunidade local com muita 

alegria,  abertura, acolhida e fraternidade. 

A missão iniciou-se  com a celebração do envio dos 

missionários e missionárias,  juntamente com  a 

comunidade local,  e o pároco. Em seguida foi a 

acolhida das famílias.  

O ritmo da missão iniciava-se cedo com a oração da 

manhã e formação e durante todo o dia aconteciam 

visitas às famílias.  À noite, reunião com os vários 

setores da comunidade: lideranças, famílias, 

crianças, jovens.   
A Missão Juvenil envolveu muito a comunidade 

local, de modo especial no acolher os missionários, 

proporcionar alimentação e conduzir o processo.  

 

 

 

 

 

Houve uma animação mútua. Podemos afirmar que 

nasceu um parentesco espiritual, um relacionamento 

nascido do serviço feito em conjunto, da partilha da 

mesma fé, do acolhimento recíproco. 

Um destaque muito interessante foi  o encerramento 

da  Missão Juvenil  com a Eucaristia solene e que 

um grupo de crianças e adolescentes cantaram um 

canto re-enviando: “Vai, eu te envio” e em seguida 

como forma de agradecimento uma música que fez 

explodir o coração de todos: “Dom Bosco sem 

fronteiras”.  Ao final foi oferecido um almoço para 

todos os missionários e comunidade local. Eram 

mais de 500 pessoas. 

Demos graças a Deus pelo que Ele realizou no 

coração de cada adolescente, jovem, crianças  

famílias que acolheram. Iniciamos a nossa oração 

com a frase: “Reaviva o dom  de Deus que há em 

você”. Acreditamos que foi exatamente isto que 

aconteceu. Todos saíram mais animadas na fé,  com 

vontade de partilhar  a vida e de anunciar a Fe. 

Na última sábado, quando  4 carros de missionários 

retornavam para as famílias já eram 21 horas quando 

foi encontrado um homem acidentado, ferido na 

estrada. Aí houve a concretização do serviço. Ele foi 

socorrido e dois jovens levaram o ferido para o 

hospital, encerrando com um serviço concreto  de 

bom samaritano a missão juvenil. 

Cada missionários pode descobriu ao longo dos 5 

dias, gestos concretos no dar e no receber, no 

partilhar e no acolher. 

Que Deus possa sustentar o caminho de todos!  

  

 



 

 12 

EEnnccoonnttrroo  ddaass  JJuunniioorriissttaass  ddaa  IInnsspp..  NN..  SS..  ddaa  PPeennhhaa  
Juniorato. de 17 á 21 de Julho na comunidade Maria Imaculada - Cachoeiro de Itapemirim/E.S. 

 

 

Iniciamos com a chegada das junioras Gerline 

Deolinda Paiva, Lilian Da Silva Gentil e Jaqueline 

Rocha Correia.  

 Os dias de estudo, partilha e reflexão contaram com 

as assessorias de Ir. Jane Maria da Silva IMM/BH (2 

dias iniciais), que com muita alegria nos ajudou a 

refletir os votos como caminhos evangélicos que nos 

levam a sermos dom para com quem convivemos e 

para os jovens. Somos reservadas e consagradas por 

Deus e para Ele a serviço do seu povo, no lugar onde 

estivermos, não importando onde, importando 

apenas o fato de sermos dom.  

Somos convocadas a sermos obedientes à Palavra de 

Deus como condição a um contínuo processo de 

conversão. Seguir Jesus com o coração livre. Não 

temos nada a perder se temos Deus como a nossa 

única riqueza, assim somos livres para amar e servir.  

Colocando em prática esta reflexão somos capazes 

de abandonar tudo o que não é Deus e que não vem 

d’Ele para sermos verdadeiras religiosas seguidoras 

de Cristo, este Cristo que morreu por amor, "não 

tinha nada a perder',e sua confiança e riqueza 

estavam unicamente em Deus. 

 

Na segunda etapa contamos com Ir. Sandra da Silva 

que nos levou a Mornese com Madre Mazzarello e o 

espírito missionário, nos motivando a termos uma 

mentalidade missionária. Refletimos missão como 

uma atitude e não apenas o deslocar de um lugar 

para o outro, e sim com que Espírito nos deslocamos 

- é isso que faz a diferença. Nascemos de uma 

comunidade toda de Deus e de Maria que com 

apenas cinco anos de existência se colocou em 

missão, e assim nós espalhamos por todo o mundo. 

Mulheres corajosas e todas de Deus, esta atitude 

ainda hoje nos faz questionar: somos - no dia-a dia – 

missionárias, amamos o suficiente para sermos casa 

do amor de Deus como a comunidade de Mornese. É 

tarefa de cada dia. Nas cartas descobrimos e 

relembramos o quanto nossa querida Madre era 

missionária sem nunca ter saído de Nizza - o mais 

longe que foi. Mas era missionária. Nós Salesianas 

somos chamadas como Igreja, dentro de um Instituto 

e em comunidade a nada mais que salvar almas. Este 

é o único objetivo nosso, assim como era de Madre 

Mazzarello e de nosso querido pai Dom Bosco.  

 

Concluímos que: nossas Constituições são nosso 

modo de viver o Evangelho no estilo salesiano, no 

ardor missionário, na inculturação através do 

diálogo.  

Tudo isso vivido numa dimensão Eucarística que 

alimenta o ser Consagrada vivendo na união íntima 

com Cristo nosso Senhor.  

 

O encontro se deu num ambiente de partilha, 

acolhida e muita alegria tanto por parte da 

comunidade que acolheu- as Irmãs Maria Rita, Orly 

Paiva - quanto das assessoras: Ir Jane e Ir. Sandra; 

Ir. Teresinha Ambrosim. e junioras. Houve um 

amigo secreto com  presentes preparados por cada 

uma.  

Um momento maravilhoso que nos fez sentirmos 

mais irmãs. 

  

  

  

Estreia 2011: um apelo às vocações   
A Estreia do Reitor-mor para 2011 será um caloroso apelo à Família Salesiana a sentir a urgência, a 

necessidade de propor aos jovens a vocação salesiana. “Eis o Cordeiro de Deus!... Que procurais?... Rabi, 

onde moras?... Vinde e vede” (Jo 1,36-39) é o lema da próxima mensagem do sucessor de Dom Bosco 

Como já é tradição, na abertura da sessão plenária de verão do Conselho Geral dos salesianos de Dom 

Bosco, padre Pascual apresentou oficialmente o tema da Estreia para o próximo ano. Conforme anunciado 

em algumas ocasiões, o tema da Estreia 2011 será um convite, disse o Reitor-mor, a “ser para os jovens 

verdadeiros guias espirituais, como João Batista, que aponta Jesus aos seus discípulos dizendo „Eis o 

Cordeiro de Deus!‟ (Jo 1,36)”. Para o nono sucessor de Dom Bosco, a evangelização e as vocações são 

elementos inseparáveis. A capacidade de promover vocações, como destaca o próprio Reitor-mor, é 

“critério de autenticidade de uma boa evangelização. 
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Dom Célio de Oliveira Goulart, bispo da diocese de Cachoeiro  

de Itapemirim/ES. A partir de julho assumiu a diocese de  

São João Del Rey/MG 
 

 
 

 

CCoonnffeerrêênncciiaa  ddaass  IInnssppeettoorriiaass  ddoo  BBrraassiill  ––  CCIIBB  

  
Aconteceu nos dias 7 a 10 de abril a XII Assembléia da CIB, realizada em Manaus na Casa Laura Vicunha. O clima 

fraterno, festivo e acolhedor marcou todo o decorrer da Assembléia que começou com um esplendido passeio pelas 

águas do Rio Negro e Amazonas, proporcionando ,a cada uma de nós participantes, o contato com a exuberante 

natureza e com a diversidade cultural dos povos ribeirinhos. E não foi só aí que a cultura amazonense chegou até nós: 

A cerimônia de abertura teve uma forte marca cultural desde a Oração até às apresentações artísticas com a 

participação das meninas da Casa Mamãe Margarida, alunos e grupo musical popular.  

Ao longo dos trabalhos, além da aprovação do Balanço, nos debruçamos sobre dois temas de vital 

importância: Pobreza e Espiritualidade de São Francisco d e Sales. Ir. Chiara Cazzuola, refletiu 

sobre o primeiro "Pobreza e Comunhão de Bens", partindo do porquê ser este uma Orientação 

Capitular. Abordado de 

maneira sábia e profunda, a 

reflexão do tema  nos 

conduziu a rever e avaliar 

diferentes aspectos de nossa 

vida ligados à vivência e 

compromisso da pobreza, 

sejam aspectos teológicos, 

espirituais, apóstólicos como 

administrativos. O estudo 

sobre nosso patrono ficou a 

cargo da Ir. Rosalba Perotti 

que, igualmente nos 

presenteou com o 

aprofundamento das raízes 

"salesianas" da nossa 

espiritualidade trazendo 

aspectos novos na 

descoberta do santo que 

tanto inspirou nossos 

fundadores. 

A Assembléia teve ainda momentos de tomar contato com as realizações que acontecem a nível 

interinpetorial: Noviciado, Pastoral Juvenil, RESAS, ENCIS, RSE, Comunicação, 2° Noviciado, 

reforçando mais ainda que a partilha, a troca, o fazer "com" são o caminho.  

  

AAddmmiirraaççããoo  ee  AAggrraaddeecciimmeennttoo  

  

  

 

Dom Wilson Tadeu Jünck foi bispo auxiliar da arquidiocese do Rio de 

Janeiro desde agosto de 2003. A partir de julho deste ano,  assumiu a 

diocese de Tubarão/SC. 
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AAsssseemmbblleeiiaa  IInnssppeettoorriiaall  FFoorrmmaattiivvaa  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dias 26 e 27 de junho,  aconteceu 

na Casa inspetorial a Assembléia 

Formativa da nossa Inspetoria. Um 

grupo de aproximadamente quarenta 

Irmãs, das doze Comunidades, se 

reuniu para aprofundar um pouco mais 

a vida e a espiritualidade de São 

Francisco de Sales, e também para 

retomar o Projeto Inspetorial 

confrontando-o com os Atos do 

XXIICG. No sábado, à noite, houve 

uma animada festa junina no Instituto 

Nossa Senhora Auxiliadora.  
 

 
 

 

 

 

“A primeira orientação 
capitular nos convoca a 
continuar o processo de 
renovação vital para 
sermos no dia a dia 
“sinal e transparência do 
AMOR de Deus”. Nossos 
patronos São Francisco 
de Sales e Santa Teresa 
d’Avila nos ensinam que 
o cotidiano com sua 
pobreza e seus limites, 
sua variedade e riqueza, 
é o espaço para 
encontrar os sinais do 
AMOR e nos tornamos 
expressão de AMOR.” 
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ANEC realize o maior Congresso de Educação Católica do País 
 
O Congresso Nacional de Educação Católica, realizado 
em Brasília. Reuniu, durante três dias, quase três mil 
educadores de todo o Brasil. A Associação Nacional de 
Educação Católica do Brasil (ANEC), responsável pela 
organização do encontro, congrega mais de 2,5 mil 
instituições de ensino e a proposta, com o evento, foi 
um debate sobre os conceitos modernos e questões 
científicas da melhor forma de educar.Além dos debates 
técnicos, muito entretenimento, peça de teatro, shows, 
um espaço de negócios em uma feira que reuniu os 
parceiros com stands para apresentação de novos 
serviços e produtos educacionais. O tema apresentado 

foi: Educação, Inovação e Empreendedorismo 
Global.Para o secretário Executivo da ANEC, Prof. 

Dilnei Lorenzi, o Congresso superou as expectativas.  

"É um tema moderno, discutido no mundo inteiro e que 
foi recebido com muita satisfação entre os participantes. 

 

 

 
 

É um Congresso bienal e 
que, certamente, em 
2012 estaremos juntos 
novamente. 
Provavelmente, no 
próximo Congresso 
iremos trabalhar o 
conceito entre educação 
e criatividade.” 

 

  

  

  

  

 

Da Inspetoria Nossa 
Senhora da Penha 
estiveram presentes: 
Ir. Rosa Idália,  Ir. 
Suraya, Ir. Luzia, Ir. 
Maria Léa, Ir. Débora,  
Ir. Ana Teresa, Ir. 
Maria Inarlete e as 
educadoras leigas: 
Patricia Certório do 
Instituto Nossa 
Senhora da Glória – 
Macaé, Silvia Cécilia 
da Faculdade 
Salesiana Maria 
Auxiliadora e 
Elizabeth Landim do 
ISECENSA. 
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XXXXIIII  AAsssseemmbblleeiiaa  GGeerraall  OOrrddiinnáárriiaa  ddaa  CCRRBB  NNaacciioonnaall  
                                                                                     

Brasilia, 19 a 22 de julho  
 

 

Com o tema “De olhos fixos em Jesus” (Hb 

12,1-3) foi realizado em Brasília a XXII 

Assembléia Geral Eletiva da CRB nacional nos 

dia 19 a 22 de julho na Escola Paroquial Santo 

Antônio.  

 

Em clima de alegria, religiosos e religiosas de 

todos os cantos do Brasil se encontraram para 

avaliar a caminhada dos últimos três anos e traçar 

com os olhos fixos em Jesus novos rumos para o 

triênio da vida religiosa consagrada. 

 

Os delegados dos regionais e províncias 

trouxeram entusiasmo, abertura e muito 

profetismo. Somavam-se 512, os participantes 

vindo de todos os Estados do Brasil e, 

representando os mais de 30 mil religiosos 

mulheres e homens, que prestam serviços nas 

mais diversas frentes de atuação em prol da 

evangelização entre índios, sem terras, realidades 

urbanas e fronteiras, missões internacionais como 

o Haiti.  

Também estive presente um grupo significativo de 

junioristas que vieram representando suas 

regionais. Nas tendas dos regionais, um pouco de 

realidade e trabalho da vida consagrada foi 

apresentada.  

 

Após a abertura oficial no primeiro dia, PE. João 

Geraldo Kolling,sj, membro da diretoria da CRB  

Nacional apresentou o regulamento 

da Assembléia. Foram dadas as 

orientações sobre o processo eletivo 

seguindo os critérios desenvolvidos 

pela diretoria atual. Por ser a 

primeira vez que acontece eleições 

eletrônicas na CRB, o refrão que 

ecoou durante o encontro foi o 

“testemunhar o Evangelho com os 

olhos fixos em Jesus”. 

 

A CRB Nacional representada pela 

Ir. Marian Ambrósio, Irmã Antônia 

articuladora do projeto Haiti, junto 

ao Comina, representado pelo Pe. 

Estevão, pela CNBB, representado 

por Dom Esmeraldo enviaram ao 

Haiti, três religiosas que se dispuseram formar 

uma comunidade em nome da vida religiosa do 

Brasil, para prestar um serviço evangélico e 

missionário, de maneira especial, às crianças 

mutiladas. Foi um momentto forte de testemunho 

profético pela causa do Reino.  

 

A tomada de posse da Diretoria Nacional 

aconteceu durante a celebração Eucarística na 

paróquia Santo Antônio de Brasília e foi presidida 

por Dom João Braz de Aviz, que abençoou 

solenemente os membros da nova diretoria da 

CRB Nacional e destacou a importância da vida 

religiosa na evangelização da Igreja. 

 

“Os sonhos pessoais são muito bons quando eles 

coincidem com os sonhos de uma assembléia. Eu 

tenho prazer em trabalhar em grupo, dinamizar o 

sonho de uma assembléia, será meu próprio 

sonho” relatou a presidente reeleita, Máriam 

Ambrosio logo depois de sua eleição.  

 

Estiveram presentes na assembléia Ir. Rosa Idália 

representando a Província e Ir.Danielli pela CRB 

regional do Rio de Janeiro representando o 

Juninter e ainda Ir. Rita Cristina como membro da 

regional da CRB de Vitória/ES. 
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AA    EEssppiirriittuuaalliiddaaddee  SSaalleessiiaannaa::  NNaa  vveeiiaa  ddooss  CCooooppeerraaddoorreess  
  

                CCaammppooss  ddooss  GGooyyttaaccaazzeess  

  
 

 

Comprometer-se como 

Salesianos Cooperadores é 

responder à vocação Salesiana, 

assumindo um modo específico de 

viver o Evangelho e de participar 

da missão da Igreja. É um dom e 

opção livre, que qualifica a 

existência. 

  Os Salesianos 

Cooperadores alimentam sua vida 

interior através da participação aos 

sacramentos, celebram as 

festividades da tradição Salesiana, 

valorizam a direção espiritual 

como acompanhamento exercido e 

participam dos exercícios 

espirituais anuais e retiros. 

Como preparação para a 

PROMESSA e RENOVAÇÃO na 

tarde do sábado (17/07/10) a Ir. 

Auxiliadora nos orientou o 

Retiro cujo tema foi a “Santíssima 

Trindade nos dias de hoje sob olhar de 

Maria”.  

 

 

Diante desta resposta à vocação foi 

que Daniela Silva e Emir Peixoto 

Vasconcellos, no dia 17/07/10 na 

Missa das 18h na Capela Laura 

Vicunha - Campos consolidaram o 

valor da pertença à Associação dos 

Salesianos Cooperadores é a Família 

Salesiana assumindo publicamente o 

compromisso associativo com a 

PROMESSA, sendo  acolhida pela 

Coordenadora Provincial Beatriz 

Mateus Pereira. 

  

Os Salesianos Cooperadores de 

Campos atuam nos Oratórios: Laura 

Vicunha (Aldeia) e São Pedro 

(Margem da Linha),  na Pastoral da 

Saúde e Catequese e em  outras 

atividades Pastorais. 

                                             

   SC Edilma Silva  
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omunidade Dom Bosco – Linhares 
 

CASA DOM BOSCO  
Tendo como foco as propostas do XXIICG, nossa comunidade vem assumindo algumas 

prioridades:  
 

ESPIRITUALIDADE 

A Leitura  Orante comunitária feita toda sexta-

feira com o subsídio da CRB “Caminhos Para a Vida 

Em Abundância- Uma Leitura de João Em Perspectiva 

De Festa”, vai  nos colocando no caminho do 

discipulado missionário da Palavra. 

Na mesma linha estão os Retiros Mensais, os 

encontros programados com algumas comunidades 

religiosas. Este ano já aconteceram dois; no último dia 

14/06 recebemos em nossa casa 10 religiosas/os ( 

Filhas de Maria Imaculada, Mínimas da Paixão, Pia 

Sociedade de São Caetano) . A oportunidade de 

conviver fraternalmente ( ao final saímos todos com 

uma nova receita....), de partilhar experiências e 

aprofundar juntos a Palavra ( roteiro “Seguir Jesus” –

CLAR ) tem sido para nós uma grande riqueza. 

O empenho de acolher e acompanhar uma jovem 

vocacionada ( Ana Célia )  em período de 

discernimento tem sido uma experiência desafiadora e 

rica para nossa comunidade. 

 
MISSÃO 

 

O empenho missionário tem nos levado a priorizar, 

na Igreja local, uma ação junto aos adolescentes, jovens 

e crianças dentro das perspectivas das LOME , da 

Estreía/10, do Planejamento da Pastoral Juvenil  

Inspetorial, do Projeto da Ação Evangelizadora da 

Diocese. Assim é que o dia-a-dia no Projeto “Semente 

de Paz” e no Oratório se faz espaço para educar rumo à 

meta do “Bom cristão e honesto cidadão”. E quanto 

progresso ! Quanto crescimento! 

A participação na coordenação do SAV paroquial e 

diocesano, na Pastoral do Menor, além de várias 

assessorias em encontros de formação e retiros para 

diferentes grupos da Paróquia, tem sido  também 

espaço de nossa presença missionária na Igreja. 

Como uma plantinha que começa a lançar seus 

primeiros brotos, a CEB N. S.Auxiliadora tem sido 

igualmente espaço prioritário de nossa missão: 

acompanhar, orientar, ajudar no andamento geral, na 

organização da Catequese e formação das Catequistas, 

no acompanhamento do grupo de jovens “Guerreiros 

da Paz”. 

Após uma longa espera, vislumbramos agora a 

possibilidade de  iniciar a construção do espaço físico 

destinado a ampliar e fortalecer a missão junto aos 

destinatários: o Centro Juvenil Salesiano. A ajuda 

conseguida junto à CEI ( Conferência Episcopal 

Italiana ) veio somar às ajudas locais de grupos e 

pessoas que tem abraçado conosco esta causa. Aqui, 

desde o início, a Divina Providência, tem o nome de 

SOLIDARIEDADE ! GENEROSIDADE ! 

Por tudo demos graças a Deus que se serve de nós 

como instrumentos para fazer crescer o seu Reino! 

 

 

ACONTECENDO 

 

FEVEREIRO 

Marcou o reinício das atividades com as crianças e adolescentes . 

Primeiro no Oratório.  Com a colaboração de voluntários ( alguns 

deles a caminho de serem Salesianos Cooperadores), vem 

acontecendo aos sábados pela manhã com uma participação de 200 

crianças/adolescente. Brincadeiras, momentos de convivência 

e ao final aquela “palavrinha” que orienta, incentiva e educa. E 

nunca saem sem o pirulito,  o docinho da tradição salesiana. É 

um trabalho de portão aberto onde a criança se sente amada e 

acolhida. Pouco tempo mas é aquela gota  que se soma à sua 

vida e que ajuda a colocar base na construção de sua 

personalidade, da cidadania. É um ambiente onde se respira a 

espiritualidade salesiana.  

C 
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- Ainda no mês de fevereiro  aconteceram no Projeto Semente de Paz os 

encontros de formação dos educadores.  Foram momentos para conhecer 

e aprofundar o Sistema Preventivo, Campanha da Fraternidade 2010 e o 

projeto Segundo Tempo do ministério de Esportes. A evangelização da 

juventude é o convite que a estréia 2010 nos faz e todos os educadores se 

apresentaram animados, entusiasmados e muita vontade de trilhar 

caminhos de esperança e ser presença significativa para as crianças e 

adolescentes.  

A pedagogia de Dom Bosco mostra que a educação passa pela musica, 

arte,  pelas histórias de vida e pelo lazer. Foi com essa convicção que no 

dia 01 de março apesar de muita chuva, iniciemos nossas atividades com 

as crianças no projeto. A chuva, com certeza, era sinal da bênção de 

Deus sobre cada educador, criança, adolescente e irmã que retornavam 

com muita animação e alegria.  

 

O mês de maio para as crianças e adolescentes do Projeto Semente de Paz foi rico de 

estudo de personagens  da Família Salesiana. 

Aconteceu no dia 06/05 a Gincana Domingo Sávio e na semana de 11 – 13/05 a 1ª 

Olimpíada Interna Madre Mazzarello. Para estudar a vida desses personagens foram 

utilizados os seguintes recursos: leitura de gibis, desenho, contação de  histórias, roda 

de conversa e bingo. Na atividade da gincana e da olimpíada foram trabalhados 

valores essenciais  ao convívio coletivo, fundamentais para o bem comum. Tudo 

propiciou para se perceber a 

revelação de grandes talentos, a 

corda que vibra para o bem que existe em cada pessoa. 

 

Gabriela Roberta  ( 11 anos ) - Madre Mazzarello...eu adoro ela! Na 

Olimpíada Madre Mazzarello aprendi a lidar  com a vitória e derrota. 

Eu achei a Olimpíada  Madre Mazzarello muito legal e divertida. 

Adorei os jogos e fiquei muito feliz. Eu também gostei muito da 

história de Madre Mazzarello. Fico emocionada quando me lembro 

dela. E gostei muito do Projeto também, pois me ensinou muitas 

coisas. 

 

Cíntia Bravim da Silva 

( 13 ANOS ) - Eu achei 

que a gincana e os jogos da Olimpíada foram muito legais e importantes 

para o desenvolvimento físico dos nossos corpos. Aprendi que devemos ter 

confiança uns nos outros, porque isto é fundamental para construir a união 

e a força. Sim, pois cada momento nós precisamos uns dos outros. Aprendi 

que é muito importante o trabalho em equipe para fortalecer ainda mais, 

nossos conhecimentos.   

 

Ana Célia Pavesi ( educadora) –A 1ª Olimpiada Madre Mazzarello do 

Projeto Semente de Paz, aconteceu na semana da festa de Madre 

Mazzarello. Além de ter sido muito animada, despertou  nas crianças e 

adolescentes o sentido do que são jogos olímpicos. Trabalhamos muitas 

modalidades olímpicas, reinando assim um clima de muita alegria, respeito e convivência, criando um clima de 

solidariedade entre todos os participantes. 

 

CELEBRANDO NOSSA SENHORA AUXILIADORA  

 

Neste ano, celebramos Maria junto à CEB Nossa Senhora 

Auxiliadora, comunidade ainda em formação. Foi realizado um 

fervoroso Tríduo dentro do tema: “Maria, Auxiliadora do Discípulo 

Missionário”. As comunidades mais próximas deram sua 

contribuição nas Celebrações trazendo entusiasmo e animação. A 

Missa festiva foi celebrada pelo Pe. Antônio Luiz Pandolfi, o 

pároco que, com sua presença entusiasmada veio somar à alegria da 

Comunidade que celebrava pela primeira vez a festa de sua 

padroeira. No dia 24, à noite realizou-se um “Louvor Mariano” sob a responsabilidade das Irmãs com o envolvimento 

das comunidades vizinhas, crianças da Catequese, adolescentes do Projeto com encenações, coreografias e uma linda 

Coroação. Uma festa que marcou a vida da Comunidade. 
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     entro Educacional N. S. Auxiliadora 

 

            Crisma           Grupo Perseverança 
Alunos do 1º Ano do Ensino Médio                                  Alunos do 6º e 7º anos 
            

C     
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VIVENCIANDO SOLIDARIEDADE 

 

Alunos do Ensino Médio realizaram uma bonita 

campanha para compra de cobertores a serem 

distribuídos na Comunidade “Água Viva”. 

Cada turma providenciou um cofrinho e os 

alunos, diariamente, depositaram suas 

economias.   

 

 

Mês de Maio ... 
 

GGGRRRUUUPPPOOO   

   DDDEEE   

CCCOOORRROOOIIINNNHHHAAASSS   
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      nstituto N. Senhora da Glória - Macaé 

 
Festa Junina – um ambiente solidário 

 
Não faltou animação na Festa Junina do Instituto Nossa Senhora da 

Glória – INSG/Castelo, que aconteceu no último dia 19 de Junho. Além 

de comidas típicas, quadrilha, correio do amor e pescaria, este ano o 

evento contou com a apresentação de danças americanas, realizadas 

pelos alunos do projeto Bilíngue. Mas a atração preferida pelas crianças 

foi o parque de diversão montado para o evento, com cama elástica, 

pula-pula, ponte do rio que cai e diversos jogos eletrônicos, entre outros 

brinquedos. 

Os campeões da gincana solidária, arrecadaram o maior número de 

prendas para a pescaria, somando quase 400 brindes. Foram os alunos 

do 9º ano B, que deram uma verdadeira lição de solidariedade. Todo o 

empenho com um propósito: ajudar aqueles que são mais necessitados.  
 

A quantia arrecadada será destinada: 

1. Nível Mundial: à Coordenação Geral da Congregação das FMA que 

este ano estará colaborando com a reconstrução das obras salesianas do 

Haiti, danificadas pelo terremoto. 

 

2. Nível Nacional: à Coordenação Geral de Projetos Sociais das Obras 

gerenciadas por Irmãs Salesianas de todo Brasil, com sede em Brasília. 

 

3. Nível Local: aos trabalhos sociais do INSG: 

- Oratório Dom Bosco na assistência a 120 crianças necessitadas das 

Comunidades vizinhas que frequentam a escola todos os sábados e ao 

Projeto de Inclusão Digital para jovens carentes da comunidade 

macaense. 

- À Paróquia São João Batista na sistematização e ampliação da 

“Fazenda Esperança”, que acolhe e cuida da recuperação de jovens 

portadores de dependência química. 

 

Nossa festa quis ser uma “corrente de bem” em sintonia com o objetivo 

proposto: educar para a cultura da Solidariedade. 

 

 

A escola ganha um novo espaço educativo 
 

Já está em pleno funcionamento o novo restaurante do Instituto Nossa 

Senhora da Glória – INSG/Castelo. Inaugurado no sábado, dia 12 de Junho. O espaço recebeu a bênção do 

Pe. Mauro Nunes, que todas as 5ª feiras está na escola à disposição da comunidade educativo.   O refeitório 

na escola foi pensado para ser um espaço 

educativo: espaço de convivência, de 

fraternidade e alimentação de novas 

energias. O espaço com um estilo muito 

jovem, alegre e bem ornamentado tem a 

capacidade para acolher 64 pessoas e 

com o serviço de um cardápio saboroso  

faz do ambiente um espaço bem 

salesiano e procurado pelos alunos e 

familiares. 

 

 

I 
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Maria - Mãe Mensageira da Vida 

A Festa de Maria 
Auxiliadora realizada 
no dia 24 encantou 
os presentes: alunos, 

ex-alunos, 
professores, pais e 
parentes vieram de 
longe para a 
homenagem a Maria 
Auxiliadora. A 
encenação que 
misturou música, 
dança e teatro foi de 

fato emocionante. È bom constatar que a devoção por Maria está no coração de muitos. È de fato um quadro bonito de 
se ver e presenciar: a fé, o amor e a devoção estampados no rosto de todos.  

Sabemos que o momento foi de 
culminância de um mês todo ele 
mesclado de momentos marianos: 
novenas, celebrações, montagem de 
pequenos vídeos com passagens 
bíblicas referentes a Maria-mãe de 
Jesus. Quem passava pelos espaços 
da escola certamente era contagiado 
pelo clima de alegria, de festa e 
expressões diversas do amor à mãe e 
mestra da nossa vida. 

Competição de robótica estimula o aprendizado  

 

Os estudantes da oficina de Robótica experimentaram a 
emoção de uma disputa de robôs de competição. 
Produzidos pelos alunos os robôs se enfrentaram em 
uma arena, montada especialmente para a II Mostra de 
Atividades Extracurriculares. Com o objetivo de estourar 
a bexiga do robô adversário, os alunos se empenharam 
para mostrar, no último dia 08, qual era o mais ágil e 
preciso. 

Primeiro lugar na disputa, o estudante Guilherme 
Guimarães, 10, atribui o seu bom desempenho à 
dedicação nas aulas, ao professor que o ajudou 
durante a construção do robô e também a um pouco de 
sorte. “Os carros robôs estavam muito parecidos. Meus 
colegas também fizeram um ótimo trabalho”, disse 
Guilherme demonstrando solidariedade. Ele relatou 
ainda que o maior desafio foi a montagem dos motores 
e circuitos para controlar o robô. “Levei uma semana 
até conseguir que estivesse funcionando.” 

Para construir os robôs, os estudantes utilizaram CDs, 
capas de CDs, papelão, pedaços de madeira, bexigas, 
palitos de churrasco, fita isolante, fios condutores e 
baterias. O vice-campeão André Silva, 8, explica que 
não é difícil produzir um carro robô. “Montar é a parte 
de que eu mais gosto, por isso eu acho fácil.” Ele 
reconhece que são necessários vários ajustes até que 
o robô fique pronto, mas não vê nisso uma dificuldade. 
“Meu carrinho também teve problemas, mas o meu pai 
e o professor me ajudaram a consertar.” 

 

 

Durante as atividades, os pais participam do processo 
de desenvolvimento dos filhos. É o caso de Alexandre 
Silva, que faz questão de acompanhar o filho André. 
Ele auxilia na montagem e nos ajustes dos projetos de 
robótica, estimulando o pequeno estudante a vencer 
mais um desafio. “Acho importante estarmos juntos em 
algo de que ele gosta e leva a sério; fortalece nosso 
vínculo e eu ainda tenho a chance de aprender coisas 
novas com ele", brincou o Pai. 

Kátia Bernardo, mãe de Yohan de 9 anos, também 
acredita nisso. Ela observa a animação do filho 
momentos antes das aulas de robótica e a ansiedade 
para construir o robô da competição. “Fico satisfeita em 
ver que em apenas seis meses ele já está construindo 
robôs, ainda que sejam projetos simples. Isso mostra o 
quanto ele está se desenvolvendo", destacou a mãe do 
menino. 



 

 

 24 

       nstituto Nossa Senhora Auxiliadora 
 

 

CÍRCULO BÍBLICO NO INSA 
 

 
No dia 09 de junho iniciou, no INSA, o primeiro 
encontro do Círculo Bíblico com a participação de oito 
jovens pensionistas. Uma grande oportunidade para 
conhecer melhor a Palavra de Deus. O círculo Bíblico 
acontece uma vez por semana na sala de estudos do 
terceiro andar-bloco B.  È coordenado por Ir. Danielli 
e Lorenna ( Pensionista). 

 
 

QUEREMOS VER JESUS NOS OLHOS DE 

MARIA 

MARIA, MÃE E MESTRA DO AMOR, 

MOSTRA-NOS JESUS! 

 

A comunidade educativa do Instituto Nossa 

Senhora Auxiliadora (INSA) celebrou, no dia 21, a 

festa de Nossa Senhora Auxiliadora, Padroeira da 

escola e de toda a Família Salesiana. Durante o 

mês de maio, as novenas foram um convite a 

conhecermos, um pouco mais a Mãe de Jesus. 

Toda Comunidade Educativa do INSA participou. 

Uma Missa reuniu irmãs, educadores, professores, 

funcionários, pais, alunos/as e ex alunos/as no 

Santuário da Medalha Milagrosa. O tema da Festa, 

“Queremos ver Jesus nos olhos de Maria”, foi 

baseado na Estreia 2010 do Reitor-Mor dos 

Salesianos.       

Um dos destaques foi o grande corredor 

iluminado, formado por alunos do ensino 

fundamental I que, com velas, saudaram a 

passagem do andor que trazia a imagem 

da Mãe de Jesus. Para encerrar com 

muita emoção, a turma do 3º ano fez sua 

homenagem coroando Maria Auxiliadora.  

 
 

I 
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EXPOSIÇAO DE ROBÓTICA 

 
Nos dias 7 e 8 de junho, os alunos 
do curso de Robótica do Instituto 
Nossa Senhora Auxiliadora (INSA), 
tiveram a oportunidade de 
apresentar aos visitantes os seus 
projetos na I Exposição de 
Robótica. Durante a mostra, os 
visitantes puderam conferir os 
protótipos de: guindaste, 
helicóptero de salvamento, Cavalo 
de Tróia, do ataque ao World 
Trade Center. Tudo foi 
desenvolvido e criado dentro do 
laboratório da escola, durante as 
aulas extra-classe. As maquetes 
foram construídas a partir do tema 
escolhido,  livremente, por cada 
grupo de alunos 

 

 

NO ARRAIÁ DO INSA ESSA COPA É SHOW 
DE BOLA! 

 
Assim como o Carnaval, a Festa Junina 

é uma das principais comemorações brasileiras. 
E com a chegada da Copa do mundo entra em 
cena a paixão por este movimento verde e 
amarelo influenciado pelo futebol um evento 
que une os povos e nações. Foi nesse ritmo 
contagiante de torcida que aconteceu a Festa 
Junina no Instituto Nossa Senhora Auxiliadora 
no dia 19 de junho. 

Em clima de alegria e solidariedade, foram 

arrecadados na festa alimentos não perecíveis 

para as obras Sociais da Paróquia Santa 

Teresinha e o dinheiro da Festa contribuiu 

para ajudar, algumas entidades como: APAE - 

Tijuca, Aliança dos  Cegos e a CIB. 
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    nstituto N. Senhora da Glória – R.Ostras 
 

 

VISITA À FACULDADE DE COMUNICAÇÃO  
SOCIAL MARIA AUXILIADORA 
 
Os alunos do 1° Ano do 

Ensino Médio iniciaram seu 
projeto sobre comunicação 
participando de um trabalho 
único: oficinas para o 
desenvolvimento de 
habilidades como “projetar” na 
área de propaganda, telejornal 
e publicidade. 
Esse conteúdo continua. Os 
trabalhos já desenvolvidos no 
ensino fundamental, mas sob 

outro foco, mais próximo das estruturas científicas e 
acadêmicas de estudo. Em parceria, as disciplinas de 
Geografia, Biologia e Língua Portuguesa, uniram-se em um 
trabalho interdisciplinar que, de forma geral, buscam sanar as 
dificuldades dos alunos em processar o texto escrito, em 
refletir sobre a linguagem, em contrastar, formular e defender 
ideias e pontos de vista, em contextualizar socioculturalmente 
as diferentes manifestações da língua materna. 
Parabéns 1° Ano! Vocês foram brilhantes! 

 

AÇÃO SOLIDÁRIA 

 
No dia 12/04, os alunos 
Mateus Estrela e Amanda 
Ávila, do 1º ano do EM 
foram até a Paróquia 
Nossa Senhora 
Conceição representar o 

Colégio Castelo na 
entrega dos 
donativos aos 
atingidos pelas enchentes de Niterói  
e São Gonçalo. 
 

VISITA À BIBLIOTECA NACIONAL 
 
Os alunos dos 5ºs 
e 6ºs anos tiveram 
a oportunidade de 
fazer uma 
agradável visita à 

Biblioteca 
Municipal de Rio das Ostras com intuito de realizar uma 
atividade proposta pelo livro didático de Língua Portuguesa: 
analisar a organização de uma biblioteca. 
Através dessa visita, não só fizeram a análise solicitada 
como, também, ratificaram a importância do fascinante 
mundo da literatura em nossa vida. 
 

 

I 



 

 27 

AO REDOR DA ESCOLA  
 
Os alunos dos 3os anos, manhã e tarde, visitaram a rua da escola para realização das atividades 
do livro de Geografia. 
Através da visita observaram construções, movimento de pessoas e veículos, comércios e 
residências e conheceram melhor o que acontece ao redor da sua escola. 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA DE MARIA  
 

No último 31 de maio, às 20 horas, aconteceu a festa de 
Nossa Senhora Auxiliadora. O padre Alexandre 
Albuquerque, pároco da Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição, presidiu a missa solene em homenagem à 
Nossa Senhora.  
Este ano, com o tema, “Maria de todos os nomes e de 
todos os lugares”, a celebração destacou as diversas 
aparições de Nossa Senhora e suas inúmeras intercessões 
junto ao Pai.  
Quem ama Maria se abre à missão de Jesus. Bem diz o 
documento de Aparecida: “Maria é a grande missionária, 
continuadora da missão de seu Filho e formadora de 
missionários. Ela, da mesma forma como deu à luz o 
Salvador do mundo, trouxe o Evangelho à nossa América e 

Caribe.“ (nº 269) (In: Boletim Salesiano, Ano 60 – nº 03 maio – junho de 2010)   

Em resposta à missão evangelizadora de nossa escola, alunos, ex – alunos, pais e professores 
participaram ativamente da celebração eucarística, momento de fé e bênçãos que ressaltou o 
carisma salesiano e devoção a figura materna de Maria.  
Assim, em clima de oração, agradecemos à Nossa Senhora Auxiliadora, peçamos que nos auxilie 
a seguir seu exemplo missionário: “fazei tudo o que Ele vos disser.”  

 

FESTA JUNINA  
 

O mês de junho é o 
momento de se fazer 
homenagens aos três 
santos católicos: São João, 
São Pedro e Santo 
Antônio.  
As tradições fazem parte 
das comemorações e o Colégio Castelo reuniu as famílias no 
último dia 19 para uma belíssima festa. Mês caracterizado 

por danças, comidas típicas, bandeirinhas... Não faltou animação! Nossos alunos encantaram a 
todos e trouxeram a inspiração da copa para suas apresentações.  
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      omunidade Betânia – Belford Roxo 
 

 

  

Na expectativa de sair o Convênio com 

o Ministério dos Esportes via CIB, 

ousamos reiniciar as atividades em 

março com fé na Divina Providência. E 

é ela que nos tem sustentado até agora, 

através de pessoas generosas, de 

economia e da solidariedade dos 

educadores e amigos da comunidade.  

 

 

 

 

Com as crianças e adolescentes realizamos  a 

preparação e a festa de Páscoa com o tema: “A 

morte e a libertação na família, na escola, no 

bairro, no PCJ” . Também foi encenado o 

evangelho base da CF 2010. Tudo muito criativo. 

Terminou com a proposta de Jesus do lava-pés e da 

ceia quando todos foram convidados a um saboroso 

almoço. 

 

 

 

C 
Comunidade nova, pois em comunidade de três 

uma só transferência já traz a sua marca e nos 

renova. E nós três nos firmamos na oração 

cotidiana à luz da Palavra, rezando a liturgia uma 

vez que não temos a Santa Missa. Reservamos uma 

tarde de estudo e aprofundamento. Uma vez por 

mês uma partilha de vida religiosa com as famílias 

religiosas da paróquia: Pia Sociedade e Irmãs 

Franciscanas de Diligen Uma vez por mês, 

encontro dos religiosos com a Palavra de Deus 

assessorado  por Orofino. Assim fortificadas, 

abraçamos na medida do possível,  a vida do povo 

e na paróquia assessoramos  a dimensão Bíblica e  

equipes de liturgia, também alguma catequese 

especial e na articulação dos projetos com 

trabalham com crianças e adolescentes..  

Na assessoria bíblica fizemos com a participação 

de um ou outro leigo das comunidades um subsídio 

para estudar a Bíblia. “Uma Proposta de 

Liberdade” com 31 encontros sobre visão geral da 

Bíblia e Profetismo. O material em linguagem 

simples e com algumas dinâmicas tem ajudado o 

povo a conhecer, amar e viver a Palavra de Deus. 

O retorno tem sido muito positivo. Louvado seja o 

Senhor! 

Dois dias na semana, I. Elizabeth vai a Acari 

trabalhar no “Projeto Educativo Senhor do 

Bonfim”. A maior parte de nosso empenho está no 

Projeto “Crescendo Juntos”.  
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Em maio foi feita a leitura da vida de Domingos Sávio 

e s Madre Mazzarelo. Fez-se uma preparação para a 

festa de M. Mazzarello nas acolhidas e no dia da festa, 

houve uma atividade especial: Palavra Cruzada tendo 

por base o Gibi M.Mazzarello. As crianças gostaram 

muito. A festa de Maria Auxiliadora, com as crianças 

foi celebrada no dia 28. Tema:  Maria Mãe e 

educadora  - cantos, dramatizações da encontro do 

Menino Jesus de forma atualizada foi criativa e com 

bastante participação. No dia 24, na paróquia, tivemos 

fervorosa missa, coroação com um grupinho do PVJ e 

depois confraternização. 

 

Patrocinadas pelo INSA, realizamos uma feijoada 

no dia de Santo Antonio. Foi um sucesso no sabor 

e no resultado. A participação das comunidades 

mais vizinhas foi muito boa. 

No dia do primeiro jogo do Brasil, fizemos uma 

atividade especial unindo a dimensão cívica com a 

dimensão esportiva. As crianças e adolescentes 

ficaram muito felizes. 

 

No dia 24 de junho houve um encontro especial 

com os mais antigos do Projeto fazendo com eles uma avaliação da caminhada, uma retomada dos 

valores salesianos. Gesto muito participativo trazendo sugestões interessantes. 

 

 

 

 

 

Estado do Rio de Janeiro- Câmara Municipal de Belford Roxo - MOÇÃO  

 

Câmara municipal de Belford Roxo, estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais 

aprovou por unanimidade, proposição de autoria de Vereador Marcelo Moraes, em sessão realizada 

aos 18 dias do mês de março do ano em curso,concedendo "Moção de louvor" ao projeto 

"Crescendo Juntos"- Irmãs Salesianas - pelo trabalho desenvolvido com adolescentes e jovens das 

comunidades de Vila Pauline e Santa Maria, assim contribuindo pela construção de uma cidadania 

plena para nossos municípios. 
Sala de sessões, 18 de março de 2010 - Marcelo Moraes - Vereador. 
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       nstituto Laura Vicunha  – Campos 
 

 

TRABALHANDO A SOLIDARIEDADE 
 

Os alunos do Instituto Profissional Laura Vicunha 
– Campos-RJ- trabalharam durante o mês de 
Maio, Mês de Maria, a Solidariedade. Entre 
tantas opções de ajuda, decidiu-se em ajudar 
aos desabrigados de Niterói, mais precisamente 
do Morro do Bumba que há pouco sofreu a 
catástrofe do desabamento. 
 O movimento foi grande durante a 
campanha. Alunos e suas famílias, num gesto 
fraterno, chegavam diariamente com 
mantimentos e roupas como doação. 
 No dia 05 de junho, vários alunos, 
acompanhados de professores, viajaram a 

Niterói, para num gesto concreto fazerem a entrega, na Paróquia Porciúncula de Sant’Ana, que 
funciona como um dos centros de arrecadação dos 
donativos. A viagem foi realizada de ônibus, 
gentilmente cedido pela Empresa Esperança, 
facilitando assim a viabilidade da entrega.  Lá, os 
alunos foram carinhosamente recebidos pelo Frei 
Wilmar, que ficou muito agradecido em nome dos 
necessitados.  
 Os alunos tiveram a oportunidade de fazer 
um pequeno “tour” pela cidade, fazendo um ponto 
de lazer no belíssimo Campo de São Bento. 
Conheceram a obra arquitetônica do MAC (Museu 
de Arte Contemporânea) e um passeio pela orla 
marítima das praias da região. 
 Antes do retorno, viram de perto a realidade do ponto onde tudo aconteceu: os olhinhos 
abertos de espanto diante do que restou da comunidade do Morro do Bumba.  
 Todo o transcorrer da atividade solidária teve só ponto positivo, desde a proposta 
apresentada até o encerramento com um relato feito pelos alunos que foram à viagem, para os 
demais que também participaram do gesto durante o Mês de Maio. 

 
FESTA DE MARIA AUXILIADORA 

 
 
 
 

I 



 

 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laura Vicunha inaugura 
novo Espaço na Escola!  
Mais um local para jogos, 
cultura e lazer, com a  
inauguração da “quadra 
nova” como ficou  
conhecido o espaço para 
os alunos. 
 
 
 
 

  
 

“Não faças do amanhã o 
sinônimo de nunca, nem o 
ontem te seja o mesmo que 

nunca mais.  
Teus passos ficaram. Olha 

para trás... mas vá em frente, 
pois há muitos que precisam 
que chegues para poderem 
seguir-te.” Charles Chaplin 
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     oram para a Casa do Pai 
 

Murillo Agrizzi Sartório (Sobrinho das Irmãs Ana Otília, Rosa e Carmelita) 
 
 26/07/89   

 12/04/10  

Jovem  feliz e muito comunicativo com seus familiares. Querido entre seus amigos, no trabalho 
como também na  faculdade. Trabalhava na  UMISAN (Empresa de Engenharia e Hidrografia) no 
setror de batimetria e cursava Engenharia de Produção. 
Deixou uma saudade doída. A certeza da ressurreição sustenta a vida de seus familiares e a 
experiência do Deus vivo é força e conforto na caminhada. 
Agradecemos cada irmã que se fez presente com sua presença-oração. 
Irmã Otília, Irmã Rosa e Irmã Carmelita 
  

  
 

Ir. Florinda Fraga de Oliveira  
 

Nascida em Sete Lagoas/ MG (Brasil) no dia 29 de outubro de 1918 

Professou em São Paulo (Brasil) no dia 06 de janeiro de 1942 

Faleceu dia 06 de março de 2010 em Niterói 
 

Nasceu 
numa família 
simples, de 

uma 
profunda 
piedade 

cristã. Aos 12 anos de idade perdeu sua mãe e 
o pai com sete filhas e um filho encontrou ajuda 
das irmãs salesianas. Florinda, Higyna e Felipa 
foram acolhidas no Orfanato Nossa Senhora 
Auxiliadora de Cachoeira do Campo. Com as 
irmãs aprendeu a arte do bordado e também a 
arte do cuidado, a assistência e que depois 
ajudou a tantas meninas ao longo de sua vida. 

Aos poucos foi despontando e 
amadurecendo na jovem Florinda a vocação 
religiosa salesiana. Em 1937 entrou para o 
aspirantado em Araras, São Paulo. Professou 
no Noviciado N. Senhora das Graças em São 
Paulo.  

Ir. Florinda era uma mulher de grande 
simplicidade e assim também era o seu 
relacionamento com Maria de quem era uma 
filha muito devota. Partilhava com alegria seu 
caminho humano-espiritual. Uma das coisas 
que a fazia vibrar nos últimos anos era que 
havia se trabalhado no egoísmo e sentia que 
havia crescido muito na generosidade, o que foi 
confirmado pela comunidade. No entanto, 
depoimentos de pessoas que a conheceram 
mais nova, afirmam que ela sempre foi de uma 
grande generosidade. Ajudava os pobres, 

acolhia e cuidava dos funcionários das casas 
onde morou com muito carinho e atenção. 
Como assistente acompanhava com interesse 
as alunas e também as suas famílias. Uma das 
suas características marcantes é que sabia 
ouvir e guardar segredo. 

Mulher do trabalho generoso e dedicado e 
ao mesmo tempo mulher de oração e sacrifício. 
Rezava e ajudava os outros a rezar, a confiar 
sempre no Senhor.   

Ir. Florinda tinha uma grande ligação com 
sua família e um senso de pertença ao Instituto 
muito forte. Em todas as ocasiões se fazia 
presente. Nos retiros anuais e assembleias 
inspetorias sentava-se na primeira fileira para 
ouvir bem as pregações. Fazia seu programa 
de vida anualmente. Valorizava a confissão e a 
Eucaristia e também tudo o que era proposto 
pela inspetoria e pelo Instituto. 

Amante da natureza, dos pássaros, 
possuía um vivo senso de humor, de alegria e 
amizade.  Sua presença era muito querida. 
Gostava de contar histórias de vida. Estava 
sempre querendo aprender coisas novas. 

Seu último mês de vida, Ir. Florinda o 
passou no hospital. Embora com dores 
terríveis, manifestou sempre muita serenidade 
e agradecia gentilmente a todos que a 
visitavam. Aos poucos foi fazendo sua entrega 
até que como uma vela gasta se apagou para 
reascender na Glória do Pai. 
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Ir. LEONILA IZABEL ALTOÉ 

 

Nasceu em Jaciguá – Cachoeiro do Itapemirim- ES –   no dia 06 de julho de 

1931 

Professou em Belo Horizonte no dia 06 de janeiro de 1953 

Faleceu – dia 24 de Julho de 2010 

 

Leonila nasceu numa família numerosa, de 
imigrantes italianos e com  princípios  
profundamente cristãos. Desde a tenra idade 
foi educada com grande esmero pelospais e 
pelos salesianos.   
 Aos  15 anos sentiu o chamado à vida 
religiosa. Entrou para a o aspirantado em 06 de 
janeiro de 1949, no Centro Educacional Nossa 
Auxiliadora de Campos.  Fez o noviciado  e 
professou no Colégio Pio XII / BH, em 1953. 

Serviu ao Instituto em diversas comunidades 
como professora. 

Com o surgimento da internet Ir. Leonila foi 
pioneira na inspetoria e iniciou a evangelização 
eletrônica. Gostava, ultimamente, de ser 
chamada de Ir. Léo, como era conhecida no 
mundo eletrônico. Passava grande tempo 
preparando PP com temas específicos para 
que outros pudessem usá-los.  

Atualmente 
era assistente 
e auxiliar de 
informática no 
Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, Rio de 
Janeiro, como também responsável das ex-
alunas e ax-alunos do INSA. 

Aproveitando os dias de recesso escolar foi 
visitar os familiares que no dia 25 fariam um 
encontro de família. Ajudava na preparação 
desse encontro quando um infarto a levou ao 
hospital, indo assim ao encontro do Pai. 

Tinha um grande amor por sua família. Gostava 
de reuni-la para celebrações e o Senhor veio 
ao seu encontro definitivo, exatamente com 
toda a sua família reunida. 

Filha devota de Maria Auxiliadora divulgava 
com amor a devoção a Maria, que a chamou 
junto de si, exatamente, num sábado, 24. 

 

 

    Pai de Ir. Maria Auxiliadora C. Vasconcelos 
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 Pedro Bazoni (Pai de Ir. Maria das Graça Bazoni) 
 
 18 / 05 / 1916 

 12 / 05 / 2010  

 

Homem que sempre vivenciou o significado do 

seu nome: rocha firme, inabalável, forte na fé e 

profundamente humano. Filho dedicado e irmão 

atencioso. Esposo fiel e amoroso, pai firme e 

carinhoso. Avô e bisavô afável. Viveu em 

profunda união com Deus. Pessoa iluminada e 

de paz.  A todos deixou a marca da serenidade, 

da paz e do silencio fecundo. 

 “Sua descendência permanecerá para sempre 

e sua glória jamais de apagará.” 

 

 

 

 

Maria Augusta Arruda Marques Gomes  (Irmã de Ir. Emilia Augusta Arruda)    
 
25 / 11 / 1926 

 29 / 03 / 2010 

 

 
 
Helvécio Zampirolli (Cunhado de Ir. Maria Rita Zampirolli)  
 

15 / 01 / 1950 

 14 / 05 / 2010 
 

Viveu intensamente a vida da família. Foi vítima de uma brutal meniginte bacteriana. 

 

 

 

 

 

 

 
Dia da Espiritualidade Juvenil Salesiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 Encontro de Espiritualidade das/os Educadoras/es Salesianos    
21 de Agosto de 2010 

Queremos ver Jesus! Estreia 2010 

 
         

     
  Dia da Espiritualidade Juvenil Salesiana 

 

29 de agosto  de 2010 
 

A juventude quer viver! 
 

file:///encontro
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       ons Livros 

 

 

A Vida ao ritmo da palavra  - Como deixar-se plasmar pela palavra. 
Amadeo Cencini, Editor Paulinas, SP 

 

Impulsionada pelo Concílio Vaticano II e, mais recentemente, pelo Sínodo da 

Palavra, a Igreja está redescobrindo a centralidade da Palavra de Deus na vida dos 

cristãos e na vida religiosa. Nascido do conhecimento e da experiência do seu autor, 

este livro mostra como a Palavra de Deus não é um instrumento entre outros para o 

caminho de crescimento pessoal e espiritual, mas constitui a referência autorizada 

que reconhece concretamente ao Pai, e a nenhum outro, o papel de formador no 

processo educativo de cada filho seu, chamado a alimentar-se de toda Palavra que 

sai da sua boca. É um texto simples e precioso. Seu diferencial está no fato de 

propor um método para viver à luz da Palavra, deixando que ela dê o ritmo da 

existência. 

 

O RESPIRO DA VIDA  - A graça da formação permanente 
Amadeo Cencini, Editor Paulinas, SP 

 

Amadeo Cencini, brinda-nos aqui com uma contribuição nova e significativa para 

a compreensão que o conjunto da vida cristã é chamado a dar ao pleno 

desenvolvimento espiritual e humano das pessoas e comunidades de fé. "Formação 

permanente, nos diz, é deixar que o ritmo da própria vida seja sempre plasmado e 

cadenciado pelo ritmo e pelos tempos do ano litúrgico", isto porque denomina 

"formação" não tanto os processos e as técnicas pastorais e pedagógicas que visam 

a moldar o cristão, ou o consagrado/a, mas a própria vivência autêntica do homem 

ou da mulher, chamados a ir crescendo com o tempo, enraizados no mistério da 

criação e da salvação, até o pleno desabrochar na eternidade. Esse papel de 

"formação progressiva" do ser humano e do cristão, até o pleno desabrochar do cidadão do céu, é 

"permanente" e está na raiz de todos os outros processos particulares de formação, conferindo-lhes vida e 

sentido, como a respiração é expressão radical da vida, que só existe e desenvolve-se na medida em que o ser 

vivo respira. Daí o título do livro.  
 

, 

O Beijo de Deus – Provocação à Vida Religiosa 

Ir. Ana Roy, AS / Organizado por Márcio dos Anjos, C.Ss.R.,  Publicações CRB 

Nacional / 2010 
 

Longe de um simples voo romântico, Ir. Ana Roy colhe na inspiração na inspiração 

bíblica – o beijo de Deus – ao mesmo tempo teolóogica e poética, para falar do Amor 

comunicativo e salvador. Pois também a sua vida toda está marcaada pela intimidade 

com Deus e pela comunicação do seu Amor às pessoas, ao mundo. Os textos aqui 

publicadosderivam de seus manuscritos, com os quais ela preparava as muitas 

conferências e cursos proferidos para a Vida Religiosa. Deixou tudo como herança 

para a Vida Religiosa, sob a humilde condição de que se fizesse um serviço  de triaa a 

pena publicar. Este volume reúne particularmente reflexões sobre 

temas de fundo que tratam da fundamentação e renovação da Vida Religiosa. 
 

Juventudes – O exercício da escuta no processo de aproximação 

CRB Nacional / Publicações CRB 2010 
 

O subsídio que a CRB Nacional disponibiliza, não mostra somente o empenho pela 

cponcretização de uma prioridade. Ele espelha uma dinâmica! Inserir-se em redes, 

estabelecer alianças, motivar processos, fortalecer comunhão, sistematizar resultados. 

Este é o ganho primeiro. O subsídio é uma semente: do encontro com a terra boa e mãos 

dispostas ao cuuidado, virão as folhas (perspectivas novas), as flores (sonhos realizados) 

e os frutos (proximidades entre a Vida Religiosa e Juventudes) 

 

B      
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eliz Aniversário! 
 

 

 

AGOSTO 
 

06 -  Ir. Maria do Carmo Ferreira 

15 -  Ir. Clarinda Altoé 

23 -  Ir. Adma Cassab Fadel 

31 -  Ir. Djanyra de Souza Lopes 

 

 

SETEMBRO 
 

03 -  Ir. Maria das Graças Bazoni 

05 -  Ir. Maria Julieta Valim 

07 -  Ir. Dagmar Pilger de Almeida 

10 -  Ir. Luzia Alves de Carvalho 

12 -  Ir. Ana Maria Paes 

14 -  Ir. Danielli Lopes Nogueira 

22 -  Ir. Laura Zeferina 

26 - Ir. Ana Maria Marinato 

 

OUTUBRO 
 

04 - Ir. Maria Américo Rolim  (Conselheira Formação) 

14 -  Ir. Ana Teresa Pinto 

20 -  Ir. Maria Aparecida Ferreira 

20 - Ir. Teresinha Ambrosim 

23 -  Ir. Maria Zelina Zobelle 

26 - Ir. Joana Maria de Backer 

      NOVEMBRO 

 
09 - Ir. Ana Zampirolli 

15 -  Ir. Beatriz Francisca Miguel 

21 -  Ir. Emilia Mussatti (Vigária Geral) 

21 - Ir. Mercedes Izabel Altoé 

26 -  Ir. Ana Otília Agrizzi 

27 - Ir.Maria del Carmen Canales (Conselheira PJ) 

 

DEZEMBRO 

 

04 -  Ir. Giuseppina Teruggi 

13 -  Ir. Rosa Agrizzi 

17 -  Ir. Niva Gomes 

17 - Ir. Kathleen Taylor (C0nselheira Visitadora) 

19 -  Ir. Giuliana Acerbis 

26 -  Ir. Jaqueline Rocha Correia 

27 -  Ir. Anna Granata 
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INSPETORIA NOSSA SENHORA DA PENHA 

Rua Alberto de Sequeira, 22 - Tijuca 

20260-160 – Rio de Janeiro / RJ 

Fone: (0xx) 21 2234 6789 / 2254 2931 

Fax: 21 2568 1386 

Email inspsec@salesianasbrj.org.br 

www. salesianasbrj.org.br 
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