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“Mil anos são aos teus olhos como o 

dia de ontem, que passou,  

uma vigília dentro da noite. “   Sl 90,4 

 

 
 

 

Mais uma etapa de nossa história inspetorial se conclui. Novo ano se inicia. É 

viva dentro de nós a certeza de que o Senhor caminhou conosco e continuará 

“confirmando a obra de nossas mãos” (Sl 90,17).  Por tudo damos graças ao 

Senhor: 

 o  seu amor que nos envolve e nos impulsiona cada dia a entregar nossas 

vidas pelo Reino;  

 os trabalhos realizados com carinho e criatividade; 

 a vibração das crianças, adolescentes e jovens que em nossas 

comunidades percebem a presença e a bondade de Deus; 

 a celebração da vida “setenta anos é o tempo de nossa vida, oitenta se 

ela for vigorosa” Sl 90,10; 

 os encontros inspetoriais, celebrando e projetando a vida;  

 a presença  de nosso Instituto através da palavra entusiasta de nossa 

Madre infundindo-nos sempre esperança; 

 o reconhecimento de nossos trabalhos educacionais pela sociedade 

internacional; 

  a inauguração de novos espaços para melhor atendimento ao 

empobrecido; 

 os muitos encontros e atividades com os jovens; 

 .....enfim porque “o teu amor é eterno, tua fidelidade perdura para 

sempre !” 

Sl 89,2 

 
O ano que se inicia seja para todas/os, cada vez mais tempo de acolher a 

vida, possibilitando seu crescimento segundo o coração de Deus.  

  Abençoando 2012! 

     Ir. Rosa Idalia  Pesca 
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N 

O fim de ano está chegando e com ele as comemorações de fim de ano: 

Natal e Ano Novo, para muitos uma época de paz e alegria para 

comemorar entre amigos e família, para outros, dias estressantes em 

busca de presentes e ingredientes para as receitas de natal. 

O fato é que as pessoas se esquecem do verdadeiro sentido do natal. O 

natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo, para os cristãos, época 

de partilhar o amor com os familiares, com os amigos e até mesmo com 

desconhecidos. 

A troca de presentes de natal tem haver com este momento de partilha e 

doação, é um gesto de carinho para com quem recebe, mas não deve ser 

encarado como uma obrigação, com valores determinados ou até mesmo 

com produtos determinados, o presente de natal tem que ser partilhado de 

coração para que levem consigo boas energias.  

Muitas pessoas se perguntam o que dar de presente no natal, quanto devo 

gastar no presente. Não se trata de valores cifrados, mas sim de valores 

sentimentais. Quando vai se presentear alguém é necessário antes pensar 

nesta pessoa, como ela é, do que ela gosta, qual o seu objetivo ao dar o 

presente. 

Às vezes apenas uma mensagem de carinho basta para tocar o coração 

desta pessoa. O presente por si só não fala, deve ser complementado com 

uma mensagem de natal. 

Hoje com a internet ficou mais fácil mandar mensagens de natal para os 

amigos. As redes sociais servem como canais de distribuição.  

Para quem não sabe o que dizer existem frases de natal prontas, inclusive 

mensagens de natal com música, que vem em formato de cartão de natal.  

Mas cuidado ao dar o seu recado de natal: não vai mandar a mesma 

mensagem para todo mundo pelo e-mail com o bendito “FW” na frente. 

Mostre para a pessoa que está recebendo a mensagem natalina que ela não 

é mais uma na sua enorme lista de amigos que irá receber o seu feliz natal 

e próspero ano novo.  

Seja mais pessoal, mande um e-mail ou uma mensagem de natal 

personalizada, coloque o nome da pessoa antes ou depois da mensagem, 

afinal você já está mandando uma mensagem pronta de natal então se 

esforce. Boas ações devem começar com as pessoas próximas. 



 

 

        conteceu 
 

     Isso e muito mais... 

Imagem de Dom Bosco 
 

Chegou ao Brasil, no dia 19 de novembro, a imagem de 

Dom Bosco que substituirá a réplica que está na 

catedral de Brasília-DF. A nova estátua foi esculpida 

por Mauro Baldassari, artista de Turim, Itália.  É uma 

peça única de mármore carrara, que pesa duas 

toneladas. O lado direito da imagem (costa) 

corresponde as cenas que representam os sonhos de 

Dom Bosco, e o lado esquerdo apresenta a imagem da Catedral de Brasília entre os números dos 

graus quinze e vinte. A mão direita de Dom Bosco está em posição de acolher aos visitantes que 

entram na Catedral e a esquerda aponta para o altar onde se encontram Jesus Cristo na Eucaristia e 

Nossa Senhora Aparecida – Padroeira de Brasília. O corpo esculpido com uma forte concavidade 

representa sua doação total aos jovens. 

 

Ir. Otília: 80 Anos de Vida!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com uma imensa alegria foi celebrado no INSA os 80 anos 

de vida de Ir.Otília!  

Suas irmãs Rosa  e Carmelita  estiveram presentes bem 

como Irmãs das Comunidades mais próximas, Ir. Rosa 

Idália e representantes da Comunidade Educativa. Numa 

fervorosa celebração eucarística presidida por Frei César 

Cardoso de Resende - OCD, elevamos nossa ação de graças 

a Deus dizendo com Ir.Otília “com Maria, minha alma 

glorifica o Senhor”. Após a missa foi o momento de cantar 

parabéns e de saborear um delicoso jantar. 

A     



 

 

Ir. Adma recebe Prêmio  

 

No dia 31 de outubro foi realizada, no Consulado 

Geral da Itália, a entrega do Prêmio Internacional 

Don Pino Puglisi, que neste ano,  homenageia a 

Irmã Adma Cassab Fadel pelo seu trabalho 

missionário realizado há quase 30 anos com os 

meninos e meninas de rua do Rio de Janeiro. 

 

O Cônsul-Geral da Itália, Sr. Mário Panaro, e o 

Presidente da Associação Jusvitae, de Palermo, na 

Itália, Dom Antônio Garau, entregaram o prêmio à Ir. Adma, que emocionada agradeceu aos seus 

familiares, às Irmãs Salesianas, à sua equipe de 

trabalho e, em especial, aos meninos e meninas da 

Associação Beneficente AMAR, este momento que 

estava vivendo.  

 

Após o recebimento do  merecido prêmio, Ir. Adma se 

confraternizou com seus familiares, convidados, sua 

equipe de trabalho e as crianças e adolescentes 

atendidos na Associação Beneficente AMAR. 

 

 

No dia 15 de dezembro, Ir. Adma foi até 

Palermo, na Itália, onde recebeu, da Instituição 

JUSVITAE,  o original deste Prêmio. 

 

Na ocasião Ir Adma teve a oportunidade de 

encontros com crianças e jovens italianos de 

Palermo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom Pino Puglisi, foi assassinado pela máfia italiana,  

em virtude de seu trabalho missionário – educativo,  

com os jovens mais desprotegidos. 



 

 

Inauguração 

 

 A expectativa era grande!  “Quando iremos 

para a casa nova”? perguntavam  as crianças 

quando se davam conta que a  construção  

chegava ao fim. E as chuvas não deixavam  

finalizar ... e era preciso deixar em ponto de 

inaugurar no dia 15 de outubro!  Todos os 

santos salesianos invocados , ensaios¸ 

mutirões de limpeza, correria de cá e de lá.... e 

o dia 15 chegou! 

 

Nesse dia não choveu.  A tarde  estava perfeita 

para uma Missa campal. E às 17h lá estavam  

todas as crianças e adolescentes , educadores, 

famílias, Comunidades da Paróquia, 

convidados, Dom Décio - nosso bispo 

diocesano -, vários padres, autoridades e, para nossa alegria, a presença de Ir.  Rosa Idália, das 

Irmãs de Rio das Ostras e Cachoeiro. Éramos aproximadamente 600 pessoas. O sentimento de ação 

de graças era de todos. Ter um espaço digno e 

adequado sinalizava o compromisso com a 

missão junto aos nossos destinatários 

prioritários. Era também sinal e testemunho da 

Providência  Divina que desde o início nos 

chega através da solidariedade de muitos.  

 

Após a Celebração Eucarística, não faltou a 

solenidade de cortar a fita e descerrar a placa. 

Estava inaugurado o “ Centro Juvenil 

Salesiano Santa Maria Mazzarello” ! 

 

2- PREPARAÇÃO :  Grandes acontecimentos 

são anunciados, preparados, esperados. Não foi 

diferente aqui. Era preciso fazer a passagem: de um ambiente minúsculo, uma casinha de 4 

cômodos , para o novo espaço amplo, bonito, funcional. Foi um mês de preparação onde várias 

estratégias e atividades foram realizadas : estudo do nome “Centro Juvenil Santa Maria 

Mazzarello”, confecção de acrósticos, concurso de frases, sugestões e eleição das placas dos 

ambientes, dia do abraço: “Minha família abraça o “Mazzarello”,etc. 

 

“Esse projeto é meu, esse projeto é  seu, esse projeto é de todos que agradam a Deus” (Bruna 

Soares)”. 

 

Esse Projeto é muito bom! É muito bom ter ele no coração. Não sei o que é melhor: o amor ou o 

Projeto. Já sei o que melhor: é o amor do Projeto entre todos nós.” (Patrick Santos) 

 

“Eu quero ser o presente da amizade, do amor e da esperança. Quero ser a jardineira do novo 

projeto. Te amo, meu projeto!” (Bruna Alves) 

 

 



 

 

Festa da Gratidão 

Preparar a Festa, fazer a Festa carrega uma 

mística: ansiamos por uma pausa, 

interrompendo a rotina para contemplar, para 

celebrar o vivido, para reencontrarmo-nos no 

que é essencial. E a Festa da Gratidão nos 

trouxe esta vivência. Aconteceu no dia 9 de 

setembro em Niterói. Primeiro, aos pés do 

Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora, o 

encontro descontraído, a acolhida carinhosa, o 

lanche preparado com detalhes de cuidado e 

delicadeza anteciparam a Caminhada 

celebrativa morro abaixo.  

  

Iniciamos a Caminhada fazendo o resgate da 

história do Monumento; uma bonita história de 

fé que marcou os inícios da presença salesiana e 

da divulgação da devoção à Auxiliadora de 

Dom Bosco. À medida que descíamos, as 

comunidades, com muita criatividade, nos 

ajudaram a celebrar: abertura das 

comemorações do Bicentenário de Nascimento 

de Dom Bosco e dos 140 anos do Instituto, os 

50 anos de Canonização de Madre Mazzarello, 

o início dos 120 anos de nossa presença de 

FMA no Brasil, os 27 anos da INSP. 

 

Lá embaixo, em nossa Casa, coroamos esta 

Caminhada reflexiva com a Celebração da 

Eucaristia, na certeza de que aí, toda nossa vida 

se torna, com Cristo Jesus, oferta agradável ao 

Pai. E para nos acompanhar, Ir. Rosa Idália 

presenteou cada comunidade com um 

candeeiro, augurando que, levando a luz, 

sejamos sempre luzes. 

 

Da mesa Eucarística à mesa da fraternidade. O 

almoço foi aprovadíssimo por todas! E como não 

podia deixar de ser, encerramos o dia com o tão 

esperado momento da abertura dos presentes, onde 

a criatividade se une à praticidade do pensar nas 

necessidades do centro inspetorial. 

 

 



 

 

Gestão Compartilhada 

 

Dando continuidade a programação inspetorial e atendendo aos 

apelos do XXIICG, aconteceu no dia 08 de outubro, na Casa 

Inspetorial o encontro sobre Gestão Compartilhada (Projeto 

Inspetroial – Estratégia II – Metas 1 e 2). 

O  dia de estudo teve como assessor o Prof. Leonardo Nunes 

Ferreira – Superintendente da UBEC. Participaram do mesmo: 

Diretoras de Comunidades e Escolas, Ecônomas, Coordenadoras e 

demais Irmãs e leigos das várias frentes de trabalho da Inspetoria. 

Ou seja, aqueles e aquelas que tem responsabilidade de decisão 

junto à Diretoria local. 

 

Visando a gestão compartilhada como anseio e meta da 

Inspetoria no seu processo de organização e ante as exigências 

dos tempos, essa foi uma oportunidade de formação, e pequenos 

passos começam a serem dados e concretizados. 

Também aqui a participação dos leigos foi de real importância e 

significado.  

 

Campanha da Fraternidade 2012 

 

Tema: "Fraternidade e saúde pública", 

Lema: "Que a saúde se difunda sobre a terra!"  (Cf. Eclo, 38,8) 

 
Todos os anos durante o período quaresmal, tempo de conversão, a CNBB 
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) realiza a Campanha da 
Fraternidade, que tem por objetivo despertar a solidariedade de seus fiéis e 
de toda a sociedade em relação a um problema concreto que envolve toda a 
nação, buscando uma solução para o mesmo. 

 
 

Desde 1964, cada ano, durante a 

Quaresma, a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil 

apresenta a Campanha da 

Fraternidade. Durante esses 48 

anos podemos dividir as CFs 

em três fases. Na primeira fase 

(1964 – 1972) houve uma busca 

da renovação interna da Igreja. 

Na segunda fase (1973 – 1984) 

a Igreja Católica preocupou-se 

com a realidade social do povo. 

denunciando o pecado social e 

promovendo a justiça. Na 

terceira fase (1985 – 2012) a 

Igreja voltou-se para situações 

existenciais do povo brasileiro. 

Normalmente não sabemos os 

nomes dos autores das Campanhas 

da Fraternidade, mas devido a 

importância do tema para 2012 o 

Texto-base apresenta os onze nomes dos componentes do 

Grupo de Trabalho que elaborou a CF de 2012. Cada Campanha 

da Fraternidade tem um Tema e um Lema. A Campanha para o 

ano 2012 tem como Tema: “A Fraternidade e a Saúde Pública” 

e como Lema: “Que a saúde se difunda sobre a terra” (cf. Eclo 

38,8) 

O Objetivo Geral da Campanha da Fraternidade de 2012 é: 

“Refletir sobre a realidade da saúde no Brasil em vista de uma 

vida saudável, suscitando o espírito fraterno e comunitário das 

pessoas na atenção dos enfermos e mobilizar por melhoria no 

sistema público de saúde” (p. 12 do Texto-Base). Além do 

objetivo geral a Campanha da Fraternidade para 2012 apresenta 

seis objetivos específicos. Estes são: a) Disseminar o conceito 

de bem viver e sensibilizar para a prática de hábitos de vida 

saudável; b) Sensibilizar as pessoas para o serviço aos 

http://www.portalkairos.net/campanhadafraternidade/2012/campanhadafraternidade2012_hinocf.asp
http://www.portalkairos.net/campanhadafraternidade/2012/campanhadafraternidade2012_hinocf.asp


 

 

enfermos, o suprimento de suas 

necessidades e a integração na 

comunidade; c) Alertar para a 

importância da organização da 

pastoral da Saúde nas 

comunidades: criar onde não 

existe, fortalecer onde está 

incipiente e dinamizá-la onde 

ela já existe; d) Difundir dados 

sobre a realidade da saúde no 

Brasil e seus desafios, como sua 

estreita relação com os aspectos 

sócio-culturais de nossa 

sociedade; e) despertar nas 

comunidades a discussão sobre 

a realidade da saúde pública, 

visando a defesa do SUS e a 

reivindicação do seu justo 

financiamento; e f) Qualificar a 

comunidade para acompanhar 

as ações da gestão pública e 

exigir a aplicação dos recursos 

públicos com transparência, 

especialmente na saúde” (cf. p. 

12 do Texto-Base da CF). 
 

O texto base é dividido em três 

partes e uma conclusão olhando 

para o futuro. A primeira parte é 

titulada “Fraternidade e a Saúde 

Pública” e oferece um 

panorama atual da Saúde no 

Brasil. A primeira parte do 

Texto-Base afirma que os temas 

da saúde e da doença exigem 

uma abordagem ampla e sugere 

a proposta apresentada pelo 

“Guia para a Pastoral da 

Saúde”, elaborada pela 

Conferência Episcopal Latino-

Americano (CELAM). O GPS 

depois de dizer que a saúde é 

afirmação da vida e um direito 

fundamental que os Estados são 

obrigados a garantir, o referido 

documento define saúde assim: 

“Saúde é um processo 

harmonioso de bem-estar físico, 

psíquico, social e espiritual, e 

não apenas a ausência de 

doença, processo que capacita o ser humano a cumprir a missão 

que Deus lhe destinou, de acordo com a etapa e a condição de 

vida em que se encontre” (cf. p.15 do Texto-Base e Guia para a 

Pastoral da Saúde na América Latina e no Caribe, CELAM, 

Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2010, ns 6-7). A 

primeira parte do Texto-Base também nos brinda com algumas 

tabelas e quadros interessantes mostrando: o melhoramento da 

taxa de mortalidade infantil nos últimos anos, o crescimento da 

população idosa, percentual de partos cesáreos, dados sobre 

obesidade, hipertensão arterial que atinge 44.7 milhões de 

pessoas, estimativas para várias formas de câncer e a evolução 

da freqüência de consumo abusivo de bebida alcoólica etc. (cf. 

Texto-Base: ps. 21, 23, 24, 31, 33, 35 e 43). 
 

A segunda parte é titulada “Que a Saúde se Difunda Sobre a 

Terra”. Aborda doença no Antigo e Novo Testamento. Aborda 

Jesus curando os doentes. Diz o Evangelho: “Jesus percorria 

toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, anunciando a 

Boa Nova do Reino e curando toda espécie de doença e 

enfermidade do povo” (cf. Mt 4, 23). O Texto apresenta a 

parábola do bom samaritano como paradigma de cuidado. Trata 

também do “ horizonte humano e teológico do sofrimento” e os 

enfermos no seio da Igreja. Há também uma referência à Unção 

dos Enfermos, o sacramento da cura. 
 

A terceira parte oferece “Indicações para a Ação 

Transformadora no Mundo da Saúde”. Analisa a atual Pastoral 

da Saúde da Igreja e o papel dos agentes da mesma. Uma área 

importante encontrada na terceira parte do texto aborda a 

dignidade de viver e morrer. Trata com clareza de problemas 

como: eutanásia, distanásia e ortotanásia. Cita o Código de 

Ética Médica de 17 de setembro de 2009 e o pronunciamento do 

Santo Padre Bento XVl sobre estes assuntos. Além das 

propostas de ação da Igreja Católica na área de saúde, esta parte 

oferece também “Propostas Gerais para SUS”. 

A Conclusão mostra como, ao longo dos últimos anos, houve 

mudança no conceito de saúde: de „caridade‟ para „direito‟, e 

lamenta que esse direito está sendo “transformado em negócio” 

num mercado sem coração. Afirma também que no âmbito da 

saúde, faz-se necessário aprofundar e colocar em prática a 

chamada “bioética dos 4 Ps”: Promoção da saúde, Prevenção de 

doenças; Proteção das vulneráveis presas fáceis de manipulação 

e Precaução frente ao desenvolvimento biotecnológico. O texto 

base termina com três anexos importantes: (i) O relevante 

trecho da Constituição Federal: a saúde como direito de todos e 

dever do Estado; (ii) O Serviço de preparação e animação da 

Campanha da Fraternidade; e (iii) O Gesto Concreto de 

fraternidade, partilha e solidariedade feito em âmbito nacional. 

O Texto-Base termina com uma rica bibliografia. 
Pe. Dr.Brendan Coleman Mc Donald C.Ss.R., Redentorista e Assessor da 

CNBB Reg. NE1 



 

 

Assembleia Inspetorial  - Avaliação Trienal  Inspetorial 

 

 A assembleia aconteceu nos dias 13 e 14 de novembro 

na Casa das Filhas da Caridade, na Tijuca. 

Caracterizada como um momento forte de revitalização 

da vida inspetorial, a assembleia contou com a 

participação de um número significativo de Irmãs e de 

leigos provenientes das várias casas, devidamente 

preparados para esse 

acontecimento.  
Com objetivo 

especifico: 

“Avaliação Trienal”,  

o momento contou 

com a iluminação de 

Ir. Maria Helena 

Morra / RSCM que 

trouxe para o grupo 

uma visão 

geral da 

realidade da 

vida religiosa 

no momento 

atual.  

A assembleia 

prosseguiu 

com a 

dinâmica da 

partilha dos 

estudos feitos 

anteriormente 

sobre a caminhada das comunidades no período pós-

capítulo. Foram momentos de celebração da vida 

inspetorial, de retomada e de projeção de novas metas. 

A presença dos leigos na assembleia deu um tom de 

maior participação e de missão compartilhada do 

carisma – dom do Espirito Santo à Igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O XXII Capítulo Geral foi, para todo 
o Instituto, um chamado a reavivar a 
identidade carismática na sua 
dimensão de profecia para o mundo. 
Um apelo a converter-nos ao amor e 
a manifestá-lo, como comunidade, 
na missão educativa, privilegiando o 
acompanhamento como experiência 
de comunhão e estilo para exprimir o 
amor (cf Atos XXII CG nn. 9. 35). 
 

 
Vivemos um tempo rico de desafios, 
tanto em nível eclesial, quanto sócio-
cultural, político e econômico. Uma 
realidade que nos interpela como 
consagradas, a dar o testemunho de 
uma vida radicalmente evangélica. 
 
 
A Avaliação Trienal é, para todas 
nós, uma significativa oportunidade 
para rever a autenticidade da nossa 
existência para que, como memória 
viva de Jesus, seja força de 
irradiação vocacional.  
 
 
A finalidade da Avaliação Trienal é: 
 

- Verificar como está sendo 
feita a caminhada pós-
capitular de conversão ao 
amor, para ser sempre mais 
sinal e expressão do amor 
preveniente de Deus, abertas 
às exigências de novidade e 
radicalidade que o Espírito 
sugere; 

- Propor sugestões para o tema 
do próximo XXIII CG.”  Me. Y. 
Reungoat 

 

 



 

 

Auguri di Natale 2011 
Madre Yvonne Reungoat fma 

 
Il mio augurio di Buon  Natale vuole raggiungere tutte le Figlie 

di Maria Ausiliatrice personalmente e comunitariamente, i 

giovani e i laici che in ogni parte del mondo si ritrovano per 

condividere la vita e la missione educativa, i membri della 

Famiglia salesiana e in particolare i fratelli Salesiani, ma 

anche tutte le persone che visitano il sito dell’Istituto. 
Questo Natale sia un tempo nuovo per ognuna/ognuno di noi! 

Non lasciamoci prendere dall’abitudine, ma coltiviamo lo 

stupore davanti a Dio che sceglie di diventare uno di noi, di 

farsi carne per rivestirci di infinito, di entrare nella storia per 

illuminarla e lievitarla della Buona Notizia del Vangelo. Come non lasciarci invadere dalla gioia 

davanti a questa realtà straordinaria? 

Viene Gesù e tutto cambia! 

 

Anche se molti non conoscono o non accettano 

questo evento centrale della storia, esso non 

può essere cancellato e non è possibile vivere 

come se non esistesse. Se tutti i cristiani 

manifestassero la grande gioia che riempie il 

loro cuore, il clima spirituale del mondo 

cambierebbe. 

 

Gesù viene per manifestare l’Amore infinito del 

Padre e insegnarci come amare. 

Giovanni Paolo II costatava: «Solo in Cristo il 

tempo diventa “occasione di salvezza”: Cristo 

infatti riempie tutto il tempo di un infinito 

amore, al quale ogni uomo, se vuole, può aprire 

la porta entrando in intima e reale comunione 

con la gioia di Dio». 

 

Gesù non si impone con la forza, ma viene nella 

discrezione, nella piccolezza, nella fragilità. Non 

è facile riconoscerlo perché non corrisponde alle 

nostre categorie umane. “Veniva nel mondo la 

luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era 

nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di 

lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 

Venne fra i suoi, e i suoi non l’hanno accolto” 

(Gv 1,9-11). 

 

Solo un cuore contemplativo che ama è capace 

di riconoscerlo. Gesù viene a rivelarci che tutto 

ciò che è pienamente umano è pienamente 

divino. 

Egli ci propone di essere il Suo volto umano che 

riflette amore per ogni persona che 



 

 

incontriamo, specialmente per le giovani e i 

giovani che si interrogano sul senso della vita.  

Essi hanno bisogno di trovare dei testimoni che 

irradiano amore nella concretezza dell’esistenza 

e nell’autenticità delle relazioni. 

 

L’Istituto sta celebrando 140 anni di vita e tutta 

la Famiglia salesiana è entrata nella 

preparazione del bicentenario della nascita di 

don Bosco. I nostri Fondatori sono riusciti a 

trasmettere ai giovani l’amore di Dio perché 

percepissero di essere da Lui amati e benedetti. 

Le prime comunità di Valdocco e di Mornese 

erano abitate da questa esperienza di amore 

che si è diffusa in tutto il mondo e continua oggi 

ad essere contagiosa. 

 

L’amore trasforma il mondo, è fonte di vita 

nuova. 

La realtà in cui viviamo ne ha bisogno per 

contrastare tutte le forme di violenza che 

minacciano la pace e la giustizia e per superare 

tanti conflitti che sono causa di morte in 

parecchie nazioni. 

 

Tutto deve iniziare nel cuore di ognuna/ognuno 

di noi. Il rinnovamento del cuore e della vita è la 

condizione essenziale perché qualcosa di nuovo 

nasca nella famiglia umana. 

Gesù che viene ci trovi pronte ad accoglierlo per 

ascoltare il Suo messaggio di speranza. 

Lasciamoci guidare da Lui per diventare 

seminatrici e seminatori di questa speranza, per 

costruire la comunione che, allargandosi 

sempre più in cerchi concentrici, trasformi i 

nostri ambienti educativi. In piena sinergia, 

rendiamo i giovani protagonisti con noi di 

solidarietà, di giustizia e di pace in un mondo 

che rischia di scivolare nell’individualismo e nel 

relativismo.   

 

A questo riguardo, vi invito ad approfondire il 

messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la 

XLV Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 

2012) dal tema: Educare i giovani alla giustizia 

e alla pace. È un messaggio con una forte 

tonalità salesiana che ci interpella in modo 

speciale come Istituto educativo. 

 

Maria, Madre del Verbo di Dio, accompagni i 

nostri passi ad accogliere il Figlio. La gioia di 

questo incontro doni a tutte e a tutti la forza 

prorompente di comunicare con gioia la Buona 

Notizia in ogni angolo della terra. 

Ringrazio con tutto il cuore per gli auguri che mi 

sono già arrivati e per quelli che mi 

perverranno. 

 

Sono molto riconoscente anche per ogni gesto 

di solidarietà. In questo modo è possibile 

andare incontro alle grandi necessità 

dell’Istituto che in tutto il mondo vive 

l’esperienza di un impoverimento con notevoli 

ripercussioni sull’educazione delle giovani 

generazioni. 

 

 

Il Signore vi benedica! 

Buon Natale e felice Anno 2012! 

 
  

 
 



 

 

Estreia 2012: Conhecer Dom Bosco para ser-lhe fiéis 

 Como se esperava, o primeiro ato do Reitor-Mor ao abrir a 

Sessão Plenária de Verão foi apresentar o tema da Estréia 

2012 aos membros do Conselho Geral, um tema em linha 

com a caminhada de preparação para as celebrações do 

Bicentenário de nascimento de Dom Bosco. 

“Conhecendo e imitando Dom Bosco, façamos dos jovens a 

missão da nossa vida” – eis o enunciado temático da Estréia 

2012. Acompanha-o uma citação do Evangelho de São João 

(10,11) que lhe oferece enfoque bíblico: “Eu sou o bom 

pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas”. 

 

“Devemos estudar Dom Bosco e, através das 

vicissitudes da sua vida, conhecê-lo como 

educador e pastor, fundador, guia, como 

legislador” – declara o P. Chávez na 

introdução da breve apresentação. Em 2012 

os membros da Família Salesiana serão 

chamados a conhecer e redescobrir a 

poliédrica figura do santo turinês. 

Um conhecimento histórico que não seja 

apenas arqueologia, mas leve em 

consideração os tempos presentes: “A 

imagem de Dom Bosco e da sua ação se deve 

reconstruir seriamente, a partir do nosso 

horizonte cultural: de complexidade da vida 

de hoje, de globalização, de dificuldade para o 

apostolado, de diminuição das vocações, de 

„questionamentos‟ sobre a vida consagrada”. 

Ser fiéis a Dom Bosco significa renovar a 

finalidade da sua vida, pela qual entregou 

“cada um dos seus respiros”: a salvação dos 

jovens que, como relembra o Reitor-Mor, 

devem ser encontrados nas suas situações de 

dificuldade: “a pobreza, o trabalho de crianças 

e adolescentes, a exploração sexual, a falta de 

educação e de formação profissional, a 

inserção no mundo do trabalho, a pouca 

confiança em si mesmos, o medo perante o 

futuro, a perda do sentido da vida”. O olhar se 

destina também sobre os nativos digitais, “que 

através das novas tecnologias buscam 

experiências de mobilização social, 

possibilidades de desenvolvimento intelectual, 

 

 

elemento de progresso econômico, formas de 

comunicação instantânea, oportunidades de 

protagonismo. Também nesse campo 

queremos partilhar a sua vida e os seus 

interesses”. 

O conhecimento da história de Dom Bosco 

deve partir de alguns pontos de referência: 

caridade pastoral; trabalhos, renúncias, 

privações, sofrimentos, numerosos sacrifícios 

feitos por Dom Bosco; finalidade da Família 

Salesiana – ser apóstolos dos jovens, dos 

ambientes populares, das regiões mais pobres 

e missionárias. 

A apresentação já aponta para os que serão os 

empenhos a brotar da Estreia 2012: estar com 

os jovens nos lugares, nas situações e nas 

fronteiras onde eles esperam pelos membros 

da Família Salesiana; o conhecimento das 

respostas que Dom Bosco deu às necessidades 

dos jovens; a redescoberta das “Memórias do 

Oratório de São Francisco de Sales” escritas 

por Dom Bosco a pedido explícito do Papa 

Pio IX, definidas “memórias de futuro”. “Por 

isso durante o ano de 2012 empenhemo-nos 

por conhecer tal texto, comunicar seus 

conteúdos, difundi-lo, sobretudo, pô-lo nas 

mãos dos jovens: tornar-se-á um livro 

inspirador também para as suas decisões 

vocacionais”. 

 

 



 

 

Em Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aniversário de Consagração Religiosa 
 

 Parabéns! 
 
 - Ir. Luzia Alves Carvalho - 50 anos 
 
 - Ir. Maria Alexandrina Amaral - 80 anos  
 
 

A fidelidade de Deus dura para 
sempre! 

 



 

 

    nstituto N. Senhora da Glória – Rio das Ostras

 

Fábrica de Papel 

Os alunos da Educação Infantil III, 1º e 2º anos do 

Ensino Fundamental estudaram sobre a importância do meio 

ambiente, reciclagem e lixo. A reflexão constante em sala de 

aula sobre a responsabilidade com o meio ambiente 

representa para os estudantes a possibilidade de aprender a 

reduzir e reciclar o lixo. 

 

 

 

No dia 19/10, visitaram 

uma Fábrica de Papel, 

situada no Distrito de  

Tamoios/ Unamar – 

Cabo Frio, para 

conhecer e participar 

ativamente desse 

trabalho. 

 

 

Jornada de Espiritualidade Juvenil 

Aconteceu no dia 02 de 

outubro, na cidade de Campos 

dos Goytacazes, a Jornada de 

Espiritualidade Juvenil que 

reuniu 350 jovens das casas e 

obras sociais salesianas dos 

estados do Espírito Santo e Rio 

de Janeiro. Jovens que viajaram 

horas para partilhar a alegria e a 

fé com os demais. Do Instituto 

Nossa Senhora da Glória, 

participaram 22 jovens, (que em 

pleno domingo, acordaram de 

madrugada e sem se queixar do 

sono ou cansaço, representaram 

nosso colégio).  
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Foi um dia maravilhoso e 

com muita animação. 

Destacamos o testemunho 

dos que participaram da 

jornada mundial dos jovens 

em Madri - Espanha, no 

mês de julho. A palestra 

para aprofundamento da 

espiritualidade dos jovens 

nos dias atuais, o estudo em 

grupo e o plenário, os 

debates acerca das vocações 

proféticas na bíblia, vida e 

obra de Dom Bosco e 

Madre Mazarelo; 

serviram de motivação 

para os debates. 

Finalizaram o dia com a 

celebração eucarística. 

Quem participou, com 

certeza voltou para 

casa mais animado e 

fortalecido em sua 

caminhada de fé. 

 
 

Olimpíadas 

As olimpíadas têm como objetivo estimular a prática esportiva entre os nossos alunos, 

oportunizando-lhes experiências positivas em sua formação.  

Um clima de amizade e prazer instalou-se nesta grandiosa festa, nos dias 14 e 15 de outubro, no 

Instituto Nossa Senhora da Glória. 

 

 

 



 

 

Piquenique da Capoeira 
 

Os alunos que participam da escola de Capoeira 

do Colégio Castelo encontraram-se neste sábado, 

17/09, para um saboroso piquenique. 

 

Foi um dia divertido e de muita alegria!  

O encontro contou com alunos da Escola Positiva 

e do CEI Sonho Meu. A presença do Mestre Leo 

Pivete, tornou o dia ainda mais especial. 

Roda de capoeira, brincadeiras, samba de roda, maculelê... não faltou animação! Ao final das 

apresentações o piquenique com cardápio variado trouxe um sabor muito especial para este 

encontro. 

 

Semana Literária  

 

Evento aberto ao público no Castelo IV reúne 

Regina Nemer, Carlos Renato Moreira, João 

Machado Evangelho e mais de 30 editoras. 

 

O autor de “O Sobrevivente - Memórias de um 

Brasileiro que Escapou de Auschwitz” - 

participou da Semana Literária do Colégio 

Castelo IV de 8 a 11 de novembro. Aleksander 

Henryk Laks viaja pelo Brasil dando palestras para que as 

pessoas não esqueçam o horror do holocausto. Exatamente 

há 73 anos, em 9 de novembro de 1938, acontecia o 

grande marco inicial da hostilidade aos judeus na 

Alemanha, no massacre que ficou conhecido como “Noite 

dos Cristais”. 



 

 

Também foi atração da Semana Literária do 

Colégio Castelo a apresentação e visita 

virtual da escritora Thalita Rebouças, autora 

de best-sellers infanto-juvenis como Fala 

Sério, Amiga!; Fala Sério, Professor!; e Fala 

Sério, Mãe! (Rocco).Além de palestra e tarde 

de autógrafos com Aleksander Laks, bate-

papos com os escritores Regina Nemer 

(autora de “Gato Escondido com Rabo de 

Fora”; Editora AO Livro Técnico); Carlos 

Renato Moreira (Rei dos Bruxos; Editora 

Alcance); João Machado Evangelho (Contos 

da Vila; Fundação Rio das Ostras de Cultura) 

fez parte deste momento fascinante.O programa contou ainda com grupos de contadores de histórias 

Volta Seca (Itabaiana-SE) e Arco da Velha (Rio de Janeiro), o contador Papiro (São Pedro da 

Aldeia) e a “cantadora de histórias” Laura 

Tinoco (Macaé). Coreografias com relatos da 

literatura indiana foi a contribuição do Grupo 

de Dança do Instituto Municipal de Educação 

de Rio das Ostras (Imero). 

Professores e alunos foram responsáveis no 

evento pelas seguintes atividades: repentes em 

cordel com fantoches; oficinas de Contação de 

Histórias; oficinas de Histórias e Pintura; 

apresentação do Ballet do Castelo, coordenado 

pela professora Vivian Lisbeth e o lançamento 

da revista Ecoterra (8º Ano). 

A Semana Literária do Colégio Castelo contou com a palestra 

de professores da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

sobre o estresse antes das provas; e com oficina de Histórias 

Digitais, atividade interativa mediada por computadores. 

Uma semana repleta de Literatura, histórias e conhecimento. 

 

 
Lançamento da Revista Ecoterra 

 

A revista Ecoterra é o 

produto final do projeto 

anual de Língua 

Portuguesa das turmas 

de oitavo ano.  



 

 

Os alunos foram desafiados a elaborar 

matérias, fazer pesquisas, realizar entrevistas 

e produzir textos e notícias referentes ao 

meio ambiente, às festas e a comemorações 

da escola.  

O tema foi escolhido em observação ao 

convite proposto pela  Campanha da 

Fraternidade de 2011, que nos chama a 

reflexão para lutarmos por um mundo 

melhor.   

O resultado foi uma revista ousada e 

integralmente  trabalhada pelos alunos, com 

belas imagens, muitas curiosidades, dica de 

reutilização de materiais descartáveis e 

diversas matérias ecológicas. Através desse 

projeto, os alunos desenvolveram conteúdos, como gêneros textuais diversos e aplicabilidade de 

recursos à Língua Portuguesa.  

 

Como Falar sem Som? 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo da unidade 2, os alunos do 4º ano 

estudaram como o som é importante na 

comunicação humana. Percebemos como a fala, a 

música e a dança são importantes linguagens que permitem com que as pessoas se comuniquem. 

Mas há também, formas de comunicação não baseados no som. As pessoas com surdez utilizam as 

mãos e/ou gestos para falar, esta linguagem é chamada de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais).  

 

Com entusiasmo a turma 402 teve a oportunidade de conhecer a linguagem de sinais. Numa 

conversa muito agradável a professora Karla que atua como intérprete na Associação de Surdos de 

Macaé, respondeu às dúvidas e ensinou o significado de vários gestos usados em LIBRAS. Esta 

aula permitiu aos alunos perceber que a comunicação ultrapassa a barreira das diferenças.  
Professoras: Renata Pelluzzo e Fernanda Querne  

 

Atividade com Bola de Gude  
 

Algumas brincadeiras encantam crianças há 

muito tempo. Aquelas que envolvem 

bolinhas de gude, tem especial lugar.  

Existem vários jogos e em sua maioria são jogos de alvo. Os alunos, 

de modo geral, ficam encantados com as bolas brilhantes.  

Os alunos do 1º ano, no dia 06-10, brincaram de “Largada”, 

trabalhando assim, coordenação perceptivo – motora; elaboração de 

estratégias de arremesso, desenvolvimento e precisão de movimentos e contagem. 



 

nstituto N. Senhora da Glória – Macaé 
 

Alunos dos 8º Anos do Fundamental produzem revistas 
 

Estudantes do 8° ano do Instituto Nossa Senhora da Glória – 

INSG/Castelo produziram 12 revistas que foram 

apresentadas aos pais em um coquetel de lançamento 

realizado na escola. As publicações trataram de assuntos 

como esporte, universo feminino, carros, moda, 

comportamento, saúde, música e atualidade. A responsável 

por orientar os alunos durante a realização do trabalho foi a 

professora de português Telma Araújo. 

As  publicações são fruto do Projeto Revista, da Rede 

Salesiana de Escolas (RSE), e teve como objetivo trabalhar 

gêneros textuais como notícias, resenhas, entrevistas e cartas ao leitor, entre outros. Contudo, o 

aprendizado foi além da língua portuguesa. Os estudantes exercitaram a criatividade, a leitura e o 

trabalho em equipe e ainda aprenderam programação visual.  

Todo o material foi produzido pelos estudantes, que 

também conseguiram patrocínio para a impressão e 

distribuição gratuita.  

De acordo com a professora, a dedicação dos alunos 

superou as expectativas. Jovens que interagiam pouco 

com a turma mudaram de postura com o decorrer das 

atividades. “O que mais me chamou a atenção foi o 

espírito de equipe estabelecido entre eles. Quem 

conhecia algum recurso, compartilhava com os 

outros”, disse. Por fim, “até aqueles que não estavam 

muito envolvidos – por falta de interesse ou alguma 

dificuldade de relacionamento – participaram 

ativamente da produção das revistas”, relatou Telma. 

 

Castelo conquista oito 
medalhas na ANEC 
 
O treinamento diário e o comprometimento das 

equipes do Instituto Nossa Senhora da Glória – 

INSG/Castelo tem dado bons resultados. Depois 

de vencer os Jogos Estudantis de Macaé (JEM), 

os atletas salesianos conquistaram oito medalhas 

em 11 modalidades esportivas nos jogos da 

Associação Nacional de Educação Católica 

(Anec). A competição foi realizada nos dias 1º e 

2 de outubro, entre 34 escolas que se 

enfrentaram nos colégios Marista São José e 

Santos Anjos, no Rio de Janeiro. 

O objetivo é estimular a prática esportiva entre 

os jovens dos colégios católicos do estado, 

promovendo o intercâmbio entre atletas e  

 

professores. De acordo com a coordenadora de 

esportes do INSG/Castelo, Andréia Martins, os 

estudantes têm conquistados muitas vitórias. 

Não apenas em quadra, mas, sobretudo, em sala 

de aula. “Como um dos pré-requisitos para 

ingressar em uma das equipes esportivas são as 

boas notas, o desempenho dos alunos têm 

melhorado bastante”, explicou. 

Confira o desempenho do INSG/Castelo na 

Anec: 

1º lugar – Handebol feminino infantil 

1º lugar – Futsal feminino infantil 

1º lugar – Futsal masculino juvenil 

2º lugar – Basquete masculino juvenil 

2º lugar – Basquete masculino infantil 
2º lugar – Handebol masculino juvenil 

2º lugar – Futsal feminino juvenil 

3º lugar – Handebol feminino juvenil 
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VI Olimpíada de Matemática 

Mais do que levar a disciplina para o dia a dia dos estudantes, a 

Olimpíada de Matemática do Instituto Nossa Senhora da Glória – 

INSG/Castelo quer transformar a prática de calcular em diversão. De 17 

a 20 de outubro, estudantes do 6º ao 9º ano participam de desafios 

matemáticos, jogos de raciocínio e agilidade, e ainda revivem a história 

de estudiosos famosos por meio de paródias e poesias. O objetivo da 

competição é estimular o interesse dos alunos e desenvolver habilidades 

na área de ciências exatas. 

De acordo com as 

professoras de matemática, a preparação para a 

olimpíada começou em agosto. “A expectativa é 

grande, tanto da parte dos alunos quanto dos 

professores. A ideia é não deixar ninguém de fora, já 

que as atividades valem nota.” A professora explica 

que serão computadas apenas as melhores 

pontuações de cada turma, mas todos podem 

contribuir de alguma maneira, já que haverá 

desafios de caracterização de matemáticos 

famosos, paródias, poesias, desenvolvimento 

de jogos, charadas e curiosidades sobre o 

tema. 

Durante os quatro dias de competição, os 

alunos serão submetidos a desafios diários e 

no dia 21 haverá um provão, que será aplicado 

20 minutos antes do intervalo para o recreio. A 

turma vencedora ganhará um passeio. O 

destino ainda será definido pela comissão de avaliadores. Durante os quatro dias de evento, pais, 

familiares e alunos poderão aferir seus conhecimentos em matemática, testar a sua capacidade de 

resolver problemas utilizando a lógica e ajudar nas caracterizações e poesias criadas pelos 

estudantes. 

Estudantes se unem para resolver desafios: Para o jovem Bernardo Ochogobias, 11 anos, 

preparar as atividades têm sido uma grande diversão: “Estamos elaborando jogos como dominós, 

labirintos e diversos desafios matemáticos. Entrei no colégio no meio do ano e estou adorando, pois 

nunca participei de uma olimpíada de matemática antes”, disse. 

A estudante Victoria Houlihan, 13 anos, revelou que já teve dificuldades para fazer cálculos, mas 

superou graças ao envolvimento da matemática com outras disciplinas e atividades do cotidiano. “A 

matemática me ensinou a ter um objetivo e a buscar um resultado. Hoje uso a matemática para 

quase tudo na vida”, destacou a aluna que sonha em se tornar engenheira. Ela e sua equipe contaram 

a história do matemático francês René Descartes. 



 

 

I Encontro de Ex-alunos do INSG/Castelo 

 

O encontro aconteceu na manhã do dia 29 de outubro e reuniu alunos e ex-alunos de 1961 até hoje. 

Além da tradicional acolhida, realizada pela diretora Ir. Ana Teresa e pela inspetora Ir. Rosa Idália - 

o evento contou com apresentações musicais e de dança, realizadas por estudantes da escola. 

Contudo, o momento mais marcante foi a hora da saudade, quando os ex-alunos salesianos deram 

depoimentos emocionados sobre a passagem pelo INSG/Castelo. Confira: 

“Estudei no INSG/Castelo de 77 a 85. Quando soube do evento, recebi como um chamado e tive a 

grande satisfação de encontrar a Ir. Aurélia Zandonadi, que trabalhava aqui na época em que eu 

estudei na escola. Depois que saí do colégio, me formei em biologia na UFRJ, fiz mestrado e 

doutorado na área de recursos hídricos e integrei o conselho que ajudou a criar o Parque Nacional 

da Restinga de Jurubatiba - que fica na região de Macaé. Hoje, moro em Brasília e trabalho na 

Agência Nacional de Águas. Sou uma 

defensora das águas e tudo isso começou no 

Castelo. 

Celina Lopes Ferreira, bióloga 

 

 

“Quase tudo o que tenho, devo a essa escola. 

Digo „quase‟ porque minha família também 

teve um papel importante nessas conquistas. 

Sou da primeira turma de rapazes que estudou 

no Castelo. Um dia estava brincando no pátio e 

a Ir. Rosita me chamou e pediu que eu a 

acompanhasse. Fomos até uma sala onde 

estavam  reunidas várias irmãs que trabalhavam 

Um momento marcado pela emoção e recordação dos tempos de juventude 
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no colégio. Então pensei: „O que fiz de errado?‟ 

Tinham me chamado porque o Banco do Brasil 

estava selecionando estagiários e solicitou às 

escolas da cidade a indicação de alunos que 

pudessem participar de uma seleção. Fui 

indicado pelas irmãs, passei na seleção e 

comecei a trabalhar ainda na 8ª série. Mais 

tarde, fui aprovado no concurso. E em setembro 

de 2011 completei 35 anos no Banco do Brasil. 

Se eu pude encarar a vida com esse otimismo, 

essa vontade de vencer, eu devo a essa escola. 

Agradeço a Deus pela vocação das irmãs, de 

Dom Bosco e Madre Mazzarelo, que me 

ensinaram os valores mais básicos que carrego 

comigo até hoje.” 
Christino Áureo, deputado estadual (RJ) 

 

“Foi aqui que me ensinaram a cultivar o amor a 

Deus, a Nossa Senhora e ao próximo. Fiz minha 

primeira comunhão neste colégio e guardo 

ótimas recordações.” 
Maria Regina Furtado, professora 

 

“Guardo com carinho os momentos que passei 

aqui entre 63 e 72: as aulas de artes, a correria 

nas escadas, o catecismo... Foi aqui também que 

resgatei minha profissão, fiz uma pós-graduação 

e voltei a trabalhar depois de algum tempo.”                       

Maria do Carmo Malatesta, psicóloga 

 

“De 88 a 2000 o Castelo era a minha segunda 

casa. Passei aqui a melhor parte da minha vida e 

aprendi a cultivar a sede de aprendizado, a 

disciplina com delicadeza, a competição com 

respeito e o ensino com amor e coragem. Os 

melhores mestres também conheci aqui, como a 

Tia Silvana - a melhor educadora que já tive.”
   Élida Ribeiro, estudante 

 

 “Comecei a estudar no Castelo na 5ª série, 

depois me tornei professora e trabalhei por 30 

anos no colégio (1980-2010). Três gerações da 

minha família estudaram aqui: minha mãe, eu e 

minha filha. Essa escola é parte da minha 

história de vida.” Maria da Consolação (Consola), professora 

 

“Fui aluna do Oratório desde os 7 anos de idade, 

depois me tornei interna e morei junto com as 

irmãs. O Castelo sempre foi um referencial de 

vida, de honestidade, de firmeza de caráter. 

Aqui encontrei mestres como o professor José 

Augusto, que me deu aula no ginásio, na 

faculdade e mais tarde para os meus filhos, e em 

quem me inspiro como educadora.” 
Silvana Helena de Souza, professora 

 

 “Sou da primeira turma de professores (1967-

69). Fui aluna da escola doméstica, depois fiz 

faculdade na UFF e continuei morando em um 

pensionato salesiano. Mais tarde, me tornei 

professora da UFF e consegui trazer o curso de 

Direito para Macaé. Devo muito a essa cidade e 

ao Castelo”.         Geralda Marques, Assistente Social 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

  nstituto Nossa Senhora Auxiliadora 

 

Visita solidária da Articulação da Juventude Salesiana 

O grupo jovem do INSA realizou com a 

orientação da Pastoral Escolar uma 

visita  de solidariedade à Casa Abrigo 

para meninos de rua da Associação 

Beneficiente AMAR, Frei Carmelo Cox. 

A casa fica localizada em Vila Isabel. O 

encontro aconteceu somente na parte da 

manhã do dia 05 de novembro.  

As atividades começaram com 

uma dinâmica de apresentação do grupo, 

oração, brincadeiras, seguida de um 

delicioso lanche que os jovens levaram 

para partilhar com a garotada.  

Uma experiência alegre e feliz de solidariedade também fez a turma 902 que fizeram uma visita ao 

Asilo do Pepétuo Socorro no Cajú, a turma contribuiu na compra de lembrancinhas para cada  

idoso, levaram também uma presença amiga de fé, esperança e caridade. 

A Feira Científica e Cultural 2011  
“Química por um mundo melhor” 
 
Esta fpo uma oportunidade de percebermos que a Química é uma ciência que está presente em 

nosso cotidiano das mais variadas formas e é parte importante dele. O educando sente e percebe a 

necessidade de conhecer e respeitar o mundo em que vive com suas conquistas e desafios dando 

continuidade a construção do planeta em que vivemos. 

A Feira Científica e Cultural aconteceu no dia 29 de outubro e foi preparada com o objetivo de 

ajudar o educando a decifrar esta ciência fascinante e que pode contribuir em muito para a melhoria 

de suas vidas.  

 

VI Olimpíadas do INSA 
 
Começamos a semana com a abertura da VI 

OLIMPÍADA DO INSA. A escola inteira participou dos 

jogos, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Esse é o 

momento em que os alunos têm a oportunidade de obter, 

através do esporte, momentos ricos na sua 

aprendizagem. 

A Olimpíada Estudantil do INSA tem por finalidade a 

ampla mobilização de seus alunos e alunas, visando 

aumentar a participação em atividades esportivas, à 

busca de talentos e a construção da cidadania. 
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Encontro de Corais Infantis 
 
Coral do INSA representou a Escola 

no Encontro de Corais Infantis 

promovido anualmente pelo Colégio 

Zaccarias. O encontro de Corais 

contou com  a participação 

dos Colégios do Rio de Janeiro: 

Cruzeiro, São Vicente, Corcovado e 

o  Colégio Zaccarias que realizaram 

uma bela apresentação. 
 

 

 

 
 

 



 

 

       omunidade Dom Bosco – Linhares 

 

 

Solidariedade  
 

O mês de novembro no Mazzarello, foi 

marcado com uma bonita e empenhada 

Campanha da Solidariedade.  As crianças 

foram divididas em grupos e cada educador 

ficou responsável por um grupo. As atividades 

que os grupos desenvolveram foram: venda de 

votos (para ser o rei ou rainha da 

solidariedade), bazar, venda de sacolé e 

cofrinho. Foi muito bom ver todos os grupos 

tão empenhados.  

 

Nas acolhidas se destacou bem o objetivo da 

Campanha da Solidariedade, que é para ajudar 

outros projetos Salesianos do Brasil. Muito 

interessante que em todas as atividades de 

solidariedade as crianças sempre conceituavam 

o que é solidariedade de maneira muito clara. 

 

Uma das atividades da Campanha da 

Solidariedade foi intercambio de mensagem de 

solidariedade para os Projetos das  nossas 

Comunidades Inseridas, e as crianças se 

empenharam bem e fizeram com muita alegria. 

  

No final do mês o rei e  a rainha da 

solidariedade foram: Kayllan Rodrigues Tosti – 

08 anos e Jane de Aquino Rocha  - 13 anos. 

Cartinha de 2 adolescentes do Mazzarello 

agradecendo o aparelho que SOM comprado 

com uma doação da Comunidade de Rio das 

Ostras. 

 

“Agradeço pelo presente, mas dizer um 

simples obrigada é pouco, então vou contar 

um pouco do que nós fazemos aqui no 

Mazzarello. Bom, estamos realizando a 

Campanha da Solidariedade, vendendo  rifa, 

cofrinho...O dinheiro que nós juntarmos vai 

para Brasília, onde é dividido para outros 

projetos Salesianos que estão precisando de 

ajuda. No ano passado nós realizamos a 

gincana da Solidariedade e foi muito divertido 

e animado. Eu agradeço a todos vocês da 

Comunidade de Rio das Ostras por nos ter 

presenteados com um som bonito. 

 

 Um abraço bem apertado e que Deus continue 

abençoado vocês e iluminando seus caminhos.” 

Jaqueline Ramos Lopes – 13 anos 

 

“Nós alunos do Mazzarello queremos agradecer 

pelo gesto de solidariedade da Irmãs da 

Comunidade de Rio das Ostras, nos 

presenteando com lindo som. 

 

Nós alunos do Mazzarello ficamos muito 

felizes pelo gesto de vocês. Este mês de 

novembro estamos fazendo a Campanha da 

Solidariedade, para ajudar outros projetos 

Salesianos como nós do Mazzarello já fomos 

ajudados. 

 

A Campanha da Solidariedade nos ensina que 

com um simples gesto  se pode fazer uma 

criança, adolescente e até  mesmo um adulto 

feliz.” 

Marcela Ouverney da Silva – 13 anos 
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INSP no CMAS- Após uma longa batalha burocrática, tivemos a alegria de ter a inscrição no 

Conselho Municipal de Assistência Social. Foi às vésperas do dia da Imaculada. Esta vitória muito 

significa em termos de reconhecimento e possibilidades junto à municipalidade. 

 

 

NATAL: Seja com as crianças e 

adolescentes como na Comunidade eclesial, 

o Natal está sendo fortemente vivenciado: a 

Novena nas famílias tem sido uma rica 

oportunidade de conhecer melhor a 

realidade. E deparamos com realidades 

duras! Muitas são as famílias  que tem 

algum membro seu no presídio; quase 

sempre jovens por envolvimento com tráfico 

de drogas. Por outro lado é bonito ver a 

religiosidade, o empenho com o “Gesto 

Concreto”. 

 

 

No dia 17/12 encerramos as atividades do ano com 

um bonito encontro: familiares, crianças, educadores 

e colaboradores. Por parte das crianças, tudo na 

“ponta da língua”; teve até estreia dos alunos do 

violão acompanhando o coral. 

Cantos, coreografias, apresentações, reflexões e 

presentes : é o clima natalino! Tudo se torna 

oportunidade de anúncio: Jesus nasceu!  Ele é o 

“Salvador”!  Cantemos com os anjos “Glória a Deus 

no mais alto dos céus e paz na terra” 

 

 

 

PARABÉNS 
pelo esforço, dedicação, sucesso e competência! 

 
Ir.  Aparecida Ferreira e Ir. Carmelita Agrizzi  foram 
aprovadas com nota máxima na apresentação da tese de 
doutorado. 
 



 

 

nstituto Profissional Laura Vicunha 

Protagonismo Juvenil         

O Grupo Jovem Sol Nascente, do 

Instituto Profissional Laura 

Vicunha, realizou ao fim do mês 

de novembro uma apresentação de 

ação de graças. O Teatro retratou 

como seria a visita de Jesus Cristo 

nos dias atuais e como nós o 

ignoramos diariamente sem nem 

ao menos percebê-lo.  

 

 

 

 

 

A apresentação contou ainda com danças 

inspiradas no tema e, ao final da mesma 

alguns inusitados “abraços grátis”. Na 

realidade, tratava-se de uma forma de 

despedida já que o ano está chegando ao 

fim, inspirada no movimento “Free Hugs” 

do americano Juan Mann. A apresentação 

obteve grandes elogios das crianças, jovens 

e professores. 

Foi o Grupo Jovem Sol Nascente inspirando 

o verdadeiro espírito de Natal. 

 

 

 

 

 

Com o intuito de despertar o prazer pela leitura, 

foi lançado o Projeto: “Ler é Bom! 

Experimente!” O desafio deste projeto consiste 

em desenvolver o prazer pela leitura e formar 

cidadãos  críticos, autônomos e criativos.  

Para obtermos sucesso desenvolvemos 

atividades que caminham em direção ao sujeito 

que queremos formar. Sendo assim, coube aos 

educadores propor aos alunos atividades que 

despertassem o interesse e o gosto pela leitura 

como o uso de textos diversificados, histórias em 
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quadrinhos, poesias, fábulas, conto de fadas,  

apólogos, dramatizações, hora da leitura, 

reprodução oral e escrita etc.  

Entendemos que a educação comprometida com o 

exercício da cidadania, precisa criar condições 

para o uso eficaz da linguagem relacionada às 

ações efetivas do cotidiano. Desenvolvendo o 

hábito da leitura, favorecendo a reflexão crítica e 

imaginativa dos alunos.  

 No dia 17 de novembro culminamos, na quadra 

esportiva, o projeto “Ler é bom! Experimente!”, 

no qual cada ano pode apresentar diferentes 

literaturas brasileiras. 

 

 

 

 

 
O nono ano se despede 
saudoso e agradecido 
 
Hoje estamos aqui para agradecer a 

Deus por tudo que vivenciamos nesta Instituição. O Laura é muito mais que uma escola, e sim a 

nossa segunda casa. 



 

Compararíamos esta história a um Sonho, o 

qual gostaríamos de nunca sermos acordados 

para que nunca se acabasse. 

Esses anos de Laura, em nossas vidas, foram 

uma experiência muito boa, pois aqui tivemos 

o privilégio de ver o mundo e a vida com 

outros olhos, com pessoas acolhedoras e 

felizes. 

Aqui aprendemos não só a matéria, mas como 

tratar as pessoas, como ter humildade, 

sabedoria na hora de tomar as nossas 

decisões... Enfim, aprendemos e 

amadurecemos nossos valores. 

Acreditamos que todos entram no Laura e 

sonham chegar ao nono ano, porque quando 

vemos outras pessoas no nono ano, sentimos 

aquela alegria, aquele entusiasmo, mas quando 

chegamos ao 9º ano, dá uma vontade de voltar 

no tempo, fazer com que ele pare, que o ano 

não acabe, que dezembro não chegue para não 

nos despedirmos.   

Mas temos que viver todos os dias como se 

fossem os últimos, pois nosso tempo e nossa 

história aqui no Laura foi longa, mas passou 

como um avião. 

Não sei se vocês se lembram... Mas fomos os 

únicos que dançamos três vezes na festa 

junina. 

No Laura construímos a nossa vida, formamos 

amizades que esperamos levar conosco, 

recordações boas, jogamos conversa fora, 

irritamos professores, e sabemos que 

sentiremos muita saudade, mas nada é pra 

sempre. Um dia temos que acordar desse 

sonho, e vamos perceber que o que fica são 

apenas as lembranças que serão guardadas 

eternamente em nossos corações. Por isso, 

queremos agradecer a todos aqueles que, de 

alguma forma, contribuíram para a nossa 

educação e formação.  A todos o nosso muito 

obrigado! - 9º/2011 

 

Celebrando Ação de Graças e a festa da Imaculada 
  Conceição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em homenagem à Imaculada Nossa Senhora da Conceição e Ação de Graças pelo ano de 2011, o 

Instituto Profissional Laura Vicunha realizou, em 8 de dezembro, belíssima celebração 

congregadora dos educadores e funcionários da instituição. 

Inicialmente, a Missa ministrada pelo excepcional e contemporâneo Padre Murialdo Gasparet, 

abriu corações a partir de um discurso emocionante que ressaltou a relevância dos participantes na 

vida das crianças e adolescentes e crescimento pessoal proporcionado pelas mesmas. Além disso, 

a companhia diária de Nossa Senhora Auxiliadora e da oração que o Senhor Jesus Cristo, filho de 

Deus, nos ensinou, foi frisada corretamente pela diretora Irmã Neuza Zampirolli como 

colaboradora essencial ao sucesso do ano de 2011. 

Após esse encontro com Deus, a família Laura Vicunha confraternizou em divertida 

informalidade, sendo presenteada com um símbolo clássico natalino: o panetone.          
(Cristiano Pluhar, Professor Salesiano) 



 

 

omunidade Maria Imaculada - Cachoeiro 

 

RAPIDINHAS 
 

1. Em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 10 e 11 de Dezembro aconteceu um  

encontro Vocacional organizado pala Pastoral Vocacional da Inspetoria Nossa 

Senhora da Penha. O encontro contou com a participação das jovens: Ediane 

Curty (de Celina) , Paloma (Rio de Janeiro) e Raquel (Venda Nova do Imigrante). 

Estas jovens estão em processo de discernimento vocacional e estão fazendo 

acompanhamento por meio de questionários e encontros de partilha e 

convivência. Irmã Teresinha, Ir. Sandra foram as responsáveis, e a comunidade 

local se envolveu na infra estrutura, e sempre que possível participava das 

dinâmicas e reflexões. Foram dois dias de muita alegria, partilha e vida. 

2. Ir. Orly, como sabemos, se encontra em Gruaraparí, numa casa de repouso (de 

religiosas), cuidando de sua irmã Norma. Nossa comunidade se faz presente 

sempre, com visitas e telefonemas, cultivando e fortalecendo a amorevolezza e 

comunhão de vida entre nós. Quem desejar se comunicar com ela, o telefone é: 

(27) 88057192. 

3. No dia 07 de novembro nossa comunidade saiu para um passeio em Iúna, (a 

noroeste da região sul do Estado), distante de Cachoeiro cerca de 3h. Rota do 

Caparaó, região do Café... É uma cidade rica em belezas naturais, montanhas, 

cachoeiras; tem potencial para turismo de montanha, aventuras, parque ecológico 

e agroturismo. Fomos de carro com Cecília, irmã de Ir. M.Rita. O bom foi a 

descontração e a convivência fraterna. Valeu!   

4. Todo mês nossa comunidade realiza o retiro mensal numa comunidade eclesial 

da cidade ou em casas de pessoas conhecidas. Ex:: no mês de novembro o retiro 

foi no lindo Recanto das Àguas (Soturno), na casa de Rose Scaramussa 

(sobrinha de Madalena e Helena), e dia 20/12, será na casa do nosso amigo 

Cristiano Crico, em Jaciguá... As famílias na sua generosidade e carinho, nos 

fornecem a alimentação do dia! Obrigada, Senhor! Faz retiro conosco também o 

Pe. Juarez, pároco da Catedral, que nos encanta pela sua simplicidade e 

piedade.  

5. O Villagindo para ser feliz, encerrou suas atividades com uma linda festa na 

Quadra Poliesportiva do Bairro. Contamos com a presença das famílias, 

padrinhos,  e amigos que ajudam o Projeto, além da presença de autoridades 

políticas, religiosas  e empresariais... As crianças apresentaram amostras do que 

realizaram durante o ano e encerramos com a Cantata de Natal: “Natal 

Brasileiro”.  
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        omunidade N. S. da Paz - Resende  
 

Pela primeira vez, no mês de novembro, quando 

nacionalmente se reflete sobre a Consciência Negra, 

foi feito no CCEEF um original e interessante 

estudo sobre a diversidade racial, de modo especial 

estudou-se a raça negra tão presente no povo 

brasileiro. Uma pequena exposição sobre as 

culturas portuguesa, negra, indígena e brincadeiras 

específicas, cocada e lanche encerraram o estudo. 

 

 

Uma festa especial para adolescentes e crianças foi a 

desejada Noite do Pijama. Um costume da cidade. Os 

educandos pernoitam nos colégios... E não foi diferente 

no CCEEF, com atividades esportivas, sala de dança, 

cinema, jantar, etc. 

Realizamos a confraternização dos educadores 

com uma pequena celebração, na qual estes 

manifestaram seu agradecimento à Ir. Dagmar que será 

transferida, ao redor da piscina e saboreando delicioso 

churrasco. Foi um dia de alegria e de comoção. No dia 

anterior, as crianças entregaram em um momento de 

gratidão a lembrança: jogo de lençol ou bombons, 

conforme o tempo de dedicação. 

Com as crianças o encerramento das atividades 

misturou alegria, gratidão, devoção... A formação do 

presépio vivo, a lembrança dos acontecimentos em 

2011, a torta salgada e o grande bolo (doados por 
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benfeitores), a sala do Menino Jesus cheia de brinquedos, fruto da solidariedade de alguns 

operários da Arvin Meritor do Brasil Sistemas Automotivos Ltda, de alguns pais do Colégio 

Salesiano e outros amigo, encheram as crianças e adolescentes de alegria. Além do brinquedo, 

cada menino recebeu uma meia própria para futebol e 

cada menina um kit maquiagem.  

Na Comunidade Emaús, Ir. Beatriz cantou com as 

crianças e confraternizou-se com os educadores 

bendizendo ao Senhor pela vida ali partilhada. 

Encerramos também as atividades do oratório festivo 

iniciado em outubro no bairro Marrocos, Itatiaia. Ir. 

Madalena, Ir. Beatriz, a educadora Alexandra e as 

cinco adolescentes missionárias (Tamires, Joyce, 

Jayce, Bruna, Elisandra). Contando com ajuda da 

Comunidade Emaús e do CCEEF foi possível 

presentear as crianças com um brinquedo, dar às suas 

famílias alguns quilos de alimento, fazer várias 

brincadeiras, além do cachorro quente, bolo, pirulitos, 

refrigerante. 

Ir. Beatriz, que durante o ano ministrou a catequese 

em preparação a Primeira Eucaristia no Colégio 

Salesiano, assessorou com outros educadores da fé, o 

retiro junto a pais e crianças. E a festa do primeiro 

encontro com Jesus foi um momento bonito e 

fervoroso, certamente inesquecível para todos.  

Mais uma vez experimentamos de modo palpável a 

presença atuante de Deus e a proteção materna de 

Maria em nossa casa: Ir. Beatriz fazia limpeza, Ir. 

Madalena preparava o almoço, quando Ir. Beatriz grita 

aflita: uma cobra.  Ir. Beatriz ao entrar no quartinho 

das vassouras sentiu uma força que segurou seu pé e 

ao olhar para o chão, lá estava a cobra pequena, mas 

adulta e brava. Ir. Madalena conseguiu levar a cobra 

para fora e a matou. Bendizemos ao Senhor e 

agradecemos à Mãe Maria. 

Celebraram o Natal, Ir. Beatriz e Ir. Madalena, pois Ir. Dagmar fora a Afonso Claudio prestar seu 

serviço ao senhor seu pai no doloroso processo de conviver com as sequelas de dois AVCs. A 

missa da noite foi na Comunidade N. S. da Paz. Lá fomos nós debaixo da sombrinha, sob forte 

chuva. No caminho tivemos até de esperar a chuva passar. Mas valeu, pois a Missa foi fervorosa, 

alegre, bem participada. Em casa a ceia simples nos fez sentir o quanto o Natal nos faz irmãs. 

 



 

 

E na manhã do dia 25, Ir. Madalena fez o poema que agora partilha: 

Natal  

Na eternidade, 

No tempo sempre presente, 

Ouve-se um apelo apaixonado: 

O que fazer para que experimentem a minha paternidade? 

Como recuperar a filiação - lugar privilegiado da minha glória se manifestar? 

A gruta sussurrou com humildade: 

Eu sou um espaço, 

O seu desejo abraço. 

A estrela viandante: 

Eu tenho a sua luz,       

Indico o caminho 

Que ao amor conduz. 

A manjedoura mais que depressa: 

Ofereço a maciez das palhas,  

Para aconchegar.  

Os anjos a bailar:  

Oferecemos nossa voz 

Para tão grande notícia anunciar. 

Uma mulher, 

Da periferia, 

Simples, decidida: 

Meu corpo, coração, sonho, mente, 

Tudo, inteiramente 

Para seu projeto realizar. 

Um homem, 

Companheiro, silencioso: 

Eis-me pronto a colaborar. 

O apelo eterno voltou a se manifestar: 

Como resgatar a filiação perdida, 

A olvidada paternidade? 

A sabedoria divina, 

Trouxe à baila o sim maior: 

Eis que venho ó Pai para a sua vontade concretizar. Sl 40,8 

Então, 

Na gruta, envolto pela luz 

Envolvido em panos, 

Sobre a manjedoura: 

A Palavra feita carne, 

Deus feito Menino. 

Um anúncio a reboar: 

Pastores, hoje, no agora, 

 nasceu-vos o  Salvador! 

“Ele vem e dá a todos aqueles que o recebem o poder de se tornarem filhos de Deus”.  

Cf Jo1,12 

Coloca nos corações o seu Espírito que clama: Abba, Pai! Papai! Gl 4,6 

Filiação resgatada! 

Paternidade reconhecida! 

Hoje, no presente,  

Natal se faz 

Quando aderindo, afirmamos: 

Meu Pai!  

Comprometendo-nos, somos: 

Irmão, irmã 

E nada mais. 

    Um Ano Novo de bênçãos para você e os seus familiares 



 

oram para a casa do Pai
 

 
  

 

 

 

 

 

                           José Carlos Correia. (Tio de Ir. Jaqueline) 

Morreu deixando esposa, e três filhos: duas meninas, uma de 12 e outra de 8 

anos, e um menino de 7anos. 

Morreu enquanto passava pelo processo de hemodiálise no hospital em que 

fazia tratamento. Estava doente há meses.  

Era Pastor da Igreja Deus é Amor, em Belford Roxo, bairro das Graças. 

 

 

 Elpídio Falqueto  - 25 de dezembro - (Irmão de Ir. Tarcilda) 

Estava hospitalizado após uma cirurgia cardíaca 

Faleceu em Belo Horizonte/MG, onde residia. 
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LANÇAMENTO  

 

Fontes de vida - DVD (66 min.)  

O Criador dá vida a tudo  
Maria Ida Cappelar 

 

 

Fontes de vida apresenta mensagens que servirão 

para abrir palestras, iniciar retiros, introduzir 

encontros, ilustrar aulas e programas televisivos e 

mostrar a alegria de ter encontrado Deus. Você pode 

aumentar a alegria de viver vendo e ouvindo 

mensagens que estão de acordo com a sua 

necessidade e desejo de fazer algo de belo na 

própria vida. Cada pessoa, na sua simplicidade, tem 

uma tarefa a realizar. O poder de Deus, que é a fonte 

da nossa vida, orienta-nos para doar-nos e fazermos 

pessoas felizes.   
 

 

 

 

A DIREÇÃO ESPIRITUAL – PASTORAL DO 

ACOMPANHAMENTO ESPIRITUAL 

 

Esta obra não é um tratado sobre teologia da direção espiritual, 

nem de psicologia religiosa aplicada. A intenção é 

simplesmente ajudar a capacitar diversas pessoas que, pelo seu 

trabalho apostólico, encontram ocasião de exercer um 

ministério de ajuda aos outros, como sacerdotes, religiosos, 

educadores, assessores de grupos apostólicos, de jovens, em 

paróquias, comunidades religiosas etc. A natureza e finalidade 

da direção espiritual, as pessoas implicadas nela, a mediações 

ou condições essenciais para colocá-la em prática e os meios de 

procedimentos perante as diversas circunstâncias são as bases 

deste manual para o acompanhamento espiritual. 

 

   Autor(a): Tomás Rodríges Miranda 

Assunto: Espiritualidade 
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arabéns para Você! 
 

 
 

 
11 - Ir. Gerline Deolinda de Paiva 
12 - Ir. Madalena Scaramuzza 

13 - Ir. Maria Léa Ramos 

14 - Madre Yvonne Reungoat 
15 - Ir. Neuza Zampirolli 

20 - Ir. Maria Augusta Módena 

       Ir. Lílian Silva GentIL 

21 - Ir. Emília Arruda 

23 - Ir. Irene Quinelato 

26 - Ir. Tarcilda Falquetto 

25 - Ir. Cláudia Maria Pianes Campos 

 

 

 

 

 

 

04 - Ir. Maria Carmen Castanheira Avelar 

11 - Ir. Leila Maria da Silva 

23 - Ir. Suraya Benjamin Chaloub 

 

 

 

 

 

06 - Ir. Ir. Silvia Boulossa (Cons. Visitadora) 

07 - Ir. Rosa Idália Pesca 

12 - Ir. Elizabeth G. Manhães 

13 - Ir. Maria Inarlete Fioresi 

18 - Ir. Maria de Lourdes Silva 

20 - Ir. Regina Maria Meireles 

       Ir. Sirlene Girardi 

24 - Ir. Orly Paiva 

25 - Ir. Carmelita L. Agrizzi 

28 - Ir. Maria Amaral 

 

 

02 - Ir. Clotildes Zandonadi 

06 - Ir. Sandra da Silva 

16 - Ir. Piera Cavaglià (Sec. Geral) 

18 - Ir. Aurélia Zandonadi 

25 - Ir. Alaíde Deretti (Cons. Missões) 
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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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