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2013 !  ANO NOVO! Vida Nova.  

 

O Senhor continua a ser gratuidade e presença em nosso caminhar. Ele é surpreendente, 

desconcertante! Alarga nossos horizontes.  

  Nada será igual porque a construção da pessoa se realiza a cada instante; depende de nós deixar-

se transformar e fazer com que a vida seja sempre luminosa. Não somos fruto do acaso. O tempo que 

passou construiu nossa pessoa. Trazemos dentro de nós uma bagagem imensa.  Mas, o que levar e o que 

deixar para prosseguir a travessia?  Deus sabe como somos e vê o que podemos ser. Somos imensamente 

amados/as por Ele. Como peregrinos/as levaremos só o essencial. Nossa vida é empenho e graça. 

Deixando-se amar por Deus saberemos também amar o irmão. 

No ir e vir de nossa peregrinação, olhando para o 2012 que terminou percebemos a riqueza da 

manifestação de Deus em nossas comunidades. Muito do que aconteceu aqui não foi escrito, mas sentimos 

a transformação ocorrida no interior das pessoas, nas comunidades educativas da Inspetoria N. S. da 

Penha e ao nosso redor. Constatamos a força transformadora do Sistema Preventivo, a Providência Divina  

sempre presente, a esperança de realização dos sonhos que cultivamos.  

Louvamos o Senhor pelos tempos de aprofundamento e de encontro para reavivar a identidade 

religiosa e carismática quer na inspetoria, no instituto ou em nível local/nacional;  as festas que expressam e  

estreitam os laços de família e o sentido de pertença; as inúmeras atividades desenvolvidas em nossas 

comunidades educativas envolvendo jovens, adolescentes e crianças; a beatificação de Ir. Maria Trocatti 

que vem nos lembrar que a santidade, hoje, é possível.  É preciso conhecer-se a partir de Deus e deixar-se 

transformar por Ele. 

  Agora toda nossa atenção se volta para a Jornada 

Mundial da Juventude 2013. Atentas/os, guardando a 

Palavra em nosso coração e dela fazendo vida, 

continuemos a manifestar Deus as/aos jovens!   

 Fraternamente, 

    Ir. Rosa Idalia Pesca 
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Natal é luz... 
para quem contempla o mistério das estrelas, 

vence a paralisia do medo e da escuridão, 
e ousa avançar um passo adiante. 

 

Natal é palavra... 
para quem crê no diálogo sem máscara, 

supera o veneno da solidão e do mutismo 
e constrói espaços de encontro e reencontro. 

 

Natal é vida... 
para quem mantém acesa a esperança, 

combate a assimetria entre acúmulo e miséria, 
na certeza de que outro mundo é possível. 

 

Natal é caminho... 
para quem não se deixa estacionar, 

ciente de que cada ponto de chegada 
é um novo ponto de partida. 

 

Natal é verdade... 
para quem enfrenta o erro e a mentira 

e, em meio às dúvidas e incertezas, 
busca o sol de novos horizontes. 

 

Natal é paz... 
para quem aprendeu que essa flor frágil 
somente é capaz de germinar e crescer 

onde reina a justiça e a solidariedade. 
 

Natal é alegria... 
para quem tem ouvidos para o canto do universo, 

e descobre o rosto do Menino que se faz Boa 
Notícia 

        em cada criança, em cada sorriso e em cada 
olhar. 

 

Natal é tempo novo... 
para quem abre coração e mãos ao amanhã, 

tirando da memória e da história 
o alimento para um futuro recriado. 

 

Pe. Alfredo J. Gonçalves 

M 



 

 

 Votos de Natal 
 
 
Madre Yvonne Reungoat, superiora 
Geral, dirige a todas as FMA do mundo 
a mensagem de Natal. 

 

Queridas irmãs, 

 

Tenho o grande desejo de 

chegar a cada Casa e 

entrar em cada um de seus 

corações, para lhes 

desejar com alegria e 

grande afeto um santo 

Natal.  

Um Natal novo, porque é 

sempre surpreendente o 

mistério de amor que nos 

envolve e invade com força 

potente a história da 

humanidade, das famílias, 

dos jovens, da nossa 

mesma existência, de cada 

pessoa com a qual 

partilhamos o caminho de 

fé e o empenho de educar .  

Vivemos este Natal à luz 

do Ano da fé  que reforça a 

nossa crença no advento 

da Palavra, que se faz 

carne e ainda hoje quer 

plantar a sua tenda em 

nosso meio, quer habitar 

entre nós (cf Jo 1, 14). É 

maravilhoso pensar 

que o amor de 

Deus se derrama novamente na criação, em suas criaturas e 

deseja encontrar um lugar que o acolha.  Deus não se cansa de 

esperar, de ter paciência para que a casa, que é a humanidade 

toda, resplandeça de nova luz, de esperança segura, de confiança 

renovada.  

Os meus votos para o Instituto são concretos, simples e eu os 

partilho de todo coração: que cada comunidade nossa possa ser 

casa que acolhe Jesus e, nEle, todos aqueles que vivem em 

necessidade, na busca da verdade, da paz, da justiça, 

especialmente os jovens. 

Comunidades que reflitam as feições de Belém, onde o mistério 

da Encarnação inaugurou a estação da esperança.  Deixemo-nos 

contagiar por esta esperança, por este broto novo que mesmo na 

sua pequenez traz em si um vigor inaudito.  

Penso em nossas comunidades como tantas de Belém, frágeis 

talvez, mas casas com a porta sempre aberta,  onde o 

acolhimento se faz proximidade,  onde se constroi a comunhão 

‘insieme’, onde o fazer e o atrativo da quantidade cede lugar ao 

O Natal é novo  porque aquece o coração e o abre às 
impensáveis possibilidades de alegria presentes no mundo, 
presentes também em nossas realidades, e que pedem para vir 
à luz, para irradiar o bem que cada pessoa espera para 
acreditar mais, para esperar mais, para amar mais, para doar 
mais.  



 

 encantamento do amor 

paciente, atento em tecer 

boas relações, em valorizar 

os tempos comuns, onde 

Deus se faz presente e fala 

ao coração através de 

gestos concretos de afeto, 

de atenção  

sincera para com o outro, 

de solidariedade para 

quem espera alguma coisa 

para viver, com mais 

serenidade e esperança, a 

vida. 

Não escondemos a nossa 

preocupação pela situação 

crítica e sofrida que muitas 

partes do mundo estão 

enfrentando, por motivos 

econômicos, motivos de 

pobreza moral, de negação 

dos direitos fundamentais 

da pessoa humana, de 

exploração dos mais fracos 

e indefesos, sobretudo das 

crianças. 

Certamente fica difícil 

pensar para eles um Natal 

de serenidade.   

Convido vocês a 

combaterem,  com mais 

coragem e determinação, 

estas situações, sendo 

vocês construtoras de comunhão, de solidariedade no seu 

cotidiano, eliminando de sua vida o sentido de desilusão, de 

desencorajamento ou de inutilidade.  Todas somos chamadas por 

missão a sermos sujeitos ativos de bem.  

Somos chamadas, de maneira envolvente, a sermos parte viva do 

mistério da encarnação e torná-lo luminoso através do nosso 

testemunho de vida e com obras concretas de caridade. 

É forte ainda a memória da recente beatificação de Ir. Maria 

Troncatti, missionária do amor de Deus, corajosa e humilde 

semeadora de boas obras, que soube aplainar sentimentos de 

violência e de rivalidade, transformando-os em cintilas de luz,  em 

possibilidades de convivência serena.   Ela, com simples meios 

humanos e com uma vida de fé, firme como rocha, soube construir 

a casa  onde os que estavam na necessidade sabiam poder 

buscar e encontrar acolhida, conforto, ajuda, alegria. 

Na verdade ela foi uma mulher de marca “natalina” que construiu, 

na selva da Amazônia equatoriana, a “casa do amor de Deus”, a 

nova Belém onde o Amor encontrou casa. 

Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, prepare o nosso coração para 

se tornar casa acolhedora, para celebrar com fé renovada o 

nascimento do Filho de Deus.   

A vocês, queridas irmãs, aos membros da Família Salesiana, 

especialmente aos Irmãos Salesianos, às pessoas que de muitas 

maneiras partilham conosco o empenho de educar e de anunciar 

a boa notícia do Evangelho, aos muitíssimos jovens que encontrei 

em minhas viagens, desejo um novo ano de serenidade e de paz.   

 

Agradeço pelos numerosos votos que me enviaram e por aqueles 

que chegarão e asseguro-lhes minha constante oração. 

A fecundidade só acontece se estivermos enraizadas em Jesus, 
se o acolhermos com disponibilidade no rosto das pessoas 
com as quais caminhamos cada dia e ao lado das quais o 
Senhor nos coloca para que o Seu amor possa se encarnar e 
ser visível através de nós.   



 

conteceu 

 

ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO 

Irmãs – FMA - entre 10 a 25 anos de Vida Religiosa 
 
TEMA:  Reavivar a Identidade Carismática na sua Dimensão de Profecia  
  

Nos dias 13, 14 e 15 de setembro, no colégio de Santa Inês (São Paulo) aconteceu o Encontro 

Nacional de Irmãs de 10 a 25 anos de profissão religiosa. Este encontro reuniu cerca de 80 Irmãs 

provenientes das 09 Inspetorias do Brasil, as respectivas Inspetoras, e contou também com a 

presença de Ir. Maria Américo Rolim – conselheira geral para a formação. 

Os temas desenvolvidos foram:  1ºdia) Superar e Crescer: Resiliência na vida e na missão da FMA 

– assessorado por Ir. Susana M. Rocca (Missionária de Jesus Ressuscitado); 2ºdia) Reavivar a 

Identidade Carismática – assessorado por Ir. Maria Américo; 3ºdia) Mística e profetismo em Dom 

Bosco e Madre Mazzarello – assessorado por Ir. Vani A. Moreira. 

Foram dias muito significativos. Muitos significativos porque constituídos de muita, muita vida 

partilhada! 

Da nossa Inspetoria participaram: 

Ir. Julieta, Ir. Dagmar, Ir. Sandra, Ir. Beatriz, Ir. Cláudia e Ir. Rosa Idália 
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FESTA DA COMUNIDADE INSPETORIAL 

 

Nos dias 22 e 23 de setembro aconteceu a festa 

da nossa inspetoria! Festa de gratidão! Gratidão 

pela vida semeada, partilhada, sonhada, 

alimentada, gestada por cada uma de nós no 

cotidiano da vida. Gratidão sobretudo á Ir. Rosa 

Idália que coordena e articula a animação 

inspetorial! Nossa festa teve o seu primeiro 

momento no INSA onde aconteceu uma 

belíssima celebração eucarística presidida pelo 

padre salesiano Carlos Sebastião e prosseguiu 

num saboroso jantar seguido da entrega de 

presentes carinhosamente preparados por cada 

Comunidade. O clima de alegria, de animação, 

de fraternidade prolongou-se também no 

segundo dia quando realizamos o passeio ao 

Jardim Botânico, concluindo com o almoço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vida Religiosa Consagrada se reúne em Seminário sobre Comunicação 

Seminário de Comunicação reuniu religiosos 

e religiosas de todo o Brasil, de 01 a 04 de 

novembro de 2012, em São Paulo, capital, 

para discutir o tema: “Novas tecnologias, 

novas relações na vida religiosa: desafios e 

perspectivas. O evento teve a promoção da 

Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB-

Nacional), e  apoio da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB). 

O presidente da 

Comissão Episcopal 

para a Comunicação 

da CNBB, dom 

Dimas Lara 

Barbosa, destacou a 

importância de a 

Vida Religiosa 

Consagrada realizar 

um seminário para discutir a comunicação. 

“Não tenho dúvidas de que seremos cobrados 

pelas futuras gerações pelo bom ou pelo mau 

uso que fizemos ou deixamos de fazer dos 

meios de comunicação. Quando a própria 

Vida Religiosa Consagrada, num verdadeiro 

mutirão nacional, se debruça sobre o tema é 

porque reconhece que os meios de 

comunicação não são apenas instrumentos, e 

sim uma ambiência”, revela dom Dimas, que 

instiga ainda ser necessário refletir as novas 

tecnologias, pois afetam efetivamente as 

relações nas próprias comunidades. “A 

proposta desse seminário é sinal de que nós 

levamos a sério a proposta de Jesus e o 

mandato de evangelizar a todos, o que inclui 

a geração do continente digital”, ressalta o 

bispo. 

 

O seminário foi desenvolvido a partir de conferências e grupos de interesse: 

Conferências: 

 Novas tecnologias, novas relações na vida consagrada : Ir.Joana Puntel- fsp  

 Comunicação e mudanças sócio culturais :Brenda Caranza  

 Novas mídias e vida comunitária :Padre Gildásio Mendes dos Santos ,sdb  

 Espiritualidade e novas tecnologias: Padre Pedro Gilberto Gomes, sj 

 A formação para a vida religiosa consagrada no contexto das novas tecnologias: Padre 

Adalto Luís Chitolina, scj 

Representantes da equipe de comunicação das fma e sdb 
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 Missão, espiritualidade e comercialização da crença nos espaços virtuais: Moisés 

Sbardelotto 

Grupos de interesse: 

 A Comunicação pela Palavra  

 Comunicação na catequese pelas mídias sociais  

 Comunicação e liturgia 

 Assessoria de imprensa na vida religiosa: 

prática e produção 

 Marketing e propaganda: aplicações práticas na 

vida religiosa 

 Comunicação pelo rádio: teoria e prática 

 Evangelizar é comunicar: fundamentação 

bíblico-teológica da comunicação 

 A internet como porta de entrada para a 

evangelização num mundo globalizado 

 Redes sociais: novas relações e desafios para a vida religiosa 

 Mídias sociais como meio para o marketing vocacional 
 Web TV e rádio web como meios para a evangelização. 

 

 

1º Encontro Mundial de Dirigentes ISS-FMA 

 

De 4 a 9 de novembro 

realizou-se em 

Campos do Jordão-SP, 

o 1º Encontro Mundial 

das Dirigentes do ISS-

FMA, Institutos 

Superiores de Ensino 

das Filhas de Maria 

Auxiliadora. O evento 

teve como tema: “As 

ISS-FMA e os novos 

horizontes educativos: 

desafios e prioridades 

para a formação atual 

de educadores”, e como 

objetivo fortalecer a identidade e o sentido de pertença às ISS-FMA, socializando a memória do 

caminho, o estudo da Carta de Identidade e a apresentação de projetos de pesquisa já realizados. 

Na quarta-feira, os participantes visitaram o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, onde 

celebraram a Eucaristia presidida pelo Pe. Daniel Antônio da Silva, C.Ss.R. Após a bênção de 

Nossa Senhora, visitaram as dependências da Basílica, monitorados por uma especialista que 

surpreendeu o grupo com explicação da arquitetura e simbologia do Santuário, enriquecido com as 

obras do Artista Sacro Cláudio Pastro. 



 

Depois dirigiram-se a Guaratinguetá ao Instituto Nossa Senhora do Carmo, o primeiro colégio das 

Irmãs Salesianas no Brasil. Em seguida foram a FATEA em Lorena, onde universitários 

apresentaram os ambientes dos Cursos oferecidos pelas Faculdades, houve apresentação de capoeira 

e do Projeto Guri. À noite, o evento se encerrou com um jantar de confraternização. 

Ao todo, 46 participantes provenientes da Espanha, Haiti, Colômbia, Venezuela, Argentina, Itália, 

Camarões, República Dominicana e do Brasil integraram o Encontro. O Instituto das FMA conta, 

atualmente, com uma rede de 37 Instituições de Ensino Superior. O evento foi fundamental para 

unificar metas, estimular o senso de pertença as ISS-FMA. 

 
 

Assembleia Inspetorial 
Assembleia Formativa 

 
De 15 a 17 de novembro aconteceu a assembleia da nossa 

Inspetoria na casa de Encontro das Irmãs Servas de Maria do 

Brasil, em Jacarepaguá, e teve como tema "A formação para 

a autonomia e o sentido de pertença".  

Para desenvolver o tema esteve conosco Ir. Susana Rocca 

(Missionária de Cristo Ressuscitado) residente em São 

Leopoldo/RS. 

 

O grupo era composto por aproximadamente 40 Irmãs. 

Nestes dias de encontro além do aprofundarmoso tema 

proposto, houve o repasse da avaliação trienal feito por Ir. 

Rosa Idália (inspetor), Ir. Carmelita e Teresa Cristina (educadora leiga), e a revisão do projeto inspetorial. 

Tudo num clima de alegre fraternidade e no desejo sincero de buscarmos juntas as melhores p.istas para 

respondermos a cada dia mais e melhor à nossa vocação/missão 



 

CRB /Rio de Janeir0 

XLVII - ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA  

 

TEMA: Vida Religiosa: a loucura que Deus 

escolheu para confundir o mundo 

Aconteceu nos dias 22 e 23 de setembro, no colégio Santa 

Teresa, a 47ª assembleia geral eletica da CRB/RJ. Diretoria 

eleita: Pe. Valentim Fagundes de Meneses (Missionários do 

Sagrado Coração)- presidente; Ir. Regina Maria 

Cavalcanti(Religiosas da Assunção); Ir. Marcela Candido 

Batista (Ursulinas do Sagrado Coração de Maria);Ir. Cecilia 

Maria Amorim(Filhas do Divino Zelo); Frei Paulo Roberto 

Gomes(Ordem dos Frades Menores Capuchinhos). 

 

 ongresso de Jovens 
 

 
 

Refletir sobre  realidade 

juvenil a partir dos 

jovens,  assumir o 

profetismo da AJS, 

aprofundar a 

Espiritualidade Juvenil 

Salesiana com todas as 

suas características, 

visando reacender a 

chama do ser  discípulo 

missionário de Jesus, 

segundo D. Bosco  e M. 

Mazzarello , para que 

os jovens tenham vida e 

vida plena. 

Esse foi o objetivo do 

Congresso. 

 

 

Tema: Ide e fazei 

discípulos entre todas as nações!  

Lema: Jovem, pé na estrada 

Local : Gironda – Cachoeiro de Itapemirim 

Data: 12,13,14 de outubro de 2012.  

 

C 
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Agradeçamos a Deus  a realização do  I Congressoda AJS em  nossa Inspetoria. Foram três dias 

intensos.  Foi muito desafiador mas valeu a pena. Muitos jovens estavam presentes e  muitos 

assumiram de fato a preparação e a realização do Congresso.  A presença foi numa média de 110 

pessoas (com os adultos). Superou as expectativas. O programa foi intenso, manhã, tarde e noite e 

até madrugada. A presença do Pe. Fábio na Eucaristia final, realmente fechou com chave de ouro. 

As coordenações e palestras feitas pelos próprios jovens foi de grande proveito desenvolvendo o 

protagonismo juvenil e ao mesmo tempo o compromisso com a vida. 

 
 

 

Encontro de Comunicação Social América - ECOSAM 
 

A Equipe de Coordenação da ECOSAM 

(Equipe de Comunicação Social América) 

reuniu-se para o seu encontro anual, de 2 a 10 

de outubro, na Casa Provincial da Inspetoria 

Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro – 

Brasil. 

O encontro teve como objetivo avaliar o 

caminho percorrido para atingir as linhas 

prioritárias do Plano Trienal da ECOSAM 

2012/2014 e propor metas para 2013.  

O referido encontro foi presidido pelas 

Presidentes das conferências:Ir. Ena Bolaños, 

presidente referente da ECOSAM América;Ir. 

Rosa Idália Pesca, presidente da CIB e 

referente da ECOSAM Brasil.Coordenadoras 

de Comunicação das conferências  e membros 

da ECOSAM  que participaram do encontro:Ir. 

Andrea Sosa – CICSAL (Conferência 

Interinspetorial do Cone Sul da América 

Latina), Ir. Aída Bohórquez – CINAB 

(Conferência Interinspetorial das Nações 

Bolivianas), Ir. Ma. Socorro Tabosa – CIB 

(Conferência Interinspetorial do Brasil), Ir. 

Antoinette Cedrone – NAC (Conferência 

North American), Ir. Susana Li Tong - CIMAC 

(Conferência Interinspetorial de México, 

Antillas y Centro América).  

Como assessor, contamos com a presença de 

Dr. Ismar de Oliveira, coordenador do Núcleo 

de Comunicação e Educação da Universidade 

de São Paulo, membro do Pontifício Conselho 

para as Comunicações Sociais do Vaticano.Dr. 

Ismar, na sua fala, explicou a diferença do 

termo Educomunicação em relação a outras 

teorias de comunicação,  partilhou algumas 

experiências da sua prática educomunicativa e 

ajudou-nos a fazer a leitura na ótica 

educomunicativa do Gong 5, documento 

elaborado pelo Âmbito de Comunicação Social 

do Institutto das FMA, considerando que esse 

fascículo deve ser assimilado em estreita 

continuidade com o Gong 4. 

Também recordou e aprofundou elementos 

essenciais para a construção de processos 

educomunicativos. Entre eles: 

 A Educomunicação deve ser colocada 

na intersecção entre Educação - 

Comunicação como mediação dessas 

experiências que vai além do uso 

crítico dos meios de comunicação.  

 A Educomunicação não deve se 

preocupar com o uso dos meios de 

comunicação, mas com a convivência 

das pessoas que estão inseridas no 

mundo da comunicação.  



 

 A Educomunicação é essencialmente 

um processo de participação 

comunitária e não individual.  

 A Educomunicação é um processo que 

deve ser acompanhado em todas as 

fases, tentando gerar, entre todos, 

controle social e códigos de ética que 

nos permitam crescer nos valores e 

ideias que sugerimos.  

Irmã Giuseppina Teruggi, Conselheira para o 

Âmbito da Comunicação Social do Instituto 

apresentou-nos o quinto volume da coleção do 

Gong, intitulado "Na cultura da Comunicação - 

Um mapa para nos guiar." O mesmo foi 

apresentado a todas as coordenadoras de 

comunicação das Inspetorias através de vídeo-

conferência, no dia 27 de outubro. 

Em seguida, a equipe retomou o Plano Trienal 

e sugeriu  como fundamentação, alguns 

capítulos dos documentos do Instituto (Nos 

Sulcos da Aliança, Cooperação para o 

desenvolvimento e Linhas Orientadoras da 

Missão Educativa) para favorecer a 

assimilação dos conteúdos em sintonia com o 

tema da Educomunicação, na formação inicial 

e na permanente.Entre os empenhos assumidos 

no final do encontro, para 2013, citamos:  

 Estudar e aprofundar o Gong 5.  

 Alimentar a página web: 

http://www.educomunicacion.org com 

práticas educomunicativas.  

 Acompanhar as linhas do plano trienal 

2011/2014 em cada Conferência.  

 Impulsionar, em cada Inspetoria, a 

Educomunicação como prática, em 

sinergia de convergência interâmbitos.  

 Animar a formação permanente a 

profundar temas educomunicativos.  

O encontro da equipe de coordenação da 

ECOSAM foi enriquecido com um passeio 

pela Cidade do Rio de Janeiro, local onde 

acontecerá a Jornada Mundial da 

Juventude. Agradecidas pelo apoio e atenção 

que nos dispensou a comunidade que nos 

acolheu - Inspetoria Nossa Senhora da Penha, 

retornamos às nossas Inspetorias convictas de 

que o processo da Educomunicação é 

construído, no dia a dia, em parceria com a 

comunidade Inspetorial. 

 

 

 

Cheguei de Quito, onde participei da Beatificação de Ir. 

Maria Troncatti. 

De lá trago também o abraço, as orações e a bênção de 

nossa Madre Yvonne para todas . Foi uma grande 

manifestação da vida do Instituto na 

América.  Sem contar as irmãs da Inspetoria do 

Equador, éramos mais de 100 FMA  (da Itália e  da 

América Latina), muitíssimos salesianos (+ de 70), Ex-

alunas, Educadores, Cooperadores, DMA, 

Congregações religiosas, jovens, adolescentes e 

crianças de nossas escolas e demais obras.   Em tudo a 

marca do dinamismo de nosso Instituto e a certeza 

de  que “ A SANTIDADE É POSSIVEL!” 

http://www.educomunicacion.org/


 

Para a beatificação de Ir. Maria Troncatti - FMA 
 

O Papa Bento XVI, durante a Audiência concedida ao Cardial Angelo AMATO, SDB, Prefeito da 

Congregação da Causa dos Santos, assinou o Decreto sobre o milagre de cura atribuido à intecessão da 

Venerável Serva de Deus Maria Troncatti ( +1969), Filha de Maria Auxiliadora, Missionária no Equador. 

Como escreveu a nossa Madre há algum tempo, pensando na santidade de Irmã Troncatti: “Acolhamos 

este dom como sinal privilegiado do amor de Deus para com toda a Família Salesiana e para o Instituto 

das Filhas de Maria Auxiliadora, em particular. A santidade de família honra a todos os grupos ligados à 

espiritualidade salesiana de Dom Bosco. É estímulo para viver com paixão o carisma e transmiti-lo às 

jovens gerações, em um mundo cheio de desafios, mas também rico de sinais de esperança. A meta da  

santidade reconhecida pela 

Igreja é dom extraordinário 

da bondade de Deus, mas a 

medida alta da santidade 

vivida no cotidiano é também 

empenho de cada um de nós. 

Queremos despertar a paixão 

pela santidade simples e 

exigente que é própria da 

nossa vida salesiana e, antes 

ainda, de uma vida 

evangélica vivida com 

coerência e totalidade de 

dom”. 

Maria Troncatti nasceu em 

Corteno Golgi ( Brescia ) no 

dia 16 de fevereiro de 1883. 

Cresceu alegre e trabalhadora 

na numerosa família, entre os 

campos e os cuidados dos 

irmãozinhos, num clima 

aquecido pelo afeto dos pais. 

Assídua na catequese 

paroquial e nos Sacramentos, 

a adolescente Maria 

amadureceu um profundo sentido cristão que a abriu para a vocação 

religiosa. Por obediência ao pai e ao pároco, porém, esperou chegar à 

maioridade antes de pedir a admissão no Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora e emitir a primeira profissão em 1908, em Nizza 

Monferrato. Durante a primeira guerra mundial (1915-1918) Ir. Maria 

frequentou curso de assistência sanitária em Varazze e trabalhou como 

enfermeira da Cruz Vermelha no hospital militar: uma experiência que 

se tornará muito preciosa no curso de sua longa atividade missionária 

na floresta amazônica do Oriente equatoriano. De fato partiu para o 

Equador em 1922, foi mandada entre os indígenas shuar, onde, com 

outras duas irmãs, iniciou um difícil trabalho de evangelização em meio 

a riscos de toda espécie, não excluídos aqueles causados pelos animais 

da floresta e pelos perigos das água turbulentas dos rios atravessados 

no vau ou sobre frágeis “pontes” de cipó, ou então nas costas dos 

índios. Macas, Sevilha Dom Bosco, Sucúa são alguns dos “milagres” 

ainda florescentes da ação de Ir. Maria Troncatti: enfermeira, cirurgiã e 

ortopedista, dentista e anestesista... Mas acima de tudo, catequista e 

evangelizadora, rica de maravilhosos recursos de fé, de paciência e 

amor fraterno. Sua obra para a promoção da mulher shuar floresce em 

centenas de novas famílias cristãs, formadas pela primeira vez com a 

livre escolha pessoal dos jovens esposos. Ir. Maria morreu em um 

trágico acidente aéreo, em Sucúa, no dia 25 de agosto de 1969, 

oferecendo a sua vida para a reconciliação entre os colonos e os 

indígenas. Seus restos mortais repousam em Macas, na Província de 

Morona (Equador). Ela foi declarada Venerável no dia 8 de novembro 

de 2008. 

 

Ir. Maria Troncatti é beata 
 

 

Macas (Equador). Concluiu-se a Cerimônia de 

Beatificação de Ir. Maria Troncatti. Uma 

exultação de alegria e entusiasmo que viu 

reunidas em Macas milhares de pessoas, 

religiosos e leigos, bispos e autoridades civis, 

Shuar, 

equatorianos e 

muita gente 

proveniente dos 

países vizinhos, 



 

da América Latina. Como delegado do Papa 

Bento XVI, presidiu à Celebração Eucarística 

o cardial salesiano Dom Angelo Amato, 

Prefeito para a Congregação dos Santos. 

Estavam presentes na celebração Madre 

Yvonne Reungoat, acompanhada por Ir. Silvia 

Boullosa, Ir. Marija Pece e Ir. Piera Cavaglià, 

representando o Conselho Geral, a inspetora do 

Equador Ir. Navarro María Beatriz com as 

inspetoras de todas as inspetorias da América 

Latina, e muitíssimas irmãs fma; Pe. Adriano 

Bregolin, vigário do Reitor Mor, o inspetor do 

Equador e muitos irmãos salesianos. 

Muitíssimos os jovens do MJS, leigos 

empenhados e representantes dos diversos 

grupos da Família Salesiana. Dom Néstor 

Montesdeoca Becerra, bispo do Vicariato 

apostólico de Méndez lê oficialmente, em 

nome da Igreja local, o pedido de inscrever Ir. 

Maria Troncatti no elenco dos Beatos. Pe. Pier 

Luigi Cameroni, sdb, postulador das causas 

dos santos para a Família salesiana, traça um 

breve perfil biográfico da nova beata, 

sublinhando seus dotes e virtudes. Logo depois 

Dom Angelo Amato declara oficialmente beata 

a Ir. Maria Troncatti, indicando o dia 25 de 

agosto como data para recordá-la na liturgia.  

Grande alegria e comoção quando Madre 

Yvonne, com uma das sobrinhas de Ir. Maria 

Troncatti descobriu o quadro com a imagem da 

nova beata e foi levada pela Sra. Jolanda 

Josefa Solórzano Pica, beneficiária do milagre, 

a relíquia para o altar. Na sua homilia Dom 

Angelo Amato sublinha como Ir. Maria 

Troncatti tenha sido mensageira de paz 

oferecendo sua vida para que se desfizessem as 

divisões entre os colonos e os Shuar. «Ela 

mostrou o rosto materno de Deus bom e 

misericordioso», disse o cardial, e põe em 

evidência o quanto ela foi capaz de realizar 

obras de misericórdia, dando de comer a quem 

tinha fome, de beber aos sedentos, curando os 

doentes, visitanto quem se encontrava em 

dificuldades. Dom Amato lembra a santidade 

que continua florescendo em toda a América 

Latina e dirigindo-se às fma diz que esta 

beatificação é um convite a continuar se 

doando completamente à educação dos jovens, 

dos pequenos, dos mais necessitados. Antes da 

bênção final, Dom Néstor Montesdeoca 

Becerra, agradece a todos os que colaboraram 

para que a cerimônia festiva acontecesse da 

melhor maneira possível. Agradece as 

autoridades presentes e também os membros 

da família de Ir. Troncatti vindos da Itália. 

Madre Yvonne Reungoat, dirige a todos o seu 

agradecimento e diz: «Vivemos um momento 

de intensa comoção pela proclamação de Ir. 

Maria Troncatti como nova beata. A Família 

Salesiana na Igreja se alegra de modo especial 

por este reconhecimento». Dirige-se aos 

parentes de Ir. Maria Troncatti: «Quero 

exprimir um agradecimento aos familiares da 

nova beata, a todo o povo de Deus, em 

particular ao povo Shuar, aqui reunido para 

festejar uma filha da Igreja, e, ao mesmo 

tempo, uma filha adotiva da terra de vocês, que 

hoje foi proclamada “beata”! Ir. Maria 

Troncatti se sentiu plenamente pertencente a 

este povo, a ponto de não retornar mais à Itália, 

sua pátria de origem». Dirigindo-se aos tantos 

jovens presentes, diz com vigor: «Os muitos 

jovens presentes são o sinal de que Ir. Maria 

Troncatti ainda está viva, ela fala a nós hoje 

como falou a quem viveu com ela 50 anos 

atrás. A Igreja é viva, jovem e aberta ao 

futuro». Agradecendo a todas as fma da 

inspetoria Sagrado Coração do Equador, e a 

todos os irmãos salesianos presentes, diz: 

«Todo o trabalho de preparação, feito em 

comunhão, é um trabalho fecundo, que dará 

frutos». Em seguida, também a inspetora Ir. 

María Beatriz Navarro agradece a todos 

aqueles que tornaram possível a realização da 

cerimônia. A Celebração foi seguida também 

através de diversos canais de comunicação: 

rádio, tv e transmissão ao vivo pelo site da 

inspetoria, onde os contatos chegaram a mais 

de mil. (Fonte: www.cgfmanet.org)

 



 

Grupo América sobre a 3ª Idade 

 
Nos dias( 26/11 a 1º/12) aconteceu na Casa Inspetorial Nossa Senhora da Penha / RJ a Reflexão do 

Grupo América sobre a 3ª. idade .  São representantes das Conferências das FMA da América. 

Participantes: 

- Ir. Maria Fisichella  - Equipe de Formação FMA – Roma 

- Ir. Maria Nieto – México 

- Ir. Phylis Neves – USA 

- Ir. Rosita Sanches – Colômbia 

- Ir. Rosa Suazo – Chile 

- Ir. Maria de Lourdes Becker ( representando Ir. Valentina Augusto ) BSP 

- Ir. Rosa Idalia Pesca – CIB. 

 

 

 

Madre Yvonne Reungoat é convidada 
para o Sínodo dos Bispos  

A irmã Yvonne Reungoat, madre-geral do Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora (FMA), foi nomeada, pelo Papa Bento XVI, para participar 

como ouvinte do Sínodo dos Bispos, realizado entre os dias 7 e 28 de 

outubro, no Vaticano. Na carta vaticana, recebida pela madre dia 14 de 

setembro, o secretário geral do Sínodo, monsenhor Nikola Eterović, 

acrescentou ao convite do santo padre as seguintes palavras: “Tenho a 

honra de informar-lhe que o Santo Padre Bento XVI, seguindo quanto 

indica o artigo 7 2 da Ordo Synodi Episcoporum, a nomeou como 

ouvinte da XIII Assembleia geral ordinária do Sínodo dos Bispos”. 

O Sínodo, que neste ano traz o tema “A Nova Evangelização para a transmissão da fé cristã”, conta 

com a presença de um certo número de pessoas com competências particulares em relação ao tema 

sinodal designadas como ouvintes: sacerdotes, religiosas e religiosos, leigas e leigos. A carta 

especifica: “A presença ativa dos ouvintes está relacionada à sua vocação e à sua vida de fé, como 

membros da comunidade eclesial e da função que estes desenvolvem na missão da Igreja. Deste 

modo, respondendo generosamente e com entusiasmo ao apelo do Santo Padre, cada um 

desempenha um papel ímpar durante um evento que celebra a verdadeira natureza da Igreja”. 

O Sínodo dos Bispos é uma assembleia da qual participam representantes dos episcopados católicos 

de todo o mundo com o intuito de buscar soluções, ideias e contribuições para o bem da 

comunidade católica. 

A Madre concluiu:   Agradeço ao Santo Padre Bento XVI pelo convite qós somos chamadas a fazer brilhar 
essa pérola que considero um presente e uma unciando a boa nova do Evangelho respondabilidade para o 
Instituto inteiro. O nosso carisma é dado à Igreja pelo Espírito Santo, e nós somos chamadas a fazer brilhar 
essa pérola, anunciando a boa nova do Evangelho às novas gerações de todos os continentes, onde nos 
encontramos. 

Junr Padre Pascual Chávez Villanueva, presente como Padre sinodal, e Irmã Enrica Rosana, convidada como 
perita, vivi uma experiência única, portadora de esperança, de alegria,em contato com a Igreja viva e bela, 
renovada pelo Concílio Vaticano II que continua a caminhar com o mundo. 



 

A Comissão organizadora prepara JMJ 2013 

 

 

Niterói (Brasil). Os preparativos para o encontro mundial da 

Juventude Salesiana já estão mobilizando vários grupos de trabalho 

no Brasil. Salesianos, Filhas de Maria Auxiliadora e representantes 

de outros grupos da Família Salesiana, começam a compartilhar 

expectativas e sonhos para a missão de organizar os detalhes do 

evento. 

Nos dias 19 a 22 de novembro foi dado um outro passo importante 

na fase de planejamento e mobilização. A reunião internacional de 

preparação reuniu toda a comissão organizadora formada por 

coordenadores gerais e encarregados dos GTs (grupos de trabalho) 

no Colégio Santa Rosa de Niterói – Rio de Janeiro, o mesmo lugar 

onde serão realizados alguns eventos salesianos, durante a próxima 

Jornada Mundial da Juventude, em julho de 2013: Encontro 

Continental, o Fórum e a Festa para os jovens do Movimento 

Juvenil Salesiana (MJS). Segundo Pe. Antônio Ramos do Prado, 

sdb, coordenador nacional da Comissão organizadora, o objetivo é 

focalizar os preparativos para o momento e oferecer a todas as 

pessoas envolvidas uma primeira visão de como serão realizados os 

eventos: “Estamos certos de que podemos contar com a valorosa 

colaboração de todos. Temos uma responsabilidade comum: fazer 

desse evento um momento forte de evangelização, especialmente 

para os jovens. Que possa ser para eles um momento de encontro e 

de alegria entre amigos e com o amigo por excelência Jesus 

Cristo”, sustenta Pe. Antônio. 

O tema para os encontros do MJS é o mesmo da JMJ “Ide e fazei 

discípulos em todas as nações” (Mt28,19). «É uma ocasião especial 

para refletir, rezar,celebrar e discernir o que o Senhor espera de 

cada um, como pessoa e como MJS», disse em sua mensagem o 

Reitor Mor Pe. Pascual Chávez Villanueva. A Madre Geral, Ir. 

Yvonne Reungoat, citando o documento de Aparecida afirma que 

espera viver a JMJ como evento de vida e de fé, na alegria de 

estarem juntos, abraçados a Cristo Redentor: “Ele nos olha com 

amor especial e nos convida a sermos discípulos missionários; ele 

nos pede que não tenhamos medo de entrar na essência da realidade 

para fermentá-la com o Evangelho; ele nos convida a sermos seus 

amigos e a não temermos o sacrifício, e sim uma vida sem sentido; 

ele nos encoraja a viver a vida como resposta a um chamado, na 

doação e no serviço aos outros...” (cf discurso inaugural de Bento 

XVI em Aparecida, 13 de maio de 2007). 

Para ter acesso aos subsídios, às principais informações e aos 

instrumentos para a inscrição ao MJS 2013 pode-se consultar o 

site www.mjs.org.br ou aceder à plataforma social disponível 

comohttps://www.facebook.com/bosco2013 e à 

páginatwitter https://twitter.com/bosco2013 . 

 

http://www.mjs.org.br/
https://www.facebook.com/bosco2013
https://twitter.com/bosco2013


 

 

entro Educacional N.S. Auxiliadora 
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nstituto N. Senhora da Glória - Macaé 
 

 

Estudantes homenageiam Luiz Gonzaga 
 

Apresentações de música, dança, poesia e comidas típicas do 

nordeste brasileiro foram atrações à parte no dia 03 de 

dezembro no Instituto Nossa Senhora da Glória – 

INSG/Castelo. A Festa de encerramento do Ensino 

Fundamental I homenageou Luiz Gonzaga, aproveitando o 

ensejo das comemorações pelo centenário do rei do baião. 

Com trajes típicos do cangaço ou vestidos de renda 

multicoloridos, os estudantes contaram um pouco da história 

desse ícone da cultura popular e relembraram alguns dos seus 

maiores sucessos, como: Asa Branca, A vida do viajante e o 

Xote das Meninas. 

 

Ao final das apresentações dos alunos, os pais e familiares se 

juntaram aos filhos para um grande baile nordestino ao som do 

baião de Luiz Gonzaga. A partir daí, teve início também a 

degustação dos 

pratos e doces 

típicos da 

região. As 

professoras 

Silvana Burg, 

Fernanda 

Neres, Janessa 

Henriques, Selma Guimarães, Joselma Souza e Ana 

Lúcia Santos (música) conduziram os estudantes por 

esse aprendizado multidisciplinar, que contou ainda 

com o apoio da coordenadora pedagógica Patrícia 

Certório. 

 

Natal Família Feliz 
 

Alunos, professores e funcionários se uniram para 

entregar os presentes da Campanha Natal Criança 

Feliz, promovida pela Pastoral. Liderados pelo 

professor de ensino religioso, Junior Guzzo, e a Irmã 

Gerline Deolinda, o grupo se organizou para entregar 

aproximadamente 200 presentes e 200 cestas básicas 

para a família das crianças de três projetos sociais: 

Oratório Dom Bosco; Póscris e Pastoral da Criança 

da Paróquia São Paulo Apóstolo. 

No dia 11 de dezembro, foi a vez das crianças do PosCris – Podemos Ser Crianças Saudáveis - que 

atende jovens em situação de risco social no bairro Malvinas - receberem a visita do Papai Noel. O 

professor de fotografia, João Barreto - FSMA, também participou desse momento, registrando a 

alegria das famílias com a chegada do Papai Noel e a distribuição de presentes e cestas básicas. No 

 I 
 



 

dia 08 de dezembro, as crianças do Oratório Dom Bosco foram presenteadas. O momento foi 

finalizado com o lanche comunitário e atividades esportivas e recreativas. 

 

A campanha começou no início de dezembro e contou com a ajuda de alunos, professores e 

funcionários do Instituto Nossa Senhora da Glória – INSG/Castelo e Faculdade Salesiana, que 

doaram brinquedos e cestas básicas fazendo o Natal de outras famílias muito mais feliz. “Esse é o 

espírito do Natal: solidariedade, generosidade e amor ao próximo.  

 

CULTURARTE – Feira de Cultura e Arte 

 

Na manhã do dia 27 de outubro toda a escola esteve 

reunida para desenvolver o potencial intelectual e criativo 

dos estudantes. Esta é a Culturarte, evento que congrega a 

produção artística e científica dos alunos do Infantil, 

Fundamental, Ensino Médio e Educação Técnica. Pais, 

alunos e familiares puderam conferir o resultado das 

principais atividades desenvolvidas ao longo do ano no 

Instituto Nossa Senhora da Glória – INSG/Castelo. 

Foram 30 stands, seis salas de aula e dois espaços de 

exposição, somando mais de 50 projetos em 

apresentação. 

Inspirado na Campanha da Fraternidade 2012, o evento 

teve como tema “Saúde, o maior valor da vida!”. De 

acordo com a coordenadora de eventos do INSG/Castelo, 

Cristine Ximenez, toda a escola participou deste 

momento, que teve como finalidade estimular o 

conhecimento por meio de suas vertentes artísticas. 

“Houve uma grande diversidade de trabalhos que uniu 

arte e conhecimento científico, demonstrando o 

aperfeiçoamento dos estudantes”, explicou. 

Dentre as atividades apresentadas, tivemos a dança flamenca, a salsa, a musicoterapia e o corredor 

cultural com pinturas e esculturas em barra de sabão. Além de stands de saúde espiritual e cultura 

mexicana, com música, gastronomia e decoração típica. Houve ainda atividades físicas e recreativas 

em que pais e alunos de vários seguimentos poderão participar. 

 

Inauguração da Clínica Escola de 

Psicologia Santa Teresa 
 

Destinado ao aperfeiçoamento dos estudantes do curso de 

Psicologia, a Faculdade Salesiana inaugurou, no dia 3 de 

dezembro, a Clínica Escola Santa Teresa. O estabelecimento 

funcionará em um imóvel anexo ao prédio da instituição e 

oferecerá atendimento psicológico para a população 

macaense. 

A clínica oferece seis salas para atendimento, avaliação e 

observação dos pacientes, sendo duas delas adaptadas para o 

público infantil. Há ainda dois banheiros e uma recepção para atender os pacientes. O serviço de 

atendimento psicológico é destinado tanto ao público interno (alunos e funcionários) quanto ao 

externo (comunidade). 



 

nstituto Nossa Senhora Auxiliadora 
 

Passeio Pedagógico a Ouro Preto e Cachoeira do Campo 

 
 

Enfim chegou o dia! 

Depois de quase um semestre de atividades preparando este 

evento (venda de doces, bolos; rifas; barraca na festa julina da 

escola; vernissage), nos dias 24, 25 e 26 de agosto um grupo de 

27 alunos do oitavo ano do INSA acompanhado pelas 

coordenadoras (Ir.Cláudia Maria Pianes Campos e Laura Maria 

Freire) e pelo professor de Geografia (Daniel Martorelli) 

realizou o passeio pedagógico a Ouro Preto e Cachoeira do 

Campo (Retiro das Rosas). 

 

Em Ouro Preto, 

um dia de visitas 

históricas a 

museus, teatros, 

igrejas, 

monumentos... 

até mesmo a uma 

mina de ouro. 

 

No Retiro das 

Rosas, dois grandes momentos: uma exploração 

pedagógica ao local, passando pela queijaria, 

doceria, suinocultura, curral, e horta; e um amplo momento de lazer com direito a pedalinho, 

piscina, quadras poliesportivas, saunas, salão de jogos, danceteria, projeção de filme... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram dias excelentes  

sobretudo pela convivência, 

 pelo crescimento na amizade, pela interação. 
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VEST´INSA em Paraty 

 
Nos dias 24, 25 e 

26 de setembro, os 

alunos do Ensino 

Médio visitaram 

Paraty. Foi um 

turismo 

pedagógico, uma 

viagem cultural. 

O roteiro contou 

com: visita à 

Comunidade 

Remanescente de 

Quilombo, 

conhecido como Campinho da Independência; passeio pelo 

Centro Histórico; mergulho com coleta de seres vivos marinhos 

para análise biológica; tour noturno com leitura de histórias 

populares sobre Paraty; visita ao Alambique Engenho D´Ouro e 

Casa de Farinha. 

Essa foi uma oportunidade para ampliar horizontes culturais por 

meio de experiências concretas. 

 

 

Os alunos do Ensino Médio, Gabriel 

Rodrigues e Jaqueline Moreira (2º ano) 

e Lucas Braga e Daniele Araújo (3º 

ano), tiveram seus projetos aprovados 

para apresentação na I Feira de Ciência 

e Mostra Científica Estadual em 

Geodiversidade da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que 

aconteceu nos dias 9 e 10 de outubro. 

Os alunos do INSA exploraram seus temas em torno da cidade de Paraty-RJ, abordando o folclore, 

lendas,   gestão ambiental e a questão portuária. 

 

 

O INSA realizou  
em outubro a quinta edição  
do Sarau. 

 



 

 

Ao longo do ano, toda a escola se preparou para o 

grande dia. 

Cartola, a chegada da Família Real, Tropicália, 

Legião Urbana já fizeram parte do Sarau. Esse ano, 

o tema escolhido foi o do carioca Jorge Ben Jor - 

popular, respeitado mundialmente, regravado por 

diversos artistas, dono de diversos hits, com jeito 

próprio de cantar e fazer música. Ben Jor anima a 

festa e embala os romances mais apaixonados. 

Jorge faz parte da história da MPB e da história de 

muitos brasileiros. 

A programação do Sarau contou com a apresentação do Coral do INSA, danças dos alunos da Ed. 

Infantil ao 5º ano, teatro, show da banda Do Ben e muito mais...! 

Através do Sarau, nossos alunos têm a possibilidade de desenvolver habilidades artísticas e 

conhecer melhor grandes nomes da cultura brasileira. 

 

 

 

 

PEQUENOS COMPOSITORES 
 

A partir de uma pesquisa orientada pela professora 

Vera Aquino sobre festivais da canção das décadas 

de 1960 e 1970, os alunos do 4ºano tiveram a 

oportunidade de criar sua própria canção. Eles se 

dividiram em grupo, escolheram o gênero  

(marchinha, samba, rock, rap...) e soltaram a 

imaginação. Conheça uma das belíssimas músicas e 

seus compositores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

         omunidade de Resende 
 

Ir. Anna e Ir. Madalena convidam a toda 

Inspetoria a se congratular com Ir. Beatriz 

que apresentou sua monografia e o fez sobre 

Gestão em Projetos Sociais, com o método: 

estudo de caso - e narrou os 10 anos de 

instituição do CCEEF e os anos que 

antecederam sua fundação jurídica, com o 

objetivo de demonstrar como uma gestão 

partilhada alcança seus objetivos e consegue 

aperfeiçoar sua prática bem como melhorar e 

ampliar sua estrutura, mesmo sem recursos 

públicos. Ela está feliz com o bom trabalho 

realizado e apresentado. 

  

No Centro Comunitário Educativo Esperança 

do Futuro, como falamos na Assembleia, Deus 

tem  demonstrado sua infinita generosidade, 

enviando-nos anjos que nos possibilitaram o 

desenvolvimento de várias atividades. Entre 

elas, destacamos mais uma turma do 

COLETIVO COCA-COLA. Assim em 2012 

fizeram o curso de preparação ao Mercado de 

Varejo cerca de 300 jovens. No dia 30 de 

novembro, fez-se a 3ª formatura, uma festa 

bonita, cheia de esperança. 

No dia 22 de novembro a comunidade 

paroquial, em especial a Comunidade S. João 

Batista, prestigiou-nos na Missa de Ação de 

Graças pelos 10 anos de fundação Jurídica do 

CCEEF. As crianças participaram felizes e 

fizeram bonita homenagem à Palavra de Deus 

e a Virgem Auxiliadora, Mãe e Mestra! O 

povo vibrou  quando viu o dia-a-dia do 

CCEEF apresentado graças ao datashow 

adquirido através da CIB. Bendito seja o 

Senhor!  Pe. José Luiz, nosso pároco, presidiu a 

celebração e depois jantou em nossa casa. 

Vivenciamos um bom momento de 

fraternidade. 

Domingo, dia 2 de dezembro, tivemos uma 

manhã tipo oratório festivo, pois os  

Botonistas do Bem de Resende, realizaram no 

CCEEF seu 4º evento social, doaram-nos 

mesas de futebol de botão e durante toda a 

manhã brincaram, fizeram sorteios. Foi bem 

divertido. 

C 



 

E com eles veio um grupo da diretoria do Rotary, que se demonstrou muito interessado em ser 

parceiro para 2013 em questão do lanche diário das crianças e adolescentes. 

Dias antes, esteve presente um grupo de casais com Cristo da Paróquia Santa Cecília, e sabe que a 

nossa coordenação (composta de moradores do bairro) solicitou-lhes que formassem um grupo de 

casais no CCEEF! Estamos estudando esta parceria para 2013. Será um bom caminho para o 

trabalho junto às famílias, uma das propostas da avaliação trienal. 

E nossa presença na paróquia tem ajudado aos Crismandos (Ir. Beatriz); aos grupos de liturgia (nós 

três); aos grupos de animação bíblica - Escolinha e C. Bíblico - (Ir. Anna e Ir. Madalena); aos 

momentos de aprofundamento espiritual ( nós três).  E com a atuação educativa segundo o Sistema 

preventivo e com o dom artístico de Ir. Beatriz, atingimos a educação pública, numa escola 

discriminada por sua pobreza,(Escola Municipal Marieta  Salles Cunha). As crianças têm 

encontrado seu lugar ao sol. Obtiveram o 1º lugar no festival de música do Projeto Mais Educação; 

apresentaram também uma peça teatral sobre o valor do Projeto Aceleração e o significado do Natal 

no salão nobre da Faculdade D. Bosco. 

  

No dia 15 de dezembro aconteceu a festa de encerramento, quando celebramos  o passado nos 10 

anos, o presente, a mística natalina que nos faz assim próximos dos menos favorecidos e 

sinalizando aos demais que a solidariedade é um jeito de se viver o NATAL. 

Comunidade Nossa Senhora da Paz.  
  

 

 

Coisas de Deus... Um chamado... Uma resposta... 

 
 

Queridas Irmãs, 

Ir. Madalena foi chamada para ser Inspetora na Inspetoria S. Teresinha – Manaus.   

O Senhor  ilumine e acompanhe Ir. Madalena e recompense sua generosidade! 

Nós, com espírito de fé e  ardor missionário a enviamos para a nova missão. 

            Segue abaixo a comunicação de Ir. Carmelita Conceição . 

FELIZ NATAL !  Meu abraço, 

                                   Ir.Rosa Idalia 

Queridas Irmãs 

  
Com as alegrias do Natal venho comunicar-lhes que a Madre Geral, no dia 19 de dezembro 
anunciou o nome da nova Inspetora para a Inspetoria Santa Teresinha. Ela é um duplo presente: 

de São José e da Inspetoria Nossa Senhora da Penha - Ir. Madalena Scaramussa. Para nós foi 

uma feliz surpresa! 
Nossa gratidão à Ir. Madalena pelo seu generoso SIM; à Ir. Rosa Idalia e sua Inspetoria por esta 
oferta/dom.  
Desde já a acolhemos no coração e intensificamos nossas preces para que Nossa Senhora a assista 
em sua nova missão. Conte conosco. 
 
Em nome das Irmãs da Inspetoria Santa Teresinha 
Ir. Carmelita Conceição 

 

 



 

         nstituto Laura Vicunha  – Campos 

 

 

Luiz Gonzaga  

 

Foi um ícone da música brasileira. Por esse 

motivo os alunos do Ensino Fundamental I, 

do Instituto Profissional Laura Vicunha, no 

dia 30 de novembro, apresentaram o projeto 

“O presente e a imortalidade de sua arte, 

simplesmente magnífico: LUIZ 

GONZAGA”, com objetivo de prestar uma 

homenagem a esse personagem tão 

importante de nossa música, que com sua 

arte estilizou e recriou a riqueza musical 

nordestina.  

Assim, fizemos uma “viagem” com 

nossos alunos até o nordeste do Brasil para 

conhecer mais sobre a vida desse 

importante cantor, compositor, sanfoneiro 

que trouxe ritmos como: BAIÃO, XOTE 

e o XAXADO para nosso 

povo  rompendo também fronteiras, 

ficando conhecido internacionalmente. 

 

Quanta saudade Luiz Gonzaga deixou, 

mas também nos deixou um trabalho 

belíssimo que até hoje e para sempre será 

admirado por todos nós, tanto os que 

tiveram oportunidade de ir a um dos seus 

shows ou até mesmo conviver com ele 

como também as gerações futuras que 

reconhecem todo o talento deste homem 

simples mas que soube fazer de sua 

simplicidade o ingrediente principal para 

suas canções. 

Laís Firmo 

 

 

O 9º. ano em Ouro Preto - MG 
  

Entre os dias 20 e 22 de Novembro, ocorreu a viagem de fim de ano dos alunos  

concluintes do Ensino Fundamental II, do Instituto profissional Laura Vicunha 
 

Os educandos aproveitaram ao extremo o conforto do belíssimo hotel fazenda Retiro das Rosas, em 

Cachoeira do Campo e também apreciaram os Municípios de Mariana e Ouro Preto, 

importantíssimos na História do Brasil Colônia. 
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Logo na chegada, os 

entusiasmados 

estudantes se 

divertiram na 

piscina do hotel; 

após desgastante 

viagem, o cansaço 

foi deixado de lado e 

todos percorreram as 

belas instalações do 

hotel fazenda. 
 

 No segundo dia, a 

História foi a 

diversão. Pela 

manhã, a mina de 

ouro, em Mariana, 

foi desbravada em 

uma aula sobre 

escravidão, 

Revolução 

Industrial, período 

Colonial e Império Brasileiro. Após delicioso almoço, em Ouro Preto, visitou-se estupendas igrejas 

de rica arquitetura barroca, o Teatro Municipal, as longas ladeiras locais e a feira de artesanato. 
 

Durante a noite, ocorreu no Retiro das Rosas divertida festa com alunos fantasiados das mais 

diversas figuras. 
 

No último dia, a 

piscina foi novamente 

o ponto de encontro 

da gurizada. 
O retorno foi 

emocionante, pois 

aproveitou-se os 

últimos momentos de 

contato escolar entre 

os estudantes. 

 

Certamente, o 

Instituto Profissional 

Laura Vicunha, 

representado pela 

Irmã Dagmar Pilger, 

está de parabéns por 

esta bela 

confraternização e 

pela interação entre História, aluno e professor. 

  
Cristiano Pluhar – Professor de História e Geografia do Instituto Profissional Laura Vicunha 
 



 

Salesianos cooperadores 
 

Os Salesianos Cooperadores nasceram 

com o propósito de ajudar as FMA no 

Oratório Festivo Laura Vicunha que 

funcionava no Instituto Laura Vicunha, 

no ano de 1985. 

Ir. Izabel Carvalho e Pe. Daniel Bizzoli 

eles foram os primeiros responsáveis em 

apresentar os Salesianos Cooperadores e 

toda história da Família Salesiana. Com 

eles aprendemos a importância das 

reuniões mensais de estudo e retiro 

anual. 

 

 

Atualmente fazemos retiro anual e 

reunião mensal de estudo e 

planejamento todo terceiro sábado 

mês, das 15h às 17h30min, no Laura 

Vicunha. Temos sempre a presença 

da Delegada FMA e do Delegado 

Salesiano. 

Hoje somos 14: Cristina, Cassiana, 

Kauê, Daniele, Carlos, Neilda, José 

Luiz, Edilma, Eli de Maria, Emir, 

Lourdes, Maria José, Viviane e 

Zenir. No dia 16/12/2012, duas 

aspirantes farão as Promessas (Maria 

das Graças e Laís). Desta forma 

fecharemos o ano com 16 Salesianos 

Cooperadores.  

Atuamos nos Oratórios Comunidade da Aldeia e da Linha, Pastoral da Saúde, Ministério 

extraordinário da Eucaristia e Catequese. 

O Oratório Festivo Laura Vicunha na Comunidade da Aldeia é coordenado pela Salesiana 

Cooperadora Edilma Souza da Silva. 

Hoje temos 150 crianças e adolescentes na faixa etária de 4 a 17 anos. 

Nesta missão atuam os Salesianos Cooperadores, colaboradores da Comunidade da Aldeia, ex-

oratorianos e ex-alunas do Laura Vicunha. 

Os recursos financeiros são provenientes de doações voluntárias.  

Quando se envolve em trabalho voluntário o ser humano não se cansa em se doar e em buscar 

doação, pois o trabalho voluntário é amor puro. Quem trabalha com espontaneidade sem que seja 

pago pelo que faz é um ser iluminado, abençoado e verdadeiro cristão. “Quem acolhe o menor a 

mim acolhe.” (Mc 9,37).       Edilma Souza da Silva 

 
 



 

     oram para a Casa do Pai 
 

, 
No dia 1º de dezembro de 2012, na Casa Madre  Marchese em 

Niterói  o Senhor  chamou para  a plenitude da vida a nossa querida   
 

Irmã  Maria Augusta MODENA 
 

Nascida em Cerquilho – SP  - 20 de janeiro de 1910 
1ª. Profissão - São Paulo – 06 de janeiro de 1938 
Pertencente a Inspetoria N. S. da Penha – BRJ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vida longa o Senhor lhe concedeu – 102 

anos – e ela com sabedoria e generosidade soube 
vivê-la intensamente.  

Com seus pais e familiares, de sólidos 
princípios cristãos, aprendeu a amar o Senhor, a 
acolher as pessoas e a  vontade de Deus na própria 
vida.  

Pertencia a Associação das Filhas de Maria, 
onde “sempre manifestou um temperamento dócil e 
humilde  a par de um comportamento exemplar e 
irrepreensível. Com o maior zelo exerceu o cargo de 
presidente da associação; assim atesta o vigário de 
sua paróquia.  

Entrou para o aspirantado no Colégio do 
Carmo - Guaratinguetá (1935) e professou em 1938. 
Morou na Casa de S. José dos Campos e no ano 
seguinte foi para o Colégio Auxilium em Anápolis – 
longe de sua família e de sua terra natal. Foi 
assistente, professora e catequista durante 14 anos. 
De 1954 a 1973 foi Diretora nas Casas de Juiz de 
Fora- MG; Auxilium – Anápolis; Teresa Valse – 
Uberlândia; Laura Vicunha – Campos/RJ; Patronato 
Madre Mazzarello – Anápolis. Ir. Augusta era 
exigente e soube aliar a ternura e a firmeza próprias 
do Sistema Preventivo, tornado-se muito querida 
pelas irmãs, alunas e toda comunidade educativa. 
De 1973 a 1982 foi ecônoma nas casas em 
Uberlândia (Instituto Teresa Valsé) e Macaé 
(Instituto N. S. Glória). De 1983 a 1990 o Senhor lhe 
confiou uma nova missão. Ainda como ecônoma, foi 
chamada a fazer parte da Comunidade do 
Aspirantado em Campos e Volta Redonda. Acolhia 
cada jovem no seu jeito de ser, embora muitas 
vezes não concordasse com algumas 
manifestações. Todas guardam boas lembranças 
desse tempo de convivência com Ir. Augusta, onde 
aprenderam a administrar a casa e gozavam da sua 

presença orante, silenciosa, alegre, desapegada e 
sobretudo prudente. 

De 1991 a 1997, na casa Inspetorial, Ir. 
Augusta acolhia a todos com carinho, cuidava da 
capela e cultivava as flores para enfeitá-la. Sempre 
preocupada com o outro, servia a todos com 
generosidade, esquecendo-se de si mesma. 
Participava com muita alegria das atividades 
inspetoriais, feliz de encontrar-se com as irmãs e 
quando já não podia mais participar se interessava 
por saber tudo da vida da Inspetoria. Amava seus 
familiares. Quando podia visitava-os e esses lhe 
demonstravam muito afeto e carinho. 

Em 1998, percebendo que suas forças 
estavam diminuindo disse a Inspetora que poderia 
enviá-la para a Casa de repouso. Ali continuou 
sendo a irmã atenciosa, orante e alegre como 
sacristã, responsável pelo refeitório e pela portaria.  

Nos últimos anos, já acamada e um pouco 
esquecida tinha sempre uma palavra ou um bom 
conselho para quem a visitava. Gostava muito de 
receber visita das irmãs, dos familiares e de amigos 
das irmãs e sobretudo  das crianças que a faziam 
sorrir. Dizia: “a presença das pessoas traz alegria e 
animação para a comunidade”. Era sempre muito 
grata por qualquer gesto de ajuda e se expressava 
com um sonoro “Deus lhe pague”. Frequentemente 
dizia que deveríamos nos preocupar em fazer e 
ensinar o bem às jovens, pois elas o ensinariam a 
outras jovens. Assim o mundo seria melhor. 

Gostava de saber se estávamos bem, como 
estava nossa família e a comunidade.  

Ir. Maria Augusta nunca se considerou 
pronta, estava sempre aberta para aprender e 
também sabia guardar tudo em seu coração. Ela foi 
para todos por onde passou “sinal e expressão do 
amor de Deus”. 

Aos 102 anos, no amanhecer de um novo 
mês, rezando e cantando a Maria, o Senhor a levou 
para junto de si. 

Ir. Augusta, interceda por nós junto ao 
Senhor, para que busquemos decididamente, cada 
dia,  Aquele que é o centro de nossa vida - JESUS. 

Unidas em oração peçamos pelo descanso 
eterno de nossa querida irmã. 

 
Ir. Rosa Idalia Pesca 
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O agradecimento da Madre  
pela participação à “Páscoa”  

de Ir. Anita Deleidi 

 

Desejo chegar a vocês todas, querida Irmãs, para agradecer-lhes 
as muitas mensagens que me enviaram e nas quais vocês me 
asseguraram a oração e a proximidade pela morte da nossa 
querida Irmã Anita Deleidi. 

 

Pude sentir nesse momento 
de sofrimento a 
participação de todo o 
Instituto, de numerosas 
irmãs que conheceram Ir. 
Anita, como docente 
competente, apaixonada, 
aberta a  conhecer em 
profundidade a riqueza 
espiritual de Madre 
Mazzarello.  O Senhor lhe 
concedeu a graça de saber 
comunicar, com 
simplicidade e alegria, o 
que seu coração de filha 
descobria da Madre. 

Levaremos em nós o 
testemunho radioso de uma 
FMA feliz pela própria 
vocação, amável e delicada 
nas relações fraternas, 
atenta às inspirações do  

 

Espírito Santo para acolher quanto de novo fosse ainda possível 
descobrir do espírito de Mornese.  Resta-nos sua vida de fé, que 
ela soube manter viva, antes, mais viva ainda, no momento em 
que Deus a tornou consciente de que o tempo de passagem da 
vida terrena para a Vida que não termina  havia chegado à 
plenitude. 

Naquele momento o Mistério Pascal entrou em sua vida e se fez 
luz, amor, abandono. Maria Auxiliadora lhe estendeu a mão e veio 
buscá-la no dia de sábado, para conduzi-la ao paraíso, onde 
certamente encontrou Madre Mazzarello a esperá-la e levá-la à 
comunidade das FMA que habitam no céu. 

 Agradeçamos a Deus por ter dado à Igreja e ao nosso Instituto Ir. 
Anita e lhe peçamos que continue nos ajudando a amar Jesus e a 
viver no espírito dos nossos Santos, com alegria, esperança, 
disponibilidade plena, como ela fez. 

 Neste Ano da fé somos convidadas a acolher os acontecimentos 
que o Senhor nos dá, com coração aberto, na certeza de que tudo 
é sinal luminoso do Seu amor de Pai. 

Renovo a cada uma a minha gratidão unida àquela das Irmãs o 
Conselho.  Sintam-me em profunda comunhão com grande afeto. 

Deus as abençoe e Maria, Estrela da Manhã, nos acompanhe em 
um renovado caminho de santidade. 

Roma, 29 de outubro de 2012 

 Fonte : www.cgfmanet.org 

 
 
 
 

31 de agosto Morreu o cardeal Carlo Maria Martini, arcebispo emérito de Milão. 
Grande biblista. 
Grande teólogo. 
Suas reflexões muito auxiliaram na formação humana, cristã e sacerdotal. 
Muito ajudou a Igreja a não se afastar do mundo e a enfrentar o mundo com uma visão positiva 
e de futuro. Obrigada, cardeal! 
 



 

Maria  Lucila  Pesca 

  Jaciguá - ES  - 13/maio/1952 

    Ouro Preto do Oeste – RO   14/ outubro/2012. 

 

Agradecemos a Deus sua vida: dinamismo, persistência, dedicação à família. 

Assim gozamos da  presença querida de Lucila, nesses anos, em nossa família.  

 

Irmã de Irmã Elizabeth Manhães Familiares de Ir. Helena e  

Ir. Madalena Scaramussa 

 
  

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Tios e Ir. Ana e Neuza Zampirolli 
 

                             Joselina Zampirolli Monteiro 

                  25/10/1025  /   01/09/2012  e               

Domingos Zampirolli 
 
 

 

 
                   

        
 
 

Sobrinho: Carlos Eduardo Belkan 
Scaramussa - Jovem carinhoso, alegre e 
muito querido. Foi morto aos 20 anos pois 
se envolvera no mundo das drogas. 
 
Cunhado: Carlos Fiório - pai de Dorinha 
(ex noviça), faleceu aos 90 anos com 
problemas pulmonares. Homem simples, 
alegre, tranquilo. 
 
Irmão: Luiz Scaramussa - faleceu aos 78 
anos após 20 dias internado , sem que os 
médicos descobrissem a doença  - 
disseram-nos que ele foi um desafio à 
ciência. Deixou esposa, três filhos e seis 
netos. Sua trajetória foi um dom   na história 
de várias comunidades e de tantas pessoas: 
ora na luta por qualidadce de vida coletiva, 
ora no gesto solidário, ora no empurrão para 
o crescimento, ora na firmeza do dever, ora 
na confraternização festiva da vida. Pe. 
Paulo Maia o definiu assim: “grande amigo e 
inteligente empresário”. A fé, a beleza e a 
presença de uma multidão em seu velório e 
enterro deram o testemunho do que foi sua 
vida. Bendito seja o Senhor. 



 

ons Livros e Filmes   

 
 

           

São Filipe Neri 
DVD duplo (222 minutos) 

Giacomo Campioti / Luca Bemabei  

Editora: Paulinas 

Ano: 2012 
 

Filipe Néri, em sua juventude, sonhou ser missionário na longínqua Índia. Mas logo 

descobriu que a sua Índia estava nas ruas e becos da cidade de Roma, onde iniciou 

sua missão com crianças de rua. Sua alegria e simplicidade quase infantis 

contagiavam as crianças e também os adultos, motivando-os para o bem com o lema 

"sejam bons se puderem" e ensinando-os através do canto, da dança e do trabalho a 

"preferir o paraíso", e a se tornarem pessoas responsáveis. 

 
 

O Filho de Belém 
Ano: 2012 

Gênero: Drama 

Duração: 1h36 

 
Damiano, um cinegrafista jornalístico, fica detido no 

interior da Basílica da Natividade de Belém, durante 

o cerco das tropas Israelenses em abril de 2002. 

Além de outros jornalistas, padres, freiras e 

refugiados, há também uma mulher palestina 

grávida, prestes à dar a luz. A criança nasce 

justamente no momento das negociações que 

conduzem a libertação dos jornalistas, e Damiano 

deixa a igreja e volta ao seu hotel. Uma vez em 

segurança, Damiano sente 

que deve fazer algo para 

salvar o filho recém-nascido, 

ele retorna para a igreja, 

esconde a criança. No 

entanto, fora da igreja, há um 

ponto de verificação Israelita 

esperando por ele. E os soldados começam suas 

buscas… 

 

Main, a casa da felicidade 
 

 

 Por ocasião dos 140 

anos da fundação do 

Instituto das Filhas 

de Maria Auxiliadora 

foram realizadas 

numerosas 

iniciativas. Entre os 

muitos eventos, um 

assume relevo 

particular: a 

realização do filme 

sobre a vida e as 

obras de MM.  

 

 

 

 

O filme conta toda a vida de Maria Mazzarello, que 

na narração está dividida em quatro sequências que 

vão da infância até chegar à sua vida de fma. O 

cenário foi estudado com a intenção de ser o mais 

fiel possível à vida e aos fatos realmente acontecidos 

e para fazer isto foi preciso buscar além do material 

histórico referente à santa, como a biografia e as 

cartas pessoais, também o material histórico relativo 

a quatro figuras fundamentais na vida de Main: a 

amiga de infância Petronilla, Emilia Mosca, 

Enrichetta Sorbone e Caterina Daghero, que 

sucederá a Maria Domingas depois de sua morte. 

Desse modo foi possível narrar a 360 graus a 

primeira comunidade de fma que deu força ao 

Instituto.  

O amor por Jesus e pela família, as relações com os 

outros e a paixão educativa são os três elementos 

que caracterizam e oferecem a chave de leitura do 

filme.
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Dom Bosco e o acompanhamento espiritual dos jovens  
Autor: Fernando Peraza Leal 

Ano: 2010 

Editora: Salesiana 

 

Mais do que um autor de tratados ascéticos ou pedagógicos, Dom Bosco foi 

pai espiritual e educador. E como tal, soube se servir da grande tradição dos 

mestres espirituais da Igreja: Felipe Neri, Francisco de Sales, Inácio de 

Loyola, Vicente de Paulo, Afonso Maria de Ligório e Bento de Núrsia. 

Neste livro, a partir da experiência de Dom Bosco, será possível identificar 

a influência desses grandes mestres espirituais em sua vida e aproximar o 

leitor da grande herança espiritual que Dom Bosco deixou para seus 

seguidores. 

 

 

 

Testemunhas do Deus Vivo 
Reflexões do Reitor-Mor sobre a Vida Consagrada 

 

No dia 2 de outubro, no Auditorium 

São Pio X, de Roma, aconteceu o 

lançamento do livro „Testemunhas 

do Deus Vivo‟, do P. Pascual 

Chávez Villanueva. 

O volume, editado em italiano pela 

„Libreria Editrice Vaticana‟, é, 

como explica o subtítulo “Natura e 

futuro della Vita Consacrata. Una 

visione salesiana‟ – uma autêntica 

exposição sobre a vida consagrada, 

feita com olhar salesiano, e um 

instrumento para tornar conhecida, 

quer a sacerdotes quer a leigos, a 

grande riqueza da vida religiosa e as suas possibilidades de renovação, fazendo uso tanto de 

indicações do Concílio Vaticano II quanto da reflexão teológica amadurecida no âmbito da 

Congregação. 

Valendo-se de sua experiência de Reitor-Mor e de Presidente da União dos Superiores Gerais 

(USG), o P. Chávez desenvolve, ao longo de quase 400 páginas, considerações e propostas sobre 

como ser autênticos discípulos de Jesus Cristo no mundo moderno e apóstolos eficazes na obra de 

salvação dos homens. “A fidelidade à Igreja e „a fortiori‟ à Congregação depende da união 

inseparável de dois fatores: identidade carismática e relevância social. (….) Não se trata de 

alternativa, mas de integração!” – escreve o P. Chávez na Introdução. 

 

Referência Bibliográfica: 

"TESTEMUNHAS do Deus Vivo": Reflexões do Reitor-Mor sobre a Vida Consagrada .  

Roma: ANS-Roma,02out.2012. 

Disponível em: http://www.infoans.org/1.asp?Lingua=5&sez=1&sotsez=13&doc=8374  

 
 



 

  eliz Aniversário! 
 

 

 
 

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

13 - Ir. Maria Léa Ramos 

14 - Madre Yvonne Reungoat 
15 - Ir. Neuza Zampirolli 

21 - Ir. Emília Arruda 

23 - Ir. Irene Quinelato 

25 - Ir. Cláudia Maria Pianes Campos 

26 - Ir. Tarcilda Falquetto 

 

 

 

 

 

 

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 

20 - Ir. Regina Maria Meireles 

       Ir. Sirlene Girardi 

24 - Ir. Orly Paiva 

25 - Ir. Carmelita L. Agrizzi 

 

 

 

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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