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COM O REITOR-MOR EM NITERÓI
    Passava das 18h 
do dia 24 de julho, 
quando o Reitor-
mor, Padre Ángel 
Artime, desembar-
cou no aeroporto 
Santos Dumont na 
cidade do Rio de 
Janeiro-RJ. Ir. Ana 
Teresa – nossa Inspetora – acompanha-
da por Ir. Ana Maria Paes e Ir. Natali-
na lá estavam para acolher o décimo 
sucessor de Dom Bosco, além de um 
grupo de jovens das obras de Niterói 
e membros da Família Salesiana do 
estado do Rio de Janeiro em clima de 
grande festa e muita alegria!
     Ao som de apitos e muita música, 
os presentes demonstraram seu carinho 
pelo Reitor-mor. Padre Ángel, com um 
sorriso estampado no rosto, abraçou, 
posou para fotografia e cumprimentou a 
cada um que o cumprimentava.
     No dia 25, uma significativa celebração 
eucarística presidida pelo Padre Ángel

e concelebrada 
pelos Inspetores 
do Brasil, reuniu 
– além dos 200 
formandos sale-
sianos de todo o 
Brasil – membros 
da vasta Família 
Salesiana do es-

tado do Rio de Janeiro: jovens, educa-
dores, Irmãs, Cooperadores...
    Logo em seguida, aconteceu a apre-
sentação da Centenária Banda do Colé-
gio Salesiano Santa Rosa, a mais an-
tiga banda colegial do Brasil. A banda 
emocionou a todos os presentes com execuções 
que lembraram a sua história e mostraram 
a cultura musical brasileira. 
    Após o almoço, o evento foi con-
cluído com um animadíssimo “Para-
béns pra você” ao grande aniversari-
ante do ano. Claro que no bolo havia: 
200 velinhas!
      Esta é a primeira vez que o décimo suces-
sor de Dom Bosco, padre Ángel, vem ao Brasil. 

Missão  Juvenil  Salesiana
      De 22 e 26 julho em Rio das Ostras foi 
realizada a Missão Juvenil Salesiana da Inspe-
toria Nossa Senhora da Penha, que contou com 
a colaboração das comunidades de São Vicente, 
São Sebastião, Virgem dos Pobres e Nossa Senhora 
Aparecida que acolheu jovens vindos de Bel-
ford Roxo, Cachoeiro do Itapemirim, Venda 
Nova do Imigrante, Resende, Rio de Janeiro, 
Macaé e Campos dos Goytacazes (representado

por alunos do Instituto Profissional Laura 
Vicunha e do Centro Educacional Nossa 
Senhora Auxiliadora). A Missão Juvenil 
2015 teve como tema “Ide e fazei discípulos 
entre as nações – Quero uma Igreja em saí-
da”! Através de reflexões, cantos e orações 
os 150 jovens missionários percorreram os 
bairros da cidade levando a Palavra de Deus 
e todo o entusiasmo da juventude!

III CONGRESSO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO CATÓLICA
      De 15 a 19 de julho aconteceu o III Congres-
so Nacional de Educação Católica, promovido 
pela Associação Nacional de Educação Católica 
– ANEC, em Curitiba/PR. O evento reuniu aproxi-
madamente 1300 educadores que discutiram o 
tema “Mística – Conhecimento – Competên-
cias: ‘Desafios e oportunidades para a Educação 
Católica nas Culturas Contemporâneas’”, com a 
missão de reforçar a identidade confessional, a 
qualidade técnica e o estímulo à criatividade na 
formação das futuras gerações.
    Gestores acadêmicos das Instituições de En-
sino, Gestores administrativos, professores, pes-
quisadores e alunos, pós-graduação, graduação 
e educação básica partilharam nesses dias  a  
importância da identidade confessional da Edu-
cação Católica na formação dos futuros cidadãos 
brasileiros; analisaram como a Identidade 
Confessional e a Competência técnica são 
elementos complementares da formação do 
discente e propuseram  metodologias que 
estimulam o desenvolvimento da criativi-
dade no processo educacional.
      Toda essa dinâmica foi feita através de palestras, 
Grupos de trabalho, Oficinas, Fóruns, Sessão de 
Pôsteres e de Comunicação Científica.
    Da nossa Inspetoria participaram Ir. Neusa 
Zampirolli com cinco professores do Castelo/
Macaé;  e Ir. Cláudia.

9º MUTICOM EM VITÓRIA/ES
      Foi realizado entre os dias 16 e 19 de julho o 9º 
Mutirão Brasileiro de Comunicação – MUTICOM 
-  que contou com a participação de 500 partici-
pantes que atuam na área da Comunicação na 
Igreja Católica no Brasil, representantes dos di-
versos veículos de comunicação como as Redes 
Canção Nova, Aparecida, Século 21, Rede Vida, 
Rede Católica de Rádio e Rádio Vaticano além 
das Dioceses de todo o país. 
      O evento organizado pela Comissão da Co-
municação da CNBB teve como tema  “Ética nas 
Comunicações” e trabalhou em seus diversos 
momentos sobre a importância da Comunicação 
como meio de Evangelização pela Igreja Católica. 
   A Rede Salesiana de Comunicação – RESCOM 
– se fez presente. Da nossa Inspetoria – na im-
possibilidade de participação de Ir. Cláudia – 
participou Ir. Gerline!
    O 10º MUTICOM acontecerá de 16 a 20 de 
agosto, em Joinvile, e terá como tema “Educar 
para a Comunicação”.



Encontro de Neo-Inspetoras em Castelgandolfo
      Ir. Ana Teresa participou do encon-
tro para neo-inspetoras que aconteceu em 
Castelgandolfo/Roma/Itália nos dias 10 
a 20 de julho. Quinze Inspetoras par-
ticiparam representando os cinco conti-
nentes.
     O encontro teve por objetivo: ‘Apro-
fundar e Partilhar a experiência de ani-
mação e governo privilegiando a categoria 
do encontro na perspectiva da conversão 
pastoral’. A metodologia foi experi-
encial, momentos de reflexão pessoal, 
discernimento, partilha, convivência 
com a Madre, as Conselheiras e com as 
novas Inspetoras.
     Ir. Ana Teresa relata-nos um pouco da experiência

vivida: “Cada dia foi dinamizado por uma 
Conselheira responsável de um âmbito: For-
mação, Pastoral Juvenil, Missão educativa, 
Família Salesiana, Comunicação Social, Ad-
ministração e ainda pelas Visitadoras – delega-
das da Madre para visitarem as várias comuni-
dades do Instituto presentes no mundo.
     Cada manhã recebemos da Madre Yvonne 
uma palavra iluminadora. É impressionante a 
riqueza de palavras, o ardor e o entusiasmo 
que vem da nossa Madre. Uma pessoa cheia 
do Espírito Santo, uma mulher ungida pela pa-
lavra e da capacidade de encorajar, de acender 
no coração das Irmãs a esperança e o amor 
pelo Carisma salesiano.
    Nas mãos de Maria Auxiliadora confiamos as

12.554 Filhas de Maria Auxiliadora que constituem 
as 82 Inspetorias, as 309 Noviças, as 117 jovens 
que entrarão no noviciado no dia 5 de agosto. 
Que ela, a Mãe sempre presente, cuide com amor 
materno das 1.403 comunidades presentes nas 94 
nações dos 5 continentes. E nos ensine o segredo 
da fidelidade e nos entusiasme sempre mais na 
missão junto aos nossos jovens.
       Ter a oportunidade de participar desde encon-
tro foi para mim um momento de graça, possibi-
lidade de ir à fonte e aprender o como agir, como 
ser animadora segundo o coração do nosso fun-
dador Dom Bosco e Madre Mazzarello. Agradeço 
e quero na simplicidade do que sou estar sempre 
a “serviço – dei o exemplo, façam como eu fiz”. 
“Amai-vos uns aos outros”. “
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APRESENTAÇÃO DE RÁDIO 
NO MAZZARELLO
   No “Mazzarello” o último dia do mês de junho 
foi marcado  com a apresentação da 1ª edição da 
“Rádio Vida Esperança”, pelo turno matutino. 
O grupo formado por crianças, deu um show de 
criatividade, tanto na montagem da parte escrita 
como na apresentação. Foi um sucesso!
       O grupo “Vida e Esperança” convidou como 
entrevistada especial a Ir. Auxiliadora Cordeiro. 
Fizeram perguntas lindíssimas e ainda canta-
ram os parabéns pra ela.
    A Rádio foi apresentada pelo grupo de cri-
anças que participam da Oficina de Comuni-
cação, no Centro Juvenil Salesiano Santa Maria 
Mazzarello (Linhares/ES) sob a coordenação 
da educadora Erlaine Souza.

FINALIZANDO O PRIMEIRO 
SEMESTRE NO LAURA
      Foi concluido o 1º semestre de 2015 do 
Fundamental I do Laura Vicunha no dia 
17 de julho com uma vasta programação.
    Depois de um semestre de muito estu-
do, chegou o dia de diversão! Foi realiza-
da mini maratona, arremesso, corrida com 
tiro curto, amistoso de queimada, banho 
de espuma, piquenique e discoteca. Uma 
tarde alegre e com muita integração.
     Os alunos puderam brincar, dançar, 
além de praticar várias dicas das aulas de 
educação física.

IMAGEM PEREGRINA 
NA CAPELA DO CENSA
   Com alegria e devoção, o Auxiliadora re-
cebeu a imagem peregrina de Nossa Senhora 
Aparecida, que este ano está visitanDo a di-
ocese de nossa cidade,   Campos dos Goyta-
cazes. Vinda do Educandário São José 
Operário, a imagem da padroeira chegou à 
escola no domingo, 12 de julho, pelas mãos 
de Pe. Murialdo Gasparet e o Ministro da

Eucaristia, Alex Caetano. Recebida com 
muita emoção pela comunidade que fre-
quenta a missa dominical no Censa e por 
todos os coroinhas, a imagem permaneceu 
durante a celebração eucarística seguindo, 
posteriormente para a Paróquia do Sagra-
do Coração de Jesus. Momento de fé e 
oração, rogando à Maria suas bênçãos.

IR. CLÁUDIA CONCLUI O SEPAC
      De 29 de junho a 11 de julho Ir. Cláudia par-
ticipou, em São Paulo, da terceira e última etapa do 
curso de especialização “Cultura e Meios de Comu-
nicação: uma Abordagem Teórico-Prática” oferecido 
pelo SEPAC (Serviço à Pastoral da Comunicação - 
Irmãs Paulinas) em parceria com a PUC/SP.
    O curso é composto por três módu-
los intensivos de 15 dias cada, cada um de-
les com temáticas teóricas específicas: 

História da Comunicação, Teorias da Comu-
nicação e Políticas de Comunicação - além da 
prática laboratorial (internet, jornal, vídeo, rádio, 
publicidade e teatro).
     Desta forma o SEPAC capacita comunicadores 
(religiosos e leigos) de todos os cantos do país!
      Além da capacitação técnica e teórica, o curso é 
uma ocasião privilegiada de partilha, de interação, 
de recíproca animação na missão!

UM DIA ESPECIAL NO VILLAGINDO
      No dia 04/07/15 a SICOOB CREDI-
ROCHAS realizou o dia C de cooperar 2015.  
Conhecido como um dos maiores movimen-
tos do cooperativismo voluntário, pelo 2º ano 
consecutivo, o Projeto Villagindo teve o privi-
legio de sediar mais um evento. O dia C do Co-
operar é o dia no qual as cooperativas do Brasil, 

fazem uma ação voluntária em algum segmento so-
cial.   E para nós do Villagindo foi uma grande alegria 
receber toda equipe. O sábado foi marcado pela di-
versão: oficinas de pula pula, pintura facial, dança, 
capoeira, minhoca inflável, distribuição de picolés, 
pão com salame e algodão doce para as 200 crianças 
da pastoral e de outras comunidades.
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IV FEIRA LITERÁRIA NO 
CASTELO/RIO DAS OSTRAS
   A IV Feira Literária do Colégio Castelo de 
Rio das Ostras aconteceu no dia 03 de julho, 
das 14h às 18h  e contou com a participação 
dos alunos do Fundamental II e Ensino Médio.
    O dia foi repleto de poesia, histórias e 
música. Tradicionalmente a feira reúne os 
trabalhos e produções literárias que a partir 
das leituras dos paradidáticos ganham no-
vas formas de expressão e releituras. 
     A programação contou com visitas aos 
stands das turmas, declamações e a presença 
de Padre João Machado Evangelho, um padre-
poeta, que falou sobre a escrita de Hai-Kai e as 
inspirações que contribuem para a escrita de 
suas poesias. O livro do autor “Entre Pessoas” 
fez muito sucesso entre os alunos, que aten-
tamente participaram do bate-papo mediado 
pelo aluno Samuel Asafe.   

    Ponto alto da feira, os trabalhos pro-
duzidos pelos alunos do 2º Ano –Médio 
sobre o livro Lucíola,  ganharam  destaque 
ao propor uma produção artística retratan-
do  a obra literária de José de Alencar em 
quadros pintados pelos alunos. O clima do 
romance, marcado por contradições e an-
tagonismo psicológicos, esteve presente na 
escolha das cores e produção do cenário. 
Os alunos do 3° Ano recriaram a Semana 
de Arte Moderna e surpreenderam a todos 
com a caracterização de autores, cantores e 
pintores da época. Um trabalho impecável 
que levou o público presente a desejar rever 
as apresentações. 
     Parabéns!  Recebam - todos - nossa ad-
miração e o reconhecimento por todo em-
penho na realização da IV Feira Literária.

     Dando mais um passo na preparação para a 
Primeira Comunhão, o grupo de catequese celebrou, 
no dia 10 de junho, a Renovação das Promessas do 
Batismo. Acompanhados dos pais e dos padrinhos, 
as crianças e adolescentes confirmaram, com mais 
consciência, seu compromisso com os ensinamentos 
de Jesus e o desejo de ser membro da família cristã 
dentro da Igreja Católica. Nessa oportunidade, uma 
das crianças recebeu o sacramento do Batismo. Mo-
mento de oração, fé e compromisso cristão.

RENOVAÇÃO DOS COMPROMISSOS 
BATISMAIS NO CENSA

VI COPA DE GINÁSTICA NO CENSA
     Promovida pelo 1º período do curso de Educação 
Física do ISECENSA, que atuou na organização e 
realização do evento, a VI Copa de Ginástica aconte-
ceu na manhã do sábado, 4 de julho, reunindo atletas 
da ginástica de trampolim da nossa cidade. Envolvendo 
cerca de 100 atletas da Escolinha de Esportes do 
Censa, Próuni e Projeto Estrela da Manhã, o encontro 
teve o objetivo de incentivar o esporte e apresentar a 
evolução dos ginastas que deram um show de técnica 
e harmonia de movimentos.
    - Essa copa tem o objetivo de massificar a ginás-
tica e permitir uma melhor avaliação para os téc-
nicos - diz a professora Dora Viana, coordenadora 
do evento - No final do ano pretendemos promover 
uma copa aberta, que conte com participação de gi-
nastas de outras cidades.

FESTA JULINA DA COMUNIDADE SÃO 
VICENTE NO CASTELO/RIO DAS OSTRAS
   Aconteceu no último domingo, dia 
12/07/2015, a Festa Junina da Paróquia São 
Vicente, com comidas típicas, pescaria e uma  
linda dança com as  crianças da catequese e do  
grupo Jovem. A Música ao vivo e as canções 
tradicionais de Festa Junina  foram o  grande 
destaque do dia.   
        Para animar a comunidade, foi promovido 
um  bingo de uma bicicleta com outros prêmios 
e sorteio de uma linda cesta de chocolate. 
        A animada quadrilha “Vai quem quer” 
reuniu crianças, jovens e adultos para  encerrar 
a confraternização do domingo. 
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ALUNOS DO LAURA ENTREVISTAM FUNCIONÁRIA
      Com o objetivo de conscientizar os alu-
nos sobre a importância de manter o ambi-
ente escolar sempre limpo, as professoras 
Fernanda Azevedo da Silva e Rosane Rosa 
Rodrigues, no dia 01 de Julho de 2015, 
deram início aos estudos, juntamente com 
seus alunos do 2º ano do fundamental I 
do Laura Vicunha, sobre as profissões 
relacionadas à manutenção da limpeza da 
escola. E para conhecer um pouco mais 
sobre este trabalho, foi convidada a su-
pervisora da limpeza do Instituto Profis-
sional Laura Vicunha, Marta Valéria do 
Nascimento, para que os alunos pudessem 
entrevistá-la e contar um pouco sobre a re-
alização deste trabalho no espaço escolar.

    Durante a entrevista, os alunos levantaram 
questões relacionadas à limpeza da escola, como:
· É difícil manter o ambiente escolar limpo? Qual 
a quantidade de lixo é retirada diariamente da es-
cola?· Os alunos do Laura Vicunha jogam lixo 
no chão?· Há quanto tempo você atua nessa 
área?· Qual é o seu trabalho? Você gosta da 
sua profissão? 
       Após a entrevista, os alunos puderam registrar 
as informações mais importantes obtidas durante 
o desenvolvimento desta pesquisa.
      Foi um momento bastante proveitoso e de 
grande aprendizado, onde as crianças passaram 
a compreender melhor sobre o desenvolvimento 
desta profissão e de que forma podem contribuir 
para que se tenha um ambiente limpo.

MINIZOO DO CASTELO/MACAÉ RECEBE OBRAS DE REFORMA
     Depois de três meses de obras, o minizoo do 
INSG/Castelo voltou a receber alguns dos seus ani-
mais, como as araras e o macaco Kiko, que foram 
recebidos com carinho pelos funcionários e pelas 
crianças. Após a finalização das obras, chegarão 
outras espécies, como periquitos, jabutis e peixes, 
que ficarão em um pequeno lago que foi construído.
    O projeto contemplou importantes melhorias, que 
garantem mais conforto e segurança para os bichinhos 
e uma melhor visualização para os visitantes.
  As novas jaulas são suspensas, arejadas, com 
mais ventilação e mais seguras.  O novo piso tem 
drenagem, com pontos de água para limpeza e

sistema de esgoto, o que evita a proliferação de ratos.    
    Os jabutis circularão na base das jaulas, em estru-
turas de alvenaria. 
   Quanto à área verde, a arquiteta responsável pela 
obra, Lu Santana, explica que as árvores que cir-
cundam o minizoo foram podadas com o auxílio do 
Corpo de Bombeiros e que o próximo passo será a 
catalogação das árvores.
   O lugar também ganhou uma iluminação especial, 
com luz de marcação do solo.
  Os apreciadores também serão privilegiados, já 
que foi colocado um parapeito de vidro, que per-
mite uma vista integrada com os demais ambientes. 

DIA ESPORTIVO MOVIMENTA 
ATLETAS DO INSA
     Dia 04/07 o esporte esteve em alta! Um dos 
eventos foi o I Torneio de Futsal, que aconteceu na 
quadra do INSA, coordenado pelos professores 
Jorge Dargains e Bruno Paraíso, e contou com a 
participação dos alunos da escolinha de futsal. O 
outro evento foi o Circuito Rio de Jiu-Jitsu, que 
aconteceu no Clube Municipal do Rio de Janei-
ro, onde o aluno do 9º ano Marcos Carrozzino foi 
medalhista de ouro, ganhando duas lutas.

ARRAIÁ EM RESENDE
    Nos dia 12 de julho aconteceu o tradicional Ar-
raiá do Centro Comunitário Educativo Esperança do 
Futuro em Resende, que como todos os anos teve 
deliciosas comidas típicas e animada pescaria. 
    A dedicação das coordenadoras, educadores e 
voluntários deu um brilho à festa, que foi coroada 
com a participação das crianças e adolescentes, 
dos pais e da comunidade.
  Muitas animação com as apresentações 
de um “casório” caipira feito pelos Se-
mentinhas do Amor acompanhado de um 
grande baile no arraiá, e para encerrar com 
chame e beleza aconteceu a dança country 
apresentada pelos Semeadores da Paz.

TORNEIO INTERNO DE XADREZ EM RESENDE
    No dia 05/07 aconteceu um Torneio Interno de 
Xadrez no CCEEF - Resende/RJ, com a orientação 
do professor Pedro, sendo integrado ao programa “A 
gente joga junto com você” da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer. Foi realizado na quadra do pro-
jeto, com direito a medalha de premiação e podium.
    Teve a participação das crianças e adolescentes a 
partir dos 10 anos, que com muito empenho, con-
centração e habilidade superaram as expectativas e 
dedicaram o seu melhor.
     O próximo passo será o torneio intermunicipal.

CASTELO/MACAÉ ENTREGA RENDA DA FESTA 
JUNINA A INSTITUIÇÕES BENEFICENTES
     Alunos e educadores do Instituto Nossa Senhora da 
Glória – INSG/Castelo visitaram o Recanto dos Idosos, 
em Macaé, para entregar uma ajuda financeira, resul-
tado da festa junina solidária realizada na escola.
      Com a realização da festa, foi arrecadada a quan-
tia de R$ 32.350,00, que está sendo destinada tam-
bém para outras duas instituições: o Projeto Crescendo 
Juntos (PCJ), de Belford Roxo; e o Oratório Festivo 
Dom Bosco, do Castelo.
         A visita ao Recanto dos Idosos foi feita pe-
los alunos do Ensino Fundamental, acompanhados 
pela Coordenadora Geral do Ensino Fundamental I 
e da Educação Infantil do INSG/Castelo, Irmã Ma-
ria Zelina Zobelle, que fez a entrega de um cheque 
para contribuir com a manutenção da instituição. Os 
alunos passaram uma tarde com os idosos, cantaram 
para eles e os ajudaram a se alimentar.  
       A ajuda financeira destinada para o Projeto 
Crescendo Juntos (PCJ), de Belford Roxo, foi en-
tregue pela Diretora Geral do INSG/Castelo, Ir. Rosa 
Idália, à Diretora do PCJ, Ir. Maria Rita Zampirolli.
      A outra parte da renda da festa será destinada 
para a realização das atividades do Oratório Festivo 
Dom Bosco, do Castelo, coordenado pela Irmã 
Graça Bazoni e seus colaboradores.


