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     Dia 22 de janeiro, dia em que é celebrada 
a memória da Bem-Aventurada Laura 
Vicunha, a Inspetoria Nossa Senhora 
da Penha concluiu o retiro anual colo-
cando diante de Deus a profunda ação 
de graças pela vida de cada irmã que 
a compõe, de modo especial, pelos 60 
anos de vida consagrada de Ir. Giuli-
ana Acerbis, a renovação de votos de 
Ir. Jaqueline Correia Rocha e a entrada 
no aspirantado da jovem Maria Cristi-
ana de Jesus Santos. Também foi o mo-
mento de dizer umas às outras “muito 
obrigada!”, de modo especial à Ir. Ana 
Teresa que lidera e coordena a animação 
da Inspetoria.

Obrigada, Senhor!

   “Deus me deu a graça de celebrar 
o meu 60º ano de Profissão Religi-
osa no Instituto das Filhas de Ma-
ria Auxiliadora – dia 05 de agosto 
de 2015 – em Turim, na Basílica de 
Nossa Senhora Auxiliadora! Um dia 
chei o de entusiasmo! Dia em que 
elevei o meu hino de agradecimento 
ao Senhor por todos estes anos vivi-
dos no Seu Amor! Amor de Pai Miseri-
cordioso que sempre esteve comigo, 
ao meu lado, perdoando, sustentando 
e incentivando-me a prosseguir na 
caminhada cristã, católica, salesiana 
e missionária, na alegria da doação.
    Ao partir para o Brasil (1956) 
deixei tudo: família, pátria, centro do 
Instituto, parentes, amigos, cultura, 
língua... Cheguei despojada de quan-
to me pertencia e até hoje não me ar-
rependo do passo que dei. No Brasil 
encontrei acolhida, compreensão e 
aos poucos fui tornando-me mais ou 
menos brasileira.
   Agradeço às Inspetorias que me 
acolheram – MG/RJ- as Comunidades 
nas quais vivi, as Superioras que 

me acompanharam e todas as 
Irmãs com as quais comparti lhei 
a missão entre as jovens dos nos-
sos Colégios e Oratórios:  Pio XII 
(BH), Brasíl ia Anápolis,  Campos 
dos Goytacazes.  Na querida Cam-
pos já completei  41 anos!
   Não posso esquecer as ex-alunas 
de Campos...  São 15 anos que tra-
balho com elas! É muito bom! De-
senvolvem ação social, apostólica, 
evangelizadora, na periferia, na 
favela. As orientações do Papa 
Francisco estão em ato!
       Em cada casa sempre me prece-
deu a querida Mãe Auxiliadora. Sua 
presença junto a mim foi constante, 
e invocando-a nas dificuldades com 
a oração “coloca a tua mão, minha 
Mãe, coloca-a antes da minha”, Ela 
sempre veio em meu socorro.
Hoje digo às Irmãs e às jovens, que 
vale a pena responder ao chamado, 
ser fiel ao mesmo e confiar sempre 
no Senhor, o Deus da Vida!
     Obrigada!”

        Ir.  Giuliana Acerbis

Uma Palavra da Ir. Giulliana
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Retiro   Anual   

     De 15 a 22 de janeiro a Inspe-
toria Nossa Senhora da Penha re-
alizou seu retiro anual,  na Casa de 
Retiro Padre Anchieta,  no bairro 
da Gávea/RJ. 
     O retiro teve como tema “A vida 
e espiri tualidade de São Francisco 
de Sales” e como pregador o 

Padre Tarcizio Paulo Odelli  – SDB 
– especialista no assunto.
     O grupo pôde vivenciar  uma 
imersão na espir i tual idade sale-
s iana e  ass im rever  o  próprio 
caminho vocacional ,  revi ta l izar-
se  e  se  dispor  ao novo de Deus 
neste  ano que se  inicia .

     A partir do dia 06 de janeiro, o 
Papa Francisco começou a dirigir-se 
todos os meses aos fiéis por um meio 
mais próximo: o YouTube. O Papa 
que já é muito ativo no Facebook 
e no Twitter passa agora a divulgar 
uma mensagem através de um vídeo 
mensal para os católicos, falada em 
espanhol e legendada em 10 línguas.
    A primeira mensagem, já publi-
cada no YouTube e difundida nas re-
des sociais do Vaticano, é dedicada 
ao diálogo inter-religioso, que Fran-
cisco considera essencial para a pro-
cura da paz. “Muitos pensam de outras 
formas, sentem de outras formas, 
procuram Deus ou encontram Deus 
de diversas maneiras”, diz o Papa 
no vídeo. “Conto convosco para di-
fundir o meu apelo deste mês. Que o 
diálogo sincero entre homens e mulheres 
de diversas religiões dê frutos de 
paz e de justiça”.
    “O Vídeo do Papa” é a nova plata-
forma lançada pela Rede Mundial de 
Oração do Papa (AO-MEJ) através 
da qual Francisco convida homens e 
mulheres do mundo inteiro a unirem-
se em suas intenções pelos desafios 
da humanidade.
   Trata-se de um dos projetos de consci-
entização e sensibilização mais em-
blemáticos de 2016, com enfoque 
nos desafios da humanidade em geral 
que preocupam a todas as denomi-
nações religiosas e pessoas de boa-
vontade
.    Confira o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=bBy

EPKG9NUw&feature=youtu.be

    Também no site da Inspetoria: 
salesianasbrj.org.br 

Vídeos Mensais do Papa

     No dia 10 de janeiro Ir. Ana Teresa foi até 
a cidade da Serra/ES a fim de conhecer e con-
versar com a família da jovem Maria Cristiana 
de Jesus Santos que encontra-se em processo 
de discernimento vocacional, e que residiu 
em 2015 na Comunidade de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES. Os irmãos, todos reunidos, 
com suas respectivas famílias, acolheram com 
alegria a visita.
   No dia 28, Maria Cristiana – acompanhada 
por Ir. Ana Teresa – chegou à Inspetoria Maria 
Auxiliadora (Recife) onde fará o Aspirantado 
junto com dez outras jovens (BRE, BBH, BRJ, 
BMA) acompanhadas por Ir. Adriana Gomes .

Maria  Cristiana !
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Aberta Porta Santa do Santuário Dedicado a Madre Mazzarello

    Outra vez, Papa Francisco, ajuda a desco-
brir que no coração da comunicação existe, 
antes de tudo, uma profunda dimensão hu-
mana. Comunicação que não é somente 
uma “atual ou moderna tecnologia, mas 
uma profunda relação interpessoal.
     O Dia Mundial das Comunicações So-
ciais, único dia estabelecido pelo Concílio 
Vaticano II (Inter Mirifica, 1963) vem 
celebrado em muitos países, sob a reco-
mendação dos bispos do mundo, no Do-
mingo que precede a Festa de Pentecostes 
(em 2016, será 8 de maio).         

Mensagem do Papa para o 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais - 08 de Maio de 2016 - 
Comunicação e Misericórdia: um encontro fecundo
     A escolha do tema deste ano, foi certamente 
determinada pelo Jubileu extraordinário da 
Misericórdia e sem dúvida, o Santo Padre 
almejou que o Dia Mundial das Comuni-
cações Sociais, oferecesse uma ocasião propí-
cia para refletir sobre as sinergias profundas 
entre comunicação e misericórdia.
     Na Bula de proclamação do Ano Jubilar, 
no número 12, o Papa afirma que: “ a Igreja 
tem a missão de anunciar a misericórdia de 
Deus, coração pulsante do Evangelho, que 
por meio dela deve chegar ao coração e à 
mente de cada pessoa ” e, no mesmo número, 
o Papa acrescenta: “ A sua linguagem e os 
seus gestos, para penetrarem no coração das 
pessoas e desafiá-las a encontrar novamente 
a estrada para regressar ao Pai, devem irra-
diar misericórdia ”.
    É oportuno recordar, a este propósito, que 
nos situamos no contexto de uma comuni-
cação que é lugar privilegiado para a pro-
moção da cultura do encontro.
     O Papa nesta ocasião se refere à linguagem 
e aos gestos da Igreja, mas na perspectiva 
indicada, cada homem e mulher de hoje, na 
própria comunicação, no ir ao encontro do 
outro ou da outra, devem ser animados por 
uma profunda dimensão de acolhimento, de 
disponibilidade, de perdão.
    O Tema evidencia que uma boa comu-
nicação pode abrir um espaço para o diálogo, 
para uma compreensão recípocra e a reconcili-
ação, permitindo que desta maneira brotem 
encontros humanos fecundos. Em um mo-
mento no qual nossa atenção, tantas vezes 
se volta a natureza centralizada e arbitraria 
dos múltiplos comentários das mídias so-
ciais, este tema quer concentrar-se sobre 
o poder das palavras e dos gestos, para su-
perar as incompreenções, para curar as 
memórias, para construir a paz e a harmonia.

    Queridos irmãos e irmãs!
   O Ano Santo da Misericórdia convida-
nos a refletir sobre a relação entre a co-
municação e a misericórdia. Com efeito a 
Igreja unida a Cristo, encarnação viva de 
Deus Misericordioso, é chamada a viver a 
misericórdia como traço característico de 
todo o seu ser e agir. Aquilo que dizemos 
e o modo como o dizemos, cada palavra e 
cada gesto deveria poder expressar a com-
paixão, a ternura e o perdão de Deus para 
todos. O amor, por sua natureza, é comu-
nicação: leva a abrir-se, não se isolando. 
E, se o nosso coração e os nossos gestos 
forem animados pela caridade, pelo amor 
divino, a nossa comunicação será porta-
dora da força de Deus. [...]
    A comunicação, os seus lugares e os 
seus instrumentos permitiram um alar-
gamento de horizontes para muitas pes-
soas. Isto é um dom de Deus, e também 
uma grande responsabilidade. Gosto de 
definir este poder da comunicação como 
«proximidade». O encontro entre a comu-
nicação e a misericórdia é fecundo na me-
dida em que gerar uma proximidade que 
cuida, conforta, cura, acompanha e faz 
festa. Num mundo dividido, fragmentado, 
polarizado, comunicar com misericórdia 
significa contribuir para a boa, livre e 
solidária proximidade entre os filhos de 
Deus e irmãos em humanidade.

(Confira na íntegra a mensagem do Papa 
para o 50º dia das Comunicações Sociais:

http://www.salesianasbrj.org.br/?&modulo=
geral&acao=verNoticia&id=40431)

      Foi aberta no dia 1º de janeiro, em 
Mornese (Itália), no Ano Santo da 
Misericórdia, a Porta Santa do San-
tuário dedicado a Santa Maria Domingas 
Mazzarello. O local foi escolhido pelo 
bispo de Acqui Terme, dom Pier Giorgio 
Micchiardi, juntamente com outros três 
em toda a Diocese, como Igreja Jubilar.
     “A abertura da Porta Santa aqui em 
Mornese é uma profunda experiência de 
graça que alcança e envolve todo o Insti-
tuto das Filhas de Maria Auxiliadora 
(FMA) e todas as pessoas que entrarem 

neste Templo (...)”, afirmou a irmã Piera 
Cavaglià, secretária geral do Instituto das 
FMA, expressando gratidão em nome da 
madre geral, Yvonne Reungoat, e de to-
das as FMA do mundo, a dom Micchiar-
di, que presidiu à função de abertura da 
Porta Santa do Santuário.
O bispo abriu a porta da Misericórdia, 
que neste ano será atravessada com fé 
por tantos peregrinos que passarão em 
Mornese, diante de uma grande praça lo-
tada de irmãs vindas de todo o Piemonte, 
da Ligúria, autoridades civis e militares. 

Dom Micchiardi, durante a homilia da celebração 
Eucarística feita após o rito de abertura, 
acentuou que: “ a porta santa do Santuário 
de Santa Maria Domingas Mazzarello nos 
lembra uma das características do Jubileu 
extraordinário da misericórdia: a necessidade 
de tender à santidade, como resposta ao amor 
de Deus que nos precede. A abertura desta 
porta em um Santuário dedicado a uma Santa 
de nossas terras, afirmou ainda, nos lembre o 
projeto de amor que Deus tem em relação a 
cada um de nós e nos faça pensar que é um 
projeto possível, seguindo as pegadas dos 
nossos santos e beatos. Uma santidade que se 
pode atingir, portanto, imitando a fé e a radi-
calidade evangélica de quem nos precedeu.
    Estar em Mornese neste momento ex-
traordinário para todo o Instituto das Filhas 
de Maria Auxiliadora foi uma experiência de 
Igreja, vivida com alegria e intensidade. Que-
remos dedicar este acontecimento aos jovens 
que atravessarão esta porta santa, para que o 
frescor e a juventude da fé de Maria Mazza-
rello possa transformar-se em vida plena para 
cada um deles!”, afirmou o bispo.
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Posse do Novo Inspetor do Nordeste
    No dia 05 de janeiro foi empos-
sado o novo inspetor da Inspeto-
ria Salesiana do Nordeste do Bra-
sil: Padre Nivaldo Luiz Pessinatti.

   A fervorosa celebração eucarís-
tica aconteceu na Igreja São João 
Bosco em Recife/PE e foi pre-
sidida pelo Conselheiro Geral

para o Cone Sul, Padre Natale Vi-
tale. Nossa Inspetoria se fez presente 
através de Ir. Ana Teresa.

   No final de 2015 o CCEEF- Resende 
recebeu um grupo de jovens brasileiros 
e indonésios que faz parte do CISV In-
ternacional, que é uma organização sem 
fins lucrativos, independente, apolítica 
e voluntária, que promove a educação 
para a paz e amizade intercultural. Este 
grupo escolheu nossa obra social para 
trazer alegria às crianças e adolescentes.   

Foi uma tarde de muitas atividades. 
   O grupo era composto por 11 jovens 
brasileiros de vários estados e 11 jovens 
da Indonésia, sendo três muçulmanas. 
Eles se apresentaram falando os nomes e 
a cidade, depois animaram com músicas 
e dança, sendo coordenado pela jovem 
Débora Bittar, que com muita alegria di-
vidiu o grande grupo em oito subgrupos;  

em cada um havia um brasileiro e um in-
donésio que explicava a brincadeira em 
inglês e era traduzido para o português. 
    Nos grupos as crianças confeccionaram 
brinquedos, como por exemplo, pintaram 
os palitos para o jogo de varetas, monta-
ram o jogo vai e vem com garrafas pet, 
pintaram pedrinhas brancas com cores 
diferentes para brincarem de jogá-las. 
As brincadeiras nos grupos eram pare-
cidas com as brasileiras, mas tinham um 
toque da Indonésia, até mesmo o pião, 
conhecido por todos tinha um formato 
diferente que atraiu as crianças, sem 
contar as bolinhas de gude que foram 
apresentadas com um jeito especial de 
jogar.
    Depois de muito brincar, uma 
merecida parada: hora do almoço! 
Um delicioso strogonoff de frango! 
Após o almoço foram retomados os 
trabalhos nos grupos, sendo que os 
grupos foram misturados para que 
todos experimentassem um pouco de 
todas as brincadeiras.
        Valeu! O grupo de 50 crianças e ado-
lescentes que participou ficou super feliz 
com tudo que vivenciou nesta tarde!

Visitantes Especiais em Resende
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Ensino Bilingue do CASTELO/MACAÉ 
Realiza Programa de Auditório

    Foi celebrado com 
muita alegria, no dia 
29 de janeiro, a festa 
antecipada de Dom 
Bosco! Sim, A Comu-
nidade Religiosa do 
CENSA acolheu um 
grupo representativo de 
educadores leigos e a 
Comunidade do Lau-
ra   Vicunha para uma 
fervorosa celebração 
eucarística presidida 
por Padre Murialdo 
Gasparet ,  seguida de 
um saboroso lanche 
fest ivo.

 “Somos Dom Bosco 
que caminha”...

Festa de Dom Bosco Antecipada !

24º Congresso Interamericano de Educação Católica
    Com o tema “A escola católica para o 
século XXI”, o 24º Congresso Interameri-
cano de Educação Católica – 24º CIEC 
– reuniu cerca de mil representantes da 
educação católica nos diversos países 
das Américas. Realizado nos dias 13 
a 15 de janeiro em São Paulo, Brasil, o 
evento contou com religiosos, religiosas 
e educadores leigos que atuam em 
escolas católicas e nos âmbitos de 

organização das congregações religio-
sas dedicadas à educação no conti-
nente. Além da presença dos educa-
dores de todos os estados do Brasil, 
mais da metade dos participantes era 
proveniente de outros países: Peru, 
Equador, Colômbia, México, Uruguai, 
EUA, Canadá, Bolívia, Argentina, El 
Salvador, Porto Rico, Panamá, Repúbli-
ca Dominicana, Chile, Venezuela, 

Nicarágua, Guatemala e Honduras.
     Entre os participantes, foi marcante 
a presença de quase uma centena de 
membros da Família Salesiana, en-
tre Salesianos de Dom Bosco (SDB), 
Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) e 
leigos e leigas comprometidos com o 
carisma salesiano nas Américas. Da 
nossa Inspetoria participaram Ir. Cláu-
dia, Ir. Rosa Idália e Ir. Dagmar.
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Encontro de Aprofundamento Vocacional

     Num clima de muita festa aconteceu 
o “Aprofundamento Vocacional” das 
jovens que estão em Discernimento. O 
mesmo aconteceu no Instituto Nossa 
Senhora Auxiliadora/INSA nos dias 22 
a 24/01, e foi assessorado por Ir. Rita 
Cr istina e Ir. Jaqueline.
    O encontro começou com a participação 
de Fabiane do Nascimento Rosa e de Mari-
ana Ribeiro Pereira Arantes na missa de 
encerramento do Retiro anual da Inspeto-
ria, na Gávea/RJ, onde foi comemorado 
os 60 anos de Vida Religiosa de Ir. Giuli-
ana, a Renovação de Votos de Ir. Jaqueline 

e o Envio de Maria Cristiana de Jesus San-
tos para o Aspirantado.
    Depois no INSA junto com a jovem 
Nailza Silva Souza, aconteceu o primeiro 
momento com a Oração do terço com as 
Irmãs da Comunidade local: Ir.Regina, Ir. 
Inarlete e Ir. Otilia. Ao final o sorteio en-
tre as Irmãs do nome das jovens para que 
todas tivessem suas madrinhas de oração, 
que se revelariam no dia seguinte.
    No dia seguinte, as jovens foram a missa 
na Paróquia Santa Teresinha na Praça da 
Bandeira  e iniciaram o aprofundamento 
com a partilha do chamado vocacional 

de Ir.  Adma Fadel Cassab  que en-
cantou e emocionou a todas.  Neste 
dia o grupo acolheu a jovem Laís 
de Oliveira Monteiro.  Durante o 
dia temas como:  vocação de Ma-
ria,  vida fraterna,  vida comuni-
tária,  conselhos evangélicos foram 
aprofundados. 
    Após o terço da tarde, o grupo 
viveu a alegria de descobrir a 
madrinha de oração de cada uma. 
     Á noite Ir. Ana Teresa esteve com 
o grupo, deu “um boa noite” e aten-
deu algumas jovens particularmente.
   No dia seguinte, Maria Cristiana 
partilhou sobre o período de dez 
meses de Convivência Comunitária 
na Comunidade de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES. As jovens aproveita-
ram para tirarem dúvidas.
     I r.  Ana  Teresa  re tornou ao 
INSA e  conclu iu  a  conversa  ind i -
v idua l  com as  jovens . 
   Gratidão ao Senhor que vai aju-
dando as jovens a entenderem o que 
Ele quer de suas vidas.
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