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Com o objetivo de atender às
solicitações de Ir. Silvia Boullosa que
no relatório de sua visita canônica
alertou para que fosse proporciona-
da formação básica em contabilidade
para as Irmãs, que pudesse ajudar na
elaboração dos orçamentos, leitura
e interpretação de balanços, folhas
de pagamentos, comprovantes de
compras e vendas, etc. a Inspetoria
Nossa Senhora da Penha se organi-
zou em três etapas para uma “Jorna-
da de Gestão Administrativa para as
Irmãs” em três etapas, com a
assessoria de Ana Cristina Zenha
Lousada (contadora, educadora e
vice-diretora da FSMA). Na primeira
(20 de fevereiro) a assessora com le-

veza e clareza, mostrou singular
competência em incluir todas do
grupo na proposta do encontro.
Tratando-se este de uma primeira
formação, Ana Cristina começou
esclarecendo para o grupo que todas
somos administradoras de algo ou de
alguma coisa (inclusive da própria
vida!), e a partir daí foi destrinchando
conceitos como gestão, esclarecendo
termos como orçamento e cotação,
receita e lucro; e desenvolvendo o tri-
pé fundamental em todo processo ad-
ministrativo: planejamento, controle
e tomada de decisão, enfatizando
seriamente a importância de cada um
deles. Na segunda etapa (30 de abril)
a assessora desenvolveu princípios

da gestão financeira, apresentando
inicialmente os postulados básicos
da contabilidade, clareando concei-
tos tais como liquidez, capital de gi-
ro, depreciação, dentre outros.
Ponto forte foi a apresentação e aná-
lise dos balanços patrimoniais (ensi-
nando também o grupo a faze-lo) e
das demonstrações do resultado do
exercício (DRE). Na terceira e última
etapa (12 de agosto) foi trabalhado
o orçamento. Nessa ocasião o grupo
de Irmãs teve contato com conceitos
como previsão antecipada, gasto
mensal, custo alvo. Por fim, diante
do modelo de planilha apresentado
pela assessora, as Irmãs que traba-
lham nas escolas e nos projetos so-
ciais se subdividiram em grupos
específicos a fim de analisar tal
modelo, propor e acrescentar itens à
planilha que melhor se adapte às
necessidades das Comunidades. O
fruto deste trabalho realizado nos
grupos será enviado para Ir. Ana
Teresa que, em conjunto com a
assessora e com Ir. Ana Maria Paes,
construirá uma única planilha que
será devidamente preenchida nas
realidades locais. Para esta construção
local a assessora se dispôs a esclare-
cimentos e orientações que se façam
necessários em cada comunidade.

Jornada de Gestão Administrativa
em três etapas

Dia 13 de agosto um grupo de
Irmãs da Inspetoria participou
de uma manhã de formação
com Ir. Maria Tereza Diniz
(Religiosa da Congregação das
Irmãs Franciscanas da
Penitência e Caridade Cristã)
que trabalhou o tema
“Organização Religiosa – Nova
Ordem Institucional”, tendo em
vista a reescrita do Estatuto
Inspetorial.

Formação com Ir. Tereza Diniz
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Dia 06 de agosto, na Casa de Nite-
rói, aconteceu a terceira e última etapa
da formação para a terceira idade,

reunindo Irmãs até 75 anos de idade.
A assessoria ficou por conta de Ir.
Maria de Fátima Alves Morais – ASCJ.

Na primeira etapa (05 de
março) foi trabalhado o tema “Enve-
lhecimento saudável: uma arte, e
dentro deste a história de cada uma.

Na segunda (11 de junho) o
grupo refletiu especificamente sobre
“O processo de envelhecimento e a
vida consagrada”, sublinhando o
processo de maturidade humana ao
longo da vida.

E na terceira e última etapa
(06 de agosto) foi aprofundado “A
resiliência e o envelhecimento”, des-
tacando pontos como protagonismo,
autonomia, necessidade de sair de si
e de manter sempre a esperança.

Dia 11 de agosto, no Centro
Inspetorial, reuniu-se um grupo de
13 leigos auxiliares administrativos
das várias Comunidades com o
objetivo de ter uma visão geral do
Instituto das FMA, de se conhecer
entre si e ter uma linha comum de
trabalho iluminados e orientados
pela espiritualidade e pelo Carisma
Salesiano. Este dia de encontro foi
inicialmente conduzido por Ir.
Regina Maria Meireles que inseriu o
grupo no clima do dia trabalhando
uma dinâmica referente aos valores
e limites que temos. Em seguida, Ir.
Ana Teresa Pinto (após a oração)
apresentou o Instituto: um pouco
mais de sua vida, estrutura, orga-
nização e carisma, e dentro deste, a

dinâmica da Inspetoria. Num ter-
ceiro momento, Ir. Ana Maria Paes
assumiu a coordenação dos traba-
lhos: primeiro apresentou em,
power point, o documento “Orien-
tações para a gestão dos bens nos
Institutos de vida consagrada e nas
sociedades de vida apostólica”, e
posteriormente trabalhou em pe-
quenos grupos o texto “O que enten-
demos por gestão compartilhada”,
de autoria de William Cesar Castilho
Pereira (trecho do artigo “Institui-
ção, poder e gestão colegiada:
dialogando com o papa Francisco” –
Revista Convergência, junho 2016),
finalizando com a significativa
partilha da prática cotidiana que
cada um traz.

Jornada de Estudo
com auxiliares administrativos

Formação para a terceira idade

Coordenadores da Pastoral
Universitária da Inspetoria
Nossa Senhora da Penha – que
reúne ISECENSA (Institutos
Superiores de Ensino do Centro
Educacional Nossa Senhora
Auxiliadora), de Campos dos
Goytacazes; e FSMA (Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora),
de Macaé - se reuniram no dia
11 de agosto, em Campos dos
Goytacazes.

O encontro teve como objetivos
a partilha e reflexão do estudo
da “Carta de Identidade das
Instituições de Ensino Superior
das FMA” (Palavras da Madre
Yvone Reungoat – págs. 07 a
10); o início do planejamento a
partir das propostas do
encontro; e a troca de
experiências acerca da
disciplina “O Homem e o
Fenômeno Religioso”.

Pastoral
Universitária realiza
segundo encontro

inspetorial
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Um grupo de aproximadamente
trinta jovens provenientes dos grupos
que compõem a Paróquia Sagrada

No dia 06 de agosto acon-
teceu o Despertar Vocacional em
Linhares, no Centro Juvenil
Salesiano Madre Mazzarello,
dinamizado por Ir. Rita Cristina
de Jesus Pacheco e Ir. Gerline
Deolinda de Paiva com a cola-
boração das Irmãs da Comuni-
dade. Contou com a presença de
19 jovens. Jovens atentos e
interessados que participaram
com muita abertura no trabalho
de grupo e na vontade de conhe-
cer melhor os diversos grupos da
Família Salesiana, principal-
mente a nós. O encontro termi-
nou com um delicioso lanche e
muita alegria!

Despertar  Vocacional

Família, em Resende, reuniu-se no
dia 28 de agosto para um momento
de reflexão sobre Vida Religiosa Con-

sagrada com a assessoria de Ir.
Cláudia (e da Comunidade Religio-
sa local) e Ir. Aparecida (FDZ).

Considerando o vídeo “Desper-
tar para Sonhar”, o grupo foi pro-
vocado a perceber suas inquie-
tudes, seus sonhos, bem como a
necessidade de encontrar-se no
Projeto de Amor que o Senhor tem
para cada um/a...e responder!

A partir da Palavra os/as jo-
vens foram despertados para dar
maior atenção à vontade de Deus
sobre a própria vida, na certeza de
que aí está a fonte da legítima rea-
lização e felicidade:  colocar-se a
serviço como discípulo/a do gran-
de Mestre!

Casa Nossa Senhora da Paz

Casa Dom Bosco



...5Nº 149  |  Agosto de 2016

Tendas Vocacionais
em Belford Roxo

Aconteceu na manhã do dia 27
de agosto, o Encontro de Tendas Vo-
cacionais. Promovido pelo Conselho
da Juventude do Regional VI da
Diocese de Nova Iguaçu, em Belford
Roxo/Paróquia Nossa Senhora de

Fátima. Ir. Rita Cristina junto com
a jovem vocacionada Maria Cristia-
na participou do evento, que contou
com cerca de 40 jovens. Momento
alegre, orante e de muita partilha
culminando com  um  gostoso almoço.

Encontro Vocacional na
Paróquia São Sebastião/RJ

No dia 28 de agosto aconteceu na
Paróquia São Sebastião, na Tijuca um
Encontro Vocacional, promovido
pelos Capuchinhos com participação
de Ir. Regina Meireles, Ir. Rita Cristina
e a vocacionada Maria Cristiana, além
de outras Congregações  e de um Casal.
Apesar de toda divulgação apareceram
apenas 05 jovens, porém o momento
das apresentações dos carismas acon-

teceu, os jovens vocacionados par-
tilharam opiniões para atrair a juven-
tude, e as famílias religiosas estreita-
ram os laços surgindo o grupo do Ser-
viço de Animação Vocacional paro-
quial, que já propôs outro encontro
com maior mobilização também nos
colégios da redondeza. A conclusão foi
com a missa na paróquia junto com o
povo e uma sensação de alegria espe-
rançosa entre todos.

Participaram do Evento

Desperta Jovem:

“Levantai-vos e vamos!”,

promovido pela Paróquia

São Vicente, de Rio das

Ostras, nos dias 19 e 20,

Ir. Rita Cristina e Ir.

Maria Julieta Valim,

colocando um stand

vocacional de nossa

congregação e

partilhando com todos

sobre as diversas opções

na Família Salesiana de

responder ao chamado de

Deus a serviço da

juventude, principalmente

como Filhas de Maria

Auxiliadora. Foram dias

de intensa oração e de ser

presença junto aos jovens

sedentos de descobrirem a

vontade de Deus em suas

vidas.

Desperta Jovem,
em Rio das

Ostras
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Encontro Nacional com Ir. Nieves Reboso

dentro do Sistema Preventivo
acompanhar é imprescindível!

Hoje, cabe a esta Família
Religiosa re-descobrir o valor do

acompanhamento e abraçá-lo e viver
em perene estado de formação. Ser
acompanhada e acompanhar (Irmãs
e jovens) buscadores de Deus!

O Colégio de Santa Inês/SP
reuniu um grupo de 105 Irmãs de
todo o Brasil num grande encontro
formativo com Ir. Nieves Reboso
(Conselheira geral responsável pelo
Âmbito da Formação da FMA) de 18
a 20 de agosto. Utilizando-se de
momentos de reflexão pessoal,
partilha em grupos de vivência e
também nos grupos inspetoriais, Ir.
Nieves  aprofundou o livro de autoria
das FMA Maria Ko e Piera Ruffinato,
“A mão de Deus trabalha em ti”,
enfatizando a caminhada espiritual
realizada por Dom Bosco e Madre
Mazzarello, os processos que fizeram
com seus acompanhantes (Mamãe
Margarida, Dom Calosso, Dom
Cafasso; Padre Pestarino...) e a aber-
tura ao Espírito Santo de Deus que
fez deles mestres na arte do acompa-
nhamento, lembrando ainda que
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Nos dias 24 e 25 de agosto, a
Equipe de Comunicação Salesiana
do Brasil – ECOSBRASIL – com-
posta pelas animadoras do serviço
de comunicação nas Inspetorias, se
reuniu no Colégio de Santa Inês/SP
para seu segundo encontro anual.

Reunião da ECOSBRASIL

Desta vez, além de partilhar a
caminhada de cada Inspetoria neste
âmbito, a equipe se dedicou a iniciar
a elaboração de um itinerário de for-
mação educomunicativa composto
por programas para destinatários
específicos, tais como coordenado-

Dia 17 de agosto – por
indicação da CIB - um
grupo representativo
das Inspetorias das FMA
do Brasil que anima as
dimensões vocacional e
comunicativa se reuniu
no Colégio Santa Inês/
São Paulo para
partilhar a caminhada
da própria Inspetoria e
iniciar a elaboração de
um Plano Orgânico de
Animação Vocacional
FMA/Brasil.

Equipe Nacional de Animação
Vocacional reune-se em São Paulo

res locais de comunicação e jovens
comunicadores. O grupo contou
também com a presença assídua e
fraterna de Ir. Ana Teresa Pinto -
inspetora referente que se faz pre-
sença de qualidade em todas as reu-
niões da equipe em tempo integral.
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NO LAURA VICUNHA

Na Comunidade Educativa do
Instituto Profissional Laura Vicunha
dia 05 de agosto foi dia de festa! Dia
de dizer muito obrigada a Deus pelo
Instituto das FMA, e de modo espe-
cial às Irmãs que compõem esta
Comunidade Religiosa. Esta foi uma

Os alunos do 5º ano do Ensino
Fundamental do Instituto Nossa
Senhora da Glória – Macaé fizeram
uma homenagem pelos 144 anos de
fundação do Instituto Filhas de

vida de Madre Mazzarello, funda-
dora do Instituto, e o trabalho rea-
lizado pelas irmãs salesianas.

Segundo o Professor de Ensino
Religioso, Nilson Guzzo Júnior, eles
assistiram ao filme “Maín – A casa

da felicidade”, sobre a vida de
Mazzarello, e conheceram mais
sobre a história do instituto desde a
fundação ao trabalho das Filhas de
Maria Auxiliadora nos dias atuais.

Para a homenagem, os alunos
prepararam cartazes e um café da
manhã, no qual também cantaram a
canção “Não custa nada” (composi-
ção de Paula Santisteban e Eduardo
Bologna).

No encontro estiveram presen-
tes Irmã Carmelita Agrizzi e Irmã
Clarinda Altoé, que responderam
perguntas feitas pelos alunos sobre
a vida consagrada.

Celebrando a Fundação
do Instituto das FMA

ocasião propícia para que educa-
dores, crianças, adolescentes pudes-
sem dizer do fundo do coração, o
quão importantes elas são para todos
que fazem parte desta casa. Alunos
do nono ano, escreveram:

“Queridas Irmãs que se
dedicam a nós

Assim como cuidam da
gente

Que Deus cuide de vós!

São sempre felizes,
receptivas e cativantes

Compartilham seus
conhecimentos

Dando-nos palpites
brilhantes!

Integram-nos numa
grande família

Fazendo-nos sentir uma
forte emoção

Envolvendo mais que
amor, carinho

Que se chama GRATIDÃO!

Maria Auxiliadora (FMA), completa-
dos neste dia 5 de agosto.

A iniciativa partiu dos próprios
alunos durante as aulas de Ensino
Religioso que tiveram como tema a

NO INSG/MACAÉ
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A equipe do Projeto Crescendo
Juntos – PCJ realizou no dia 05 de
agosto um almoço em homenagem
ao aniversário de 144 anos do
Instituto das Filhas de Maria
Auxiliadora! Somando-se à esta
alegria, foi comemorada também os
44 anos de profissão religiosa Ir.
Maria Rita Zampirolli (diretora). O
almoço foi surpresa e a ideia central
era mostrar a importância das Filhas
de Maria Auxiliadora para todos da
comunidade, paróquia e educandos
e educadores do PCJ.

Estavam presentes: o pároco da
igreja São Vicente de Paulo (Padre
Célio); Kátia Pinto – coordenadora
da comunidade de Santa Luzia;
Senhor Wilson e Severino que são
referência da empresa MM Pereira
que estão fazendo tudo para
economizar material na construção
tendo clareza da  situação financeira
pela qual passa o Projeto; Maria Inês
representante do Posto de Saúde da
Família –PSF que é parceiro do PCJ,
e é também mãe da educadora de
balé e coreografia Aloá Euzèbio. Não

poderia faltar um representante do
corpo de educandos do Projeto.
Nesse caso, dois foram escolhidos:
Jonathan de Alencar e Wallace de
Alencar que vieram com sua mãe
dona Jaqueline,e também a
educadora Terezinha Neves. O
almoço iniciou com uma fala do
coordenador pedagógico – Stevie
Santos que falou em nome de toda
equipe do PCJ, a seguir o
coordenador passou a palavra para
o Padre que fez uma benção
agradecendo a Deus a missão das
Irmãs e sua dedicação a todos da
comunidade.

Em seguida as Irmãs se
dirigiram ao bolo para cantar os
parabéns pelos 144 anos do Instituto
das Filhas de Maria Auxiliadora e
pelos 44 anos de Profissão Religiosa
de Ir. Maria Rita que logo se deliciou
nas jujubas que estavam enfeitando
a mesa. Dando continuidade ao
evento, o almoço foi servido e todos
puderam aproveitar as saladas
variadas, macarronada e as
sobremesas que foram servidas. Foi
um dia maravilho e todos ficaram
felizes por conseguir mostrar a cada
Irmã o tamanho da gratidão e do
carinho que cada um sente por elas.

Celebrando a Fundação
do Instituto das FMA

NA CASA BETÂNIA, EM BELFORD ROXO

NO CENSA

O Auxiliadora comemorou a
data na manhã de sexta-feira com
uma Missa em Ação de Graças na
Capela da escola. Censa, Isecensa e
Censanet estiveram presentes para
agradecer e homenagear àquelas que
dedicaram suas vidas à formação dos
jovens.
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De 01 à 28 de julho, um grupo de
24 FMA jovens, provenientes de
diferentes países (Santo Domingo,
Espanha, Coreia, Itália, Brasil,
Eslováquia, Polônia, Escócia, EUA,
França, Albânia, Camarões) se reuniu
no centro do Instituto para o Segundo
Noviciado Internacional: tempo de
preparação à profissão perpétua,
tempo de formação em que cada uma
se empenha numa releitura da
própria experiência vocacional,
através do confronto com a Palavra
de Deus e com o itinerário histórico
espiritual de Madre Mazzarello e de
Dom Bosco. Do Brasil participaram:
Ir. Jaqueline Rocha Correia (BRJ), Ir.
Rita de Cássia Sousa (BRE), Ir.
Adriana Miranda e Ir. Márcia
Koffermann (BPA).

O tema: “De geração em
geração a sua misericórdia”
percorreu todo o mês de formação
ajudando o grupo a rezar à “Maria,
mulher no Magnificat” contemplan-
do as maravilhas que o Senhor
realizou na Vida de Dom Bosco e
Madre Mazzarello e em suas pró-
prias vidas, para uma resposta mais
consciente a Deus, no estilo do “A ti
as confio” e do “Da mihi animas
cetera tolle”.

A primeira etapa aconteceu
de 01 a 14 de julho, em Mornese. As
Irmãs Junioristas foram acom-
panhadas por Ir. Martha Seide
(docente do Auxilium), por Ir.
Cristina Festa (conselheira para a
formação da Inspetoria Itália
Emiliana Ligure Toscana), por Ir.
Ivana Milesi (diretora do Colégio) e
por Pe. Marco Rossetti,SDB (do-
cente da Crocetta – Turim).

Nos dias em Mornese foram
proporcionados vários momentos
celebrativos nos lugares onde passou
Madre Mazzarello: no Quarto, acon-
teceu a partilha da experiência
vocacional; no Poço, cada uma en-
cheu seu cântaro e caminhou do
Colégio ao Roverno despejando as
águas do cântaro em sinal de des-
pojamento à vontade de Deus e de
entrega ao compromisso assumido
na consagração; na Casa do Tifo,
uma grande motivação foi a de assu-
mir a pequenez diante de Deus e
retomar a caminhada com um novo
dinamismo, queimando as dificul-
dades que impedem de assumir com
mais radicalidade a vocação. Outro
momento de destaque foi a adoração

Segundo Noviciado Internacional
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ao Santíssimo no Poço da Valpo-
nasca com uma caminhada silen-
ciosa e orante neste lugar onde
Madre Mazzarello saciou sua sede
e de sua família.

Ao final do dia (“Boa Noite”)
cada Irmã apresentou sua Ins-
petoria com as Comunidades e
atividades específicas.

Momento forte o grupo viveu
também na Paróquia, onde houve
a renovação das promessas do
Batismo na pia onde Madre
Mazzarello foi batizada.

Cada momento um despertar
para a misericórdia de Deus que
permitiu a cada uma vivenciar
tamanha graça!

Por falar em graça, um mo-
mento único foi aquele vivido em
Gênova no porto de onde sairam
as primeiras Irmãs para a Amé-
rica. Rezar a dor da partida, a en-
trega, o despojamento, a de-
terminação de deixar-se conduzir
por Deus, ilumina e provoca a res-
posta de vida dada ainda hoje
nesta Família Religiosa! As pri-
meiras missionárias que partiram
com coragem inspiram passos
ousados e confiantes.

A segunda etapa do curso
aconteceu de 14 a 19 de julho. E
nesta foram percorridos outros
lugares significativos da expe-
riência carismática salesiana:
Nizza, Turim, Colle Dom Bosco-
Chieri. O clima foi de profunda
oração visitando lugares onde Dom
Bosco passou em sua incansável
busca de descobrir a vontade de
Deus e encontrar um lugar onde
educar os meninos. Nestes dias, o
grupo foi acompanhado por Ir.
Stefania Vivian (conselheira para a
formação Inspetoria Itália Tri-
venita) e por Ir. Paola Casalis
(conselheira para a formação Itália
Piemontese) e pelo Pe. Enrico
Lupano, SDB. Uma belíssima
celebração mariana aconteceu na

Basílica dedicada à querida Mãe
Auxiliadora. Nesta ocasião, após a
explicação do quadro, o grupo
rezou a fé e a determinação de Dom
Bosco na construção deste Templo,
e a presença de Maria na vida de
cada uma chamada a ser monu-
mento vivo da gratidão do nosso
pai fundador à Virgem Auxiliadora.

O momento culminante da
experiência foram os Exercícios
Espirituais, de 20 a 27 de julho,
pregados pelo Pe. Fiorenzo
Allemandi, SDB, em Pella (local
onde o Instituto tem um Centro de
Espiritualidade). Nestes dias as
jovens Irmãs tiveram a oportu-
nidade de acompanhamento pes-
soal e confissão. Padre Fiorenzo
ajudou a refletir sobre a miseri-
córdia de Deus nos personagens
bíblicos Ezequiel e Jonas, no Salmo
102, e na própria encarnação de
Jesus, perpassando o texto de
Lc13,10-17, da mulher encurvada,
entre outros. Antes do término do
retiro foi realizada uma fervorosa
celebração penitencial.

Sobre esta experiência, fala-
nos nossa querida Ir. Jaqueline:
“Sem dúvida, foi inesquecível par-
ticipar deste itinerário, percorren-
do as raízes de nossa espirituali-
dade salesiana. Foi possível revi-
gorar as energias, compreender e
interiorizar a importância de nos-
sa missão como Filha de Maria
Auxiliadora, e de assumir a vida/
vocação sem medo, confiante em
Deus, desejosa de fazer a vontade
d’Ele servindo aos jovens. Estar
em contato com outras Irmãs de
tantos lugares, idiomas, culturas
em busca de um mesmo ideal, foi
uma riqueza! A acolhida em clima
de família experimentada em cada
casa, desde Mornese, Turim,
Nizza, muito contribuiu para a
experiência vivida.

Retorno desejosa de colocar em
prática o que vivenciei nestes dias
de intensa graça de Deus. Tenho
muito que agradecer à minha co-
munidade e à minha Inspetoria na
pessoa de Ir. Ana Teresa, e a todo o
Instituto que me possibilitou esta
oportunidade. Muito obrigada! Se
hoje disponho de uma maior anima-
ção e encantamento pelo Instituto,
devo a este enriquecedor período
vivido. Que Nossa Senhora Auxi-
liadora nos sustente a cada dia.”
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Faculdades acolhem alunos para
mais um semestre letivo

FSMA

Os alunos ingressantes neste
segundo semestre dos cursos de
graduação da Faculdade Salesiana
Maria Auxiliadora (FSMA) tiveram

Diretora Acadêmica, Ana Cristina
Lousada, deram as boas-vindas aos
alunos. O encontro teve também a
presença de professores, coorde-
nadores, integrantes da Pastoral
Universitária e da aluna Lalita
Pessanha, do curso de Adminis-
tração, que falou de sua experiência
como universitária na FSMA.

Houve, ainda, exibição de um
vídeo institucional e apresentação
dos coordenadores, que dirigiram
uma mensagem aos novos alunos.
Para demonstrar o carinho da
instituição em recebê-los, os inte-
grantes da Pastoral Universitária
abordaram a importância do abraço.

Também foi exibido um clipe
sobre a importância do sonho,
inspirado no filme “À procura da feli-
cidade”, um momento de oração e um
vídeo da música “Tá escrito”, do
Grupo Revelação, com imagens dos
funcionários da FSMA recebendo os
alunos novatos.

uma colhida especial na segunda-
feira, dia 08 de agosto.

Na ocasião, a Diretora Geral da
FSMA, Ir. Rosa Idália e a Vice-

Cheio de boas energias, o

ISECENSA recebeu seus

alunos para o segundo

semestre letivo de 2016,

no dia 2.

Veteranos e calouros

foram recepcionados no

teatro da instituição com

muita música, oração e

"boas-vindas" dos

professores, equipe de

Pastoral e direção.

Bem-vindos! É muito

bom tê-los aqui!

ISECENSA
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Centenas de pessoas se reuniram
no dia 27 de agosto na 2ª Caminhada
da Família Salesiana do Castelo, rea-
lizada pelo Instituto Nossa Senhora
da Glória - Macaé e pela Faculdade
Salesiana Maria Auxiliadora (FSMA).

A caminhada ao ar livre deste ano
teve como tema a frase “Cuidemos
das nossas famílias, verdadeiras es-
colas do amanhã”, do Papa Francisco.
A ação tem como objetivo estreitar os
laços entre pais, filhos e escola, em
uma atividade ao ar livre; resgatando
a importância do convívio familiar.

A concentração foi na sede da
AABB (Praia Campista), onde alunos
da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental I fizeram homenagens
às famílias.

A caminhada começou com uma
bênção e seguiu até a sede do Clube
Cidade do Sol, onde foram instaladas
tendas de alimentação e de distribui-
ção de brinde para as crianças (pipas).

A Diretora Geral, Irmã Rosa
Idália, agradeceu a colaboração e par-
ticipação de todos em mais uma edi-
ção da Festa da Família.

No dia 27/08 foi celebrada a
tradicional festa da família do Ins-
tituto Profissional Laura Vicunha,
com o tema “Misericórdia na Família
Dom e Missão”. Os alunos e seus
familiares foram recebidos com uma
bela mensagem inicial da diretora Ir.
Claudia Pianes, e em seguida todas as
famílias presentes receberam as bên-
çãos de Deus pelas mãos do Padre
Hélio Marcos da Silva Rosa .

A festa teve sequência com uma
manhã de muita diversão e confrater-

nização entre todos os presentes que
puderam apreciar um dia de danças,
aulão de zumba, demonstração de
capoeira, brincadeiras, e uma bela
apresentação teatral realizada pelos
alunos do 9º ano. E também: Estan-
des de diferentes parceiros (CNA,
Clorofitum, Caminhos de Barro, Clí-
nica do Aprender...) foram uma alter-
nativa a mais de participação para as
famílias presentes nesta manhã de
confraternização.

A Celebração da Família Salesiana
INSG/MACAÉ

LAURA VICUNHA

No dia 06 de agosto, a

família salesiana do Colégio

Castelo IV de Rio das Ostras

esteve mais uma vez reunida

para celebrar a festa da

família. Apresentações, show

de talentos e muitas oficinas

fizeram parte do evento que

contou com alunos de todos

os segmentos da escola.

Os pais participaram com

seus filhos das oficinas de

pintura, de uma mesa

redonda sobre o uso de

tecnologia e das

apresentações de trabalhos.

Um dia para celebração e

encontro.

Irmã Neuza Zampirolli,

diretora da escola, destacou

a importância da integração

entre família e escola e

ressaltou o quanto a

valorização das diversas

habilidades de nossos alunos

torna-se imprescindível para

o desenvolvimento cognitivo

e afetivodas crianças.

RIO DAS OSTRAS
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O Projeto Crescendo Juntos –
PCJ, realizou no mês de agosto
atividades na comunidade de Santa
Luzia que generosamente abriu suas
portas para receber as crianças e
adolescentes.

O Projeto Crescendo Juntos
(PCJ) realizou do dia 23 ao dia 26
de agosto, sua primeira Olimpíada
com o tema: “Amigos da Paz”.

PCJ na comunidade Santa Luzia

I Olimpíada do PCJ

Afinal, em meio há muitas
ferragens, tábuas e outros ins-
trumentos necessários ao desen-
volvimento de uma obra, todos os
esforços são válidos para que os
educandos não fiquem sem ativi-

dade!  Sendo assim os 112 educandos
foram conduzidos ao espaço da
Comunidade de Santa Luzia onde
puderam ter suas oficinas e suas
brincadeiras livres.

Na abertura das atividades agra-
deceram a Deus pela vida de cada
membro da comunidade e de forma
especial da coordenadora a senhora
Kátia Pinto, que deu as chaves na mão
da diretora Ir. Maria Rita Zampirolli
e colocou o espaço totalmente à dis-
posição da missão do Projeto.

Os educandos ficaram bem à
vontade aproveitando ao máximo o
espaço da comunidade e de maneira
especial a grama que parecia ter sido
preparada para recebê-los.

Foram momentos maravilhosos
que possibilitaram também a
integração com a Igreja e com a
Paróquia São Vicente de Paulo.

Para fechar, a criançada sempre
recebe um delicioso lanche. Ao
término de cada atividade é nítida a
satisfação de cada educando.

Com o objetivo de fortalecer a
temática paz entre todos os edu-
candos e também no bairro, o Proje-
to trouxe para reflexão o valor de

uma amizade que constrói movi-
mentos de paz. Cada educando e ca-
da família tem um papel funda-
mental para a mudança da mentali-
dade dos moradores do bairro.  Tudo
pela Cultura de Paz!

Cada dia do evento trouxe uma
dinâmica diferenciada para que os
educandos pudessem participar de
uma maneira sempre mais interativa.

Cerimônia de abertura, torneio
de futebol, circuito de corrida... tudo
isso fez parte destes dias tão
animados!

Para fechar a semana foi rea-
lizado um torneio de Queimada que
concluiu o evento com muita alegria!
E mais: uma deliciosa refeição com
músicas que traziam em suas letras
sinais da cultura da paz tão desejada!
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Empolgada com o grande evento
esportivo que este ano acontece no
nosso país, a Escola Infantil do

CENSA recebeu seus pequenos em
clima de Olimpíada. Durante a
primeira semana aula, os alunos

vivenciam seu próprio evento es-
portivo, com direito a todas as emo-
ções proporcionadas pelo esporte.  A
abertura da Mini Olimpíada acon-
teceu no dia 2 de agosto, com desfile
das turmas, tocha olímpica, hino na-
cional e explicação sobre o signi-
ficado dos arcos. A partir daí, come-
çaram as disputas nas mais diversas
modalidades: corrida, arremesso,
basquete, futebol e cabo de guerra
entre outras.

Mini Olimpíada na escola infantil do CENSA

- Muito mais que incentivar o
esporte, as Olimpíadas estão
sendo a base da nossa reflexão
com os alunos sobre a
importância da união entre os
povos, do respeito entre as
culturas e nações – afirma
Maria Carla Manhães,
coordenadora adjunta da
Escola Infantil.

FSMA realiza III Semana de Psicologia

Com o tema: “Novos Rumos, No-
vas Perguntas, Novos Olhares”, a Fa-
culdade Salesiana Maria Auxiliadora
(FSMA) realizou a III Semana de
Psicologia, nos dias 24 e 25 de agosto.

No primeiro dia foram realizadas
palestras sobre Psicologia do Esporte,
com Rodrigo Accioly; Psicologia Ru-
ral, com Evelyn Gouveia; e Psicologia
Jurídica, com Patricia Constantino,

que na ocasião anunciou o curso de
extensão nessa área, que será ofe-
recido pela FSMA sob coordenação
do Professor Júlio Vasconcelos.
Houve, ainda, palestra de repre-
sentantes do Conselho Regional de
Psicologia, esclarecendo alguns pon-
tos sobre a profissão e lançando a
ideia de criação da comissão de estu-
dantes da instituição.

No segundo dia, foi realizada a III
Jornada da Clínica Escola Santa
Teresa, com apresentação de  traba-
lhos dos alunos que fazem estágio no
SPA (Serviço de Psicologia Aplicada).

Houve, ainda, o lançamento do
livro “Filosofando”, uma produção
dos alunos do primeiro período, ins-
critos na disciplina “Fundamentos
Filosóficos e Epistemológicos da Psi-
cologia”, ministrada pelo Professor
Nilson Antônio Guzzo Junior, organi-
zador da obra.
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Roda de conversa no CENSA

 reinicia atividades de sábadoUESC

A UESC – União Ex-alunas
Salesianas Campistas do CENSA,
reiniciou suas atividades de sábado,
no Oratório da Comunidade Oriente
– Favela Balieira, no dia 27 de
agosto. Foi oferecido às 40 crianças
presentes o lanche Mc Dia Feliz, re-

sultado do trabalho das ex-alunas
que atuam nesta promoção do Mc
Donald, em benefício de várias enti-
dades assistenciais. A manhã foi
muito festiva e o lanche veio a coroar
as animadas aulas de leitura, dese-
nho, pintura e contação de histórias.

Destinado aos pais dos alunos
do 9º ano Fundamental e 1º ano do
Ensino Médio, o Auxiliadora promo-
veu uma Roda de Coversa, na noite
de 15 de agosto. O encontro abordou
questões ligadas à adolescência,
trazendo à tona temas como projeto
de vida, autoestima, uso de drogas e

álcool, sexualidade e sonolência en-
tre outros. Intermediando as discus-
sões estavam a endocrinologista Dra
Ana Paula Galvão, o psicólogo Dr.
José Alexandre, a sociólogo Lidiane
Silva e a equipe pedagógica do Ensi-
no Médio do CENSA.

Vinte e dois alunos do CENSA
receberam, no dia 28 de agosto,
o sacramento da Crisma. Desde
o início do ano, esses jovens se
preparam mais profundamente
através de reflexões, estudos,
retiro e confissão para o dia da
confirmação do seu
compromisso com a Palavra de
Deus. O grande momento, que
aconteceu na Capela da escola,
com a presença de amigos,
familiares, catequistas e Irmãs,
foi presidido pelo bispo Dom
Roberto Francisco Ferrería Paz
e cocelebrado por Pe. Murialdo
Gasparet.

Crisma no CENSA


