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Um passeio animou crianças e
adolescentes da obra social
Vill’agindo Para Ser Feliz. Nos
dias 09 e 10 de dezembro o grupo
curtiu a Piscina Águas Claras, na
localidade de Gruta (interior de
Cachoeiro de Itapemirim/ES).

O local não poderia ser melhor!
Paisagem natural, piscina, campo
de futebol, pula-pula...

A ocasião também foi o momento
de celebrar a vida dos
aniversariantes do segundo
semestre com bolo e “Parabéns”.

O passeio é um dos mais
esperados e foi um momento de
confraternizar e renovar as
energias.

No dia 7 de dezembro o
Vill’agindo celebrou mais  um ano
de fundação. Já são 22 anos de
dedicação à missão junto às
crianças e adolescentes. E nada
melhor do que celebrar no altar.

A missa em ação de graças,

Missa em Ação de Graças
pelo aniversário do Vill’agindo

contou com a participação das
crianças, adolescentes, educadores,
parceiros, padrinhos e amigos.

As crianças expressaram com
arte (flauta e coreografia) o louvor
a Deus pelas realizações e vitórias.
A presença de voluntários dos pri-

meiros anos e ex-alunos tornaram
ainda mais viva a gratidão pela
história de amor e solidariedade.

Fortalecidos pela  graça de
Deus, a equipe do Vill’agindo se
prepara para mais um ano de
história.

Passeio de final de ano no Vill’agindo
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O Centro Comunitário
Educativo Esperança do Futuro –
CCEEF – organizou no dia 06 de

Do dia 16 ao dia 18 de dezembro
aconteceu a colônia de férias do
Centro Comunitário Educativo
Esperança do Futuro (CCEEF). Os
educadores prepararam
acolhidas especiais, uma série de
atividades recreativas e o
esperado passeio que animou as
crianças e adolescentes assistidos
pelo Projeto.

A recreação aconteceu na quadra
da instituição, e também na
Quadra Nova Alegria, no mesmo
bairro. Um almoço reforçado
para repor as energias também
foi parte da programação.

Mas o grande momento foi o
banho de piscina no Espaço da
Jô, no Jardim Beira Rio.
Divididos em dois grupos, a
garotada se refrescou
aproveitando o passeio que
marcou o fim das atividades do
Projeto em 2019. Não faltou
animação!

Premiação de Judô no CCEEF

dezembro uma noite de premiação
para os judocas do Projeto com
mudança de faixa e entrega de

certificados, reconhecendo os
esforços das crianças e adolescentes
que participam das aulas.

O CCEEF foi representado, ao
longo do ano de 2019, em diversos
campeonatos por esses judocas, que
receberam medalhas em todos os
torneios, demonstrando disciplina e
foco.

Na ocasião, amigos e familiares
prestigiaram os atletas durante a
premiação, que contou inclusive
com a presença do Papai Noel. O
professor Bené e sua esposa Lilian
mobilizaram a comunidade local
para que contribuíssem doando
brinquedos.

Ao final da cerimônia de troca
de faixa, todos ganharam presentes
do bom velhinho e terminaram a
noite compartilhando um delicioso
lanche.

Colônia de férias no CCEEF
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A Escola de Dança do CENSA
fechou o ano homenageando as mu-
lheres. O espetáculo "Toda mulher é

Festa de encerramento
no Projeto Crescendo Juntos

A festa de encerramento do
Projeto Crescendo Juntos (Belford
Roxo/RJ) aconteceu em grande estilo.
Um jantar com baile de gala reuniu
crianças, adolescentes e equipe da
obra social no dia 12 de dezembro.

Iniciando com o baile, a pista de
dança logo ficou colorida pela presen-
ça das crianças. Com muita anima-
ção, a garotada pôde escolher as mú-
sicas e a alegria tomou conta da festa!

A confraternização contou ainda
com um delicioso jantar para repor
as energias com direito a picolé de
sobremesa.

Músicas, bate-papo e muita
dança. Assim foi a celebração de mais
um ano de ação educativa norteada
pelo carisma Salesiano.

Escola de Dança do CENSA apresenta
"Toda mulher é um show"

um show" aconteceu nos dias 5 e 6
de dezembro, lotando o teatro da
escola. Encantando a plateia com a

harmonia das coreografias e beleza
dos figurinos, as bailarinas enaltece-
ram a mulher e toda sua versatilidade.
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O Projeto Estrela do Amanhã

fechou o ano com um belo

espetáculo, na tarde de 11 de

dezembro. Entre coreografias

e acrobacias de tirar o fôlego,

os atletas mostraram seu

crescimento técnico depois de

mais um ano de muito

trabalho.

Encantando a plateia,

formada pela direção do

CENSA, familiares e

convidados, o grupo deu um

show de harmonia de

movimentos e precisão.

Bodas de Formatura
no CENSA

A Missa dominical do CENSA de
8 de dezembro, foi em ação de graças
pelos ex-alunos que completavam 40
e 50 anos de formados na escola.
Uma celebração participativa e com
alegres reencontros.

No ofertório foram doadas fral-
das infantis que serão entregues na
Comunidade Baleeira, onde a UESC
- União das Ex-alunas Salesianas
Campistas - realiza o projeto social
Estrela do Oriente.

Projeto Estrela do Amanhã apresenta
espetáculo de fim de ano

Os cursos de Educação Física e

Enfermagem do ISECENSA

participaram da I Caminhada

Amigos do Coração, realizada

pelo Hospital Cardio Beda, no

dia 8 de dezembro.

A manhã foi de muita energia e

muitas orientações para a

saúde do coração.

ISECENSA NA I
CAMINHADA AMIGOS

DO CORAÇÃO
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O 3º ano do Ensino

Médio do CENSA

comemorou sua

formatura com uma

Missa em Ação de

Graças, na noite de 12

de dezembro.

Orgulhosos por

concluírem mais uma

etapa, os alunos se

despediram da escola,

partindo para novas

conquistas, levando no

coração muitas

recordações, amizades

e o espírito Salesiano.

O curso de Engenharia de
Produção do ISECENSA realizou a
terceira e última oficina de

ISECENSA realiza última Oficina
de Educação Financeira do ano

Educação Financeira, de 2019, para
mulheres da Comunidade Oriente,
no dia 08 de dezembro.

O encontro foi conduzido pela
professora Rafaela Landim e pelo
aluno Diego Fernandes, que
abordaram temas relacionados à
logística reversa e ao empreende-
dorismo.

“Inicialmente, mostramos o
quão importante é a destinação
correta para os materiais pós-
consumo e, então, trabalhamos
princípios de reutilização de ma-
teriais para a criação de brinquedos
e objetos natalinos”, comentou
Rafaela.

Fruto do engajamento dos pro-
fessores da instituição, que de-
finiram como Gesto Concreto des-
se ano uma capacitação sobre Edu-
cação Financeira e Empreendedo-
rismo para idosos e moradores de
comunidades carentes, a atividade
atendeu a um grupo de 30 mu-
lheres entre 16 e 40 anos, na Co-
munidade Oriente, em Campos dos
Goytacazes.

Formandos do CENSA em Ação de Graças



...7Nº 187  |  Dezembro de 2019

Os Jogos de Integração da Co-
ordenação de Artes e Esportes do
Instituto Nossa Senhora da Glória
– Castelo/Macaé - já se consoli-
daram como uma atividade ímpar
de encerramento das escolinhas de
Futsal, Basquete, Handebol e Vôlei.

Durante os jogos, no dia 03 de
dezembro, os alunos jogaram entre

O Instituto Nossa Senhora

da Glória – Castelo/Macaé

– foi palco do Campeonato

de Soletração em Inglês

promovido pela

coordenação pedagógica do

Integral-Bilíngue em

parceria com a

International School, o

Spelling Bee.

A disputa emocionante e de

alto nível aconteceu no

Auditório Ir. Maria Léa

Ramos, na noite de 04 de

dezembro, com transmissão

ao vivo.

Jogos de Integração encerram as atividades
no Castelo/Macaé

si, como nos treinamentos. Todavia,
as famílias foram convidadas para
participar. Assim, houve ainda
partidas apenas entre pais e mães e
em seguida entre os estudantes e as
famílias.

Além dos Jogos de Integração
para os alunos do Ensino Funda-
mental I e II, ocorreu ainda um

Quadrangular de Futsal Masculino,
entre os estudantes do Ensino Médio
do Castelo e estudantes da Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF
campus Macaé), da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ
campus Macaé) e da Faculdade
Miguel Ângelo da Silva Santos
(Femass).

Campeonato de soletração bilíngue no Castelo/Macaé
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Um dia inteiro repleto de jogos
e atividades marcaram o dia 03 de
dezembro, no Integral-Bilíngue.

Encerramento do Integral-Bilíngue
no Castelo/Macaé

Estudantes e professores promo-
veram de forma lúdica o encer-
ramento do ano letivo no Instituto

Nossa Senhora da Glória – Castelo/
Macaé.

As salas de aulas se tornaram
verdadeiros espaços de magia e
brincadeiras que além de envol-
verem o conhecimento adquirido
em diversas disciplinas, utilizava-se
da Língua Inglesa.

Os alunos participaram de ofi-
cinas de robótica, xadrez, dança,
matemática, culinária, cross kids,
artes e futebol.

As coordenadoras do Integral-
Bilíngue, Rosilene Erbe e Amanda
Teski, disseram que todas as ati-
vidades foram pensadas exatamen-
te para promoverem um dia diver-
tido e leve, integrando ainda mais
estudantes e docentes.

O Grupo de Oração "Pais

que oram pelos filhos"

realizaram um Estudo

Bíblico e em seguida a

Celebração da Palavra com

a temática do Natal, no dia

05 de dezembro.

O objetivo foi promover o

encerramento das

atividades desenvolvidas

durante o ano de 2019. Na

ocasião, a diretora

administrativa, Ir. Aurélia

Zandonadi, conduziu os

trabalhos.

"Pais que Oram pelos Filhos" realizam
estudo bíblico no Castelo/Macaé
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A primeira semana do mês de
dezembro foi a semana de encerra-
mento das atividades da Educação
Infantil até o 2º ano Fundamental
do Instituto Nossa Senhora da
Glória (Castelo/Rio das Ostras).

Como de costume, os alunos le-
varam para casa um presente signi-
ficativo com a intenção de tornar o
brincar um ato também pedagógico.
Neste ano as lembranças foram
bonecos de pano artesanais com

diferentes tipos de deficiência, visando
promover a interação social e o res-
peito às diferenças.

Cada aluno, com os olhos fecha-
dos, puxou seu presente de uma caixa
surpresa. "Não são vocês que esco-
lherão seus novos amigos, mas sim,
os amigos que escolherão vocês", disse
Chana, coordenadora da Educação
Infantil. No momento da dinâmica,
os grupos observaram quais as
deficiências de cada boneco/boneca
e bateram um papo sobre diversidade.

Eles também ganharam cer-
tidões de nascimento para preencher
os dados de seus novos "parceiros de
aventuras": nome, peso, tamanho,
cor da pele, cor dos olhos, etc...

"Nosso maior objetivo é que as
crianças cresçam com um olhar
naturalizado para a questão das
diferenças. Vivemos em um mundo
plural, todos devem ser respeitados.
Ser diferente é normal", finalizou.

Alunos do Castelo/Rio das Ostras
ganham bonecos especiais

Aconteceu no dia 16 de dezem-
bro a 1ª Olimpíada Infantil do Co-
légio Laura Vicunha. Na quadra
da escola, equipes, torcidas e o
mascote Pocoyo, deram um show
de animação!

Na abertura do evento as crian-
ças conheceram três integrantes da

1ª Olimpíada Infantil do Colégio Laura Vicunha

Equipe de Taekwondo Souza
Coutinho que falaram um pouco
sobre o esporte,disciplina e ainda
colocaram os alunos para experi-
mentar alguns movimentos.

As turmas do Infantil I, II e III
participaram de competições de
atletismo, cabo de guerra, hipismo

e finalizaram com um passeio ci-
clístico, contando com a alegria dos
familiares que animaram a torcida.

A entrega das medalhas en-
cerrou uma tarde repleta de alegria
e entusiasmo, valorizando a prática
esportiva e espírito de equipe.
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Vill’agindo em“Natal de Luz”

No dia 17 de dezembro, o
musical “Natal de Luz” deu o
pontapé inicial para o encerra-
mento das atividades contando a
história do nascimento de Jesus
retratando o sentido verdadeiro do
Natal, mostrando as diferenças
entre as pessoas e o valor que cada
vida tem para Deus.

No dia seguinte, 18, foi o
momento de compartilhar a Ceia
Natalina, realizada por muitas
mãos. Crianças e adolescentes junto
com os educadores puderam vi-
venciar esse momento de união e
por fim, de despedida.

Jéssica dos Santos, 10 anos, em
meio a festa, pediu a palavra e
agradeceu a seus educadores e
emocionou os presentes. Foi ela
também que ganhou a bicicleta
doada pelo Rotary Club.

Mas ninguém saiu da
festa sem ver Papai Noel.
Todos receberam do bom
velhinho um presente, um
chocotone, bombons e
muitos abraços e beijos.

A festa aconteceu graças
aos parceiros Magban,
Sicoob, Credrochas,
Padaria Mil delicias,
Janaina Festas, Mirian
Festas, Odair aluguel de
mesas&cadeiras, Fabiana
Bufett e Rotary Club
Cachoeiro Sudeste.

A magia do Natal

contagia desde o

primeiro dia de

dezembro e no decorrer

do mês o sentimento de

despedida e gratidão

tomam conta. E,

tocados por essa

magia, todos do

Vill’agindo, educadores,

crianças, adolescentes,

amigos, voluntários e

parceiros se juntaram

para celebrar.
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No dia 11 de dezembro o Projeto
Crescendo Juntos (Belford Roxo -
RJ) celebrou com muita alegria a
chama que é acesa no Natal. Amor,

No dia 11 de dezembro, aconte-
ceram as apresentações de encer-
ramento das turmas de Educação
Infantil até o 2º ano do Funda-
mental do Instituto Nossa Senhora

Celebração de Ação de Graças
no Projeto Crescendo Juntos

solidariedade e muita paz. Essa foi
a mensagem da celebração que
reuniu  educandos e educadores da
Instituição.

Na abertura, o Coordenador
pedagógico fez um resumo de todos
os momentos vividos durante o ano
de 2019 e como foi realizado ao
longo de cada dia a luta contra todo
o cenário de violência dentro da
comunidade.

Irmã Maria Rita Zampiroli,
diretora da obra social, refletiu sobre
o sentido do Natal e como viver o
tempo do advento.

Na celebração, os alunos parti-
ciparam da entrada dos símbolos do
Natal e montagem de presépio. Mú-
sicas, coreografias e teatro deram
vida ao momento de fé.

O ponto alto da celebração foi o
abraço da paz onde equipe e alunos
renovaram a esperança no trabalho
evangelizador em prol da vida.

Festa de encerramento no Castelo/Rio das Ostras

da Glória (Castelo/Rio das Ostras).
Os alunos encenaram a peça

teatral "O Grande Baile do Menino
Deus" que é uma adaptação para
escolas feita por Ruth Rocha, para

reproduzir o clássico "Cavalo
Marinho" (uma festa popular de
Pernambuco que antecede à
tradicional Folia de Reis).

A história adaptada tem como
narradores os personagens Mateus
e Bastião, dois palhaços que
apresentam de forma irreverente o
nascimento de Jesus. Além deles há
no enredo outros personagens
humanos, alguns animais – como
o Boi Bumbá por exemplo – e os
seres fantásticos: o Zabilin (uma
mula com poderes mágicos) e o
Jaraguá (um monstro com pescoço
de girafa).

Os cantos da peça são em
honra à Jesus, Maria e José, mas
há também um sincretismo com o
que é indígena e africano, já que se
trata de cultura popular brasileira.
Nesse contexto, está presente todo
o imaginário e parte bíblica, e nos
intervalos aparecem as músicas
dançadas.
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O Centro Comunitário Edu-
cativo Esperança do Futuro –
CCEEF – realizou a Comemoração

O Auto de Natal do Colégio
Laura Vicunha aconteceu nos dia 20
de dezembro com a Educação
Infantil.

Para contar a história do
nascimento de Jesus, os alunos se
apresentaram com balé, dança de

Celebração de Natal no CCEEF

de Natal na manhã de 14 de
dezembro. Na quadra da instituição,
a apresentação reuniu familiares

para prestigiar a encenação que
contava a história do nascimento de
Jesus.

Para retratar essa história,
crianças e adolescentes se apre-
sentaram com dança, coral, apre-
sentação de flauta e até um talk
show. Os ex-alunos também
participaram da festa com uma
animada coreografia natalina.

A apresentação emocionou o
público, também pelo fato do
menino Jesus ter sido representado
pelo irmão de uma das alunas
assistidas pelo Projeto.

Ao final das apresentações,
além do lanche, houve um
momento divertido: a abertura da
“Sala do Menino Jesus”. No local,
as crianças puderam entrar e
escolher seus presentes. Alegria
garantida!

Auto de Natal no Colégio Laura Vicunha

rua, inglês e teatro. A apresen-
tação reuniu familiares no audi-
tório da escola e emocionou o pú-
blico ao mostrar, desde a visita do
anjo à Maria, até a formação do
presépio vivo.

Este ano, o auto de Natal mar-

cou a primeira participação da
Educação Infantil. O ponto alto da
celebração foi nascimento de Jesus.
Um professor da instituição par-
ticipou com sua família e seu bebê
do momento que anuncia a che-
gada do Salvador.
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Uma festa alegre e colorida
marcou a noite de 18 de dezembro,
quando foi realizada a I formatura

I Formatura da Educação Infantil
do Colégio Laura Vicunha

da Educação Infantil do Colégio
Laura Vicunha. A turma do Infantil
III, com a participação da equipe

gestora, professores e familiares,
recebeu o diploma que marca a
passagem da Educação Infantil
para o Ensino Fundamental.

Durante a cerimônia, as crian-
ças encantaram os presentes ao
falarem com a Irmã Cláudia sobre
o que mais gostaram durante o ano:
o parquinho, a quadra, as tias... A
diretora falou também sobre o valor
da caminhada para todos os en-
volvidos no processo educativo. A
festa contou ainda com apresen-
tação de dança, agradecimentos e
juramento.

Com a entrega das lembranças
e um delicioso coquetel, num clima
de alegria e confraternização, foi
encerrada a comemoração que
entrou para a história da escola.

Nos dias 06 e 07 de dezembro,
aconteceu no Colégio Laura
Vicunha, com a coordenação da
Assessora de Pastoral, Mayra Neto,
o IV Retiro do Grupo Jovem Sol
Nascente, tendo como tema “Nossa
Vida é um presente de Deus e o que
fazemos dela é o nosso presente a
Ele” (Dom Bosco).

Dentro da proposta do encontro, os
jovens vivenciaram momentos
formativos fortes no que se refere à
convivência, partilha, oração,
aprofundamento da própria
resposta de vida ao Senhor...

Os temas refletidos contemplaram
a importância da vida, a pessoa de
Jesus e o seu seguimento, as
juventudes...
As dinâmicas ajudaram a entender
melhor os temas abordados, além
de promover interação e maior
proximidade entre os 23 jovens
participantes (alunos e ex-alunos).

O encontro foi encerrado com uma
celebração eucarística na capela da
escola. Foram dois dias intensos, de
muita emoção, oração e encontro
com Deus.

Retiro do grupo jovem
do Laura Vicunha
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Do dia 01 ao dia 10 de dezembro,
a jovem vocacionada Beatriz Melo
Lopes teve a oportunidade de conviver
com as Irmãs da Casa Betânia e
educadores do Projeto Crescendo
Juntos, em Belford Roxo-RJ.

Foi uma semana especial dentro
do seu processo de discernimento
vocacional! Beatriz pôde estar com as
crianças do Projeto e com elas conver-
sar inclusive sobre sua escolha de vida
e sua rotina enquanto vocacionada.

foi presidida pelo Pe. Alcindo Milena
e finalizou com um almoço de
confraternização.

Beatriz participou também de
atividades realizadas para arrecadar
fundos para a manutenção do Pro-
jeto, como brechó e venda de “gela-
dinhos” na Paróquia São Vicente de
Paulo. Ainda visitou as Igrejas Santa
Maria e Nossa Senhora de Fátima,
onde foi apresentada pelos celebran-
tes e pôde conhecer um pouco mais
as pessoas que fazem parte daquelas
comunidades.

Por fim, e não menos importan-
te, crianças e educadores fizeram
uma calorosa despedida que acon-
teceu na sede do Projeto. Divididos
em dois grupos, meninos e meninas
rezaram um “Pai nosso” e uma “Ave
Maria”, na intenção de que Beatriz
siga firme e forte em sua caminhada
vocacional salesiana.

À Comunidade das FMA de
Belford Roxo, gratidão pela acolhida,
pela fraternidade, pelo belíssimo
testemunho de Vida Consagrada
Salesiana!

Convivência vocacional em Belford Roxo

Foram dias repletos de reflexões,
reuniões e experiências. Entre elas,
um debate sobre fé e política com o
grupo “Fé e cidadania” conduzido
pelo sociólogo Tobias Tomines Faria.

Ainda como parte da convivên-
cia, a jovem foi até Nova Iguaçu/RJ
para a reunião do Centro de For-
mação de Líderes – CENFOR – que
teve como tema a Campanha da Fra-
ternidade de 2020: “Fraternidade e
vida: dom e compromisso”. A reunião

Visita vocacional à Comunidade São José

No dia 22 de dezembro Ir.
Cláudia, Ir. Julieta e Ir. Ana
Teresa acompanhadas pela jovem
vocacionada Beatriz que realiza
seu processo de discernimento
vocacional há dois anos na

Inspetoria Nossa Senhora da Penha
residindo na Comunidade do Laura
Vicunha, foram a Resende - cidade
natal desta jovem - para juntas
partilhar com sua família e
Comunidade de fé (Comunidade São

José Operário) sua caminhada
vocacional até aqui  e a alegria de
novos passos que serão dados em
2020.

A partilha com a Comunidade se
deu dentro de uma fervorosa
celebração eucarística presidida
pelo bispo emérito Dom Francisco
Biasin e co-celebrada pelo
diácono permanente José Márcio
Gonçalves Lopes (pai de Beatriz) e
como acólito o jovem Mário César
Barros Gonche (amigo de Beatriz
e seminarista da Congregação dos
padres Lazaristas). Sem dúvida,
um belíssimo momento
vocacional, onde toda a
Comunidade pôde renovar o seu
compromisso de oração pelas
vocações e seu empenho em
acompanhá-las.
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Curso para ecônomas em Roma

Alguns dos temas tratados fo-
ram: como conjugar vida e pobreza
e espírito de empresa; elementos de
direito canônico e do direito civil;
Órgãos eclesiásticos e outras formas
legais de organização; rigor da con-
tabilidade e proteção de ativos; in-
vestimentos e sustentabilidade; ges-
tão e vida religiosa; leigos e carisma;
o cimento, nós e a ecologia; respon-
sabilidade de proteção à criança e
representação legal; trabalhar para
o desenvolvimento e o caminho da
solidariedade.

A volta das participantes às Ins-
petorias está mais enriquecida pelos
princípios orientadores comparti-
lhados e desafiantes:

A pessoa e não o dinheiro está
no centro da economia;

A economia está a serviço da
missão;

O Instituto FMA é uma grande
família, animada por um mesmo
espírito, no serviço aos jovens, es-
pecialmente àqueles que precisam
de mais cuidados. Isto exige uma
visão justa também dos bens;

O relacionamento é susten-
táculo para a confiança, fundamen-
to da economia.

A competência profissional
exige estudo e monitoramento das
várias situações.

O conhecimento hoje também
se faz tendo dados seguros, objetivos
e atualizados à disposição;

Um espírito empreendedor é
um caminho para a sustentabili-
dade das obras e para o futuro dos
jovens;

A complexidade da realidade
econômica hoje exige a formação de
uma equipe de trabalho coordenada
pela Ecônoma Inspetorial.

Ir. Sirlene Girardi, ecônoma
Inspetorial, participou de 4 a
23 de novembro de 2019, em
Roma, na Casa Geral das
Filhas de Maria Auxiliadora,
do curso de formação para as
neo-ecônomas que teve como
tema “A pessoas, as pessoas no
centro da economia.”.

Foram 28 participantes vindas
de várias Inspetorias do
mundo, que estudaram
diversos temas da economia.
Na última semana mais 19
FMA’s e duas colaboradoras
leigas se uniram ao grupo
para um aprofundamento
sobre a Plataforma
Colaborativa do Instituto.
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Ir. Sirlene Girardi e mais 10
ecônomas inspetoriais participaram
da Semana de Espiritualidade, de
24 a 29 de novembro em Mornese,
norte da Itália.  A semana teve
como objetivo “viver uma experi-
ência de encontro com Dom Bosco
e Madre Mazzarello, nas fontes do
Carisma, para reavivar o Espírito de
Mornese e reassumir como discípu-
las e missionárias do Evangelho, a
entrega "A ti as confio” com a paixão
do "Da mihi animas, cetera tolle" no
serviço administrativo em função da

Semana da Espiritualidade em Mornese

comunidade e missão”.

Percorrendo as etapas do
Itinerário Espiritual de Madre
Mazzarello e Dom Bosco, os espaços
físicos da Valponasca, Mazzarrelli,
Santuario, Paróquia, Casas do
Povoado de Mornese, o Colégio,
Casa de Nizza, Cemiterio em Nizza,
Valdoco e Basílica de Maria Auxi-
liadora, como lugares da experiência
de Deus e experiência apostólica dos
fundadores, as irmãs puderam
rezar, partilhar as inspirações e
reavivar a chama da consagração e

o entendimento da missão confiada
a cada uma, serviço específico de
ecônoma. Foi também tempo de
graça ao iniciar a novena da
Imaculada na Basílica de Maria
Auxiliadora, entregando as cuidados
de Maria Imaculada-Auxiliadora
cada comunidade da Inspetoria e o
processo de Nova Configuração das
Inspetorias do Brasil. Foi um gran-
de tempo de graça. “Obrigada à Ir.
Ana Teresa e à Inspetoria pela
oportunidade!”, concluiu Ir. Sirlene.
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A ADMA e a Comunidade
Madre Marchese, organizaram em
Niterói, no dia 08/03/2019, um
Encontro da Familia Salesiana. A
Delegada para a FS, Ir. Sirlene
Girardi, fez a apresentação e
animou a reflexão da Estreia de
2019 do Reitor Mor para membros
da FS. Estiveram presentes FMA,
Cooperadores, Ex-alunos e ADMA.
Ao final, cada participante se
comprometeu a viver a santidade
que ...

É a vocação fundamental ao
amor, é a caridade plenamente
vivida;

É fazer frutificar a graça do
Batismo, deixando-se guiar na
simplicidade da vida cotidiana pelo
Espírito Santo;

É ser alegres, porque assim
Deus nos sonhou. Domingos Sávio
costumava dizer:  “Aqui fazemos
consistir a santidade em estar muito
alegres”. O convite de DB é um
apelo a “santidade da alegria”;

É um caminho que aceita a
dimensão da cruz. Refere-se à
vigilância no “lutar e estar atentos

às nossas inclinações agressivas e
egocêntricas, para não deixar que
ganhem raízes” (EG, 114);

É cumprir os próprios deveres,
interesses e afetos com a caridade,
porque a santidade é a perfeição da
caridade;

Praticar as virtudes: não só
recusar  o mal e apegar-se ao bem,
mas apaixonar-se pelo bem,
cumprindo bem o bem, todo o bem.
Oração e ação no mundo, serviço e
doação, e também tempos de
silêncio.  Vida de família e
responsabilidade no trabalho;

Testemunhar a comunhão. O
caminho da santidade é vivido  em
comunidade  e alcançado  em
conjunto. Não há santidade cristã
se se esquece da fraternidade e da
revolução da ternura;

Entender que a vida de cada um
é uma missão;

Buscar   a   simplicidade  (que
não é facilidade)  das Bem-
aventuranças. Estas “são como a
carta de identidade do cristão” (GE,
63).  Agir com misericórdia, manter
um coração puro e livre de tudo o

Família Salesiana em Niterói

que corrompe o amor a Deus e ao
próximo;

Crescer nos pequenos gestos
(GE, 16).  A ternura feminina, a
fineza dos pequenos detalhes e dos
gestos constituem um exemplo
magnífico para todos;

Tudo, menos renunciar a voar
quando nascemos para as alturas!
(História contada por Mamerto
Menapace). A santidade é o
caminho de crescimento do cristão,
é voar alto.  “Não tenhamos medo
de tender para o alto, para as alturas
de Deus; não tenhamos medo que
Deus nos peça demasiado”;

É o florescimento pleno do
humano. Quem vive para Deus
está sempre perto do seu próximo;

É um “dever” (empenho) e dom
(vocação): é participação na vida de
Deus e não pressupõe obtê-la apenas
com as próprias forças. Uma vida
santa não é, principalmente, fruto
do nosso esforço pessoal, das nossas
ações. É Deus que nos faz santos
pela ação do Espírito Santo, que
interiormente nos dá força e
vontade.
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Nos dias 15 e 16 de junho, no
Instituto Teológico Pio XI – Alto da
Lapa – São Paulo estiveram reu-
nidos os (as) Coordenadores (as) dos
Grupos da Família Salesiana,
Delegados Nacionais e Inspetoriais
dos SDB e FMA dos grupos: SSCC,
ADMA, ex-alunos e ex-alunas, VDB
e VCB, num total de 33
participantes.

A assessoria ficou a cargo do
jovem Lucas Galhardo que par-

ticipou da preparação e realização
do Sínodo dos Jovens, em 2018,
Roma, partilhou a experiência
vivida, os conteúdos aprofundados,
e desenvolveu o tema do Sínodo: “Os
jovens, a fé e o discernimento
vocacional”.

No ano de 2019, a Família
Salesiana está sendo convidada pelo
Reitor Mor, Dom Angel Artimes, por
meio da Estreia “A Santidade é
também para você”, a refletir sobre

Dia:01/09/2019
no Jacarezinho

A partir da Lectio Divina de
Mateus 5,13-16, Ir. Sirlene refletiu
com o grupo sobre o Compromisso
Apostólico do Salesiano(a) Coope-
rador(a) e os sub temas:  O amor à
vida como horizonte; Estilo de vida
pessoal marcado pelo espírito das
Bem-aventuranças; Para evan-
gelizar a cultura e a vida social com
o espírito das Bem-aventuranças e
Bem-aventuranças dos Coopera-
dores Salesianos hoje.

Dia:07/12/2019 em Niterói

Para o Centro Pe. Pedro Falconi.
Ir. Sirlene refletiu os seguintes
temas: O Carisma Salesiano; O
sentido de pertença e O salesiano
Cooperador no mundo.

Reunião Nacional da Família Salesiana
a Santidade. Em resposta a esse
apelo e para tornar mais conhecida
a santidade na Família Salesiana,
houve um momento bonito de apre-
sentação e partilha de alguns santos
dos grupos da Família Salesiana:
Oswaldo Dalpiaz apresentou, de
forma entusiasta e atraente, a vida
e a missão do ex-aluno Marvelli;
Lourdes Aparecida Alves da Silva a
figura simpática de Dom Rinaldi,
terceiro sucessor de Dom Bosco e
fundador das Voluntárias de Dom
Bosco;   Ir. Maria Urakawa falou
sobre o Fundador da Congregação
das Irmãs da Caridade, Dom
Antonio Cavoli, e também sobre
Dom Cimatti que deixou uma
marca significativa na história da
Congregação; Alzira Maraes
Ferreira, Delegada nacional dos
Salesianos Cooperadores, expôs a
belíssima vida e a missão de Atílio
Giordani, SSCC, falecido em Campo
Grande. Foram dias de partilha,
reflexão e definição de passos
comuns na busca da comunhão, da
formação.

Assessorias aos Salesianos Cooperadores
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Nos dias 08 e 09 de junho de
2019 a Comissão da FS se reuniu
para a sua primeira reunião anual
ordinária. Pe. Orestes Fistarol,
Inspetor da ISJB, conduziu uma
reflexão sobre a Estreia 2019 do
Reitor-mor “A santidade também é
para você”. Pontos centrais
levantados pelo inspetor: Desafios
em pensar/falar sobre santidade nos
meios em que circulamos; Convite
à superação da mediocridade e
superficialidade na vida cotidiana;
Jesus Cristo como fonte da verda-

deira felicidade; Santidade como
algo concreto, possível, real; A
vivência da alegria em Cristo;
Possíveis “indicadores” que ajudam
a confrontar propostas de Santidade
Salesiana à nossa vida cotidiana;
Pensar em itinerários atuais de
santidade à luz da história da
Família Salesiana. Houve um
momento de oração individual
(deserto) a partir de uma proposta
feita por Pe. Orestes. Leitura de
Filipenses 1, 4-6 e reflexão a partir
das questões: Percebo em mim

Reunião da Comissão da Família Salesiana (CFS)
indicadores de santidade? Quais?
Em que aspectos preciso crescer?
Com qual santo da FS me identifico
mais?

O Padre José Ricardo Mole,
responsável pela Pastoral Juvenil da
ISJB, fez um momento de
formação sobre a Exortação
Apostólica Pós-sinodal Christus
Vivit. Alguns dos pontos centrais
tratados na discussão: Pluralidade
dos mundos juvenis: é preciso
conhecer suas realidades diversas,
questionamentos, anseios e criar
espaços nos quais ressoe a voz dos
jovens; Anunciar aos jovens: Deus
é amor, Cristo salva, Ele vive. Jesus
é jovem entre os jovens; Dizer “a
juventude está perdida” é uma frase
proibida para nós da Família
Salesiana; Assumir nosso papel na
orientação dos jovens: relação entre
a juventude e as gerações anteriores;
É preciso assumir novos estilos e
novas estratégias na pastoral
juvenil: os jovens são agentes de
pastoral; A vocação do jovem é a
amizade com Cristo; Discernir em
um “mundo provisório” é cada vez
mais desafiante e não é possível
“fugir” das escolhas.  Enquanto FS
encontramos o chamado de ajudar
os jovens a discernir e reconhecer a
voz de Cristo. Os representantes de
cada um dos grupos elencaram
alguns pontos sobre desafios e
atividades de seus grupos entre 2018
e 2019.

2019 foi um ano difícil. Por

motivos vários não conseguimos

articular nenhum momento

conjunto das Uniões Nossa

Senhora da Penha e UESC.

Inclusive não houve participação

das Uniões na Conferência

Nacional de Ex-Alunas Salesianas

das FMA do Brasil (CNESB),

ocorrida em Brasília no período

de 24 a 27 de outubro no Centro

Cultural Missionário. Esperamos

novos encaminhamentos e

disposições para 2020.

Uniões Nossa
Senhora da

Penha e UESC
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Com muita alegria Ir. Sirlene
participou do Encontro de Ex alunos
no Colégio Castelo de Rio das Ostras
no dia 28 de setembro. O objetivo
foi receber os egressos desde a
fundação do colégio, para manter
assim a salesianidade e o vínculo de
amizade que o movimento de ex-
alunos gera. A ocasião também foi
uma oportunidade para inaugurar
a nova quadra poliesportiva, que
ganhou um upgrade oferecendo
mais conforto e recursos à
comunidade escolar. Houve partida
de futsal, vôlei, tour pela escola,
momentos de reflexão e muita
música. Tudo muito no clima
salesiano da alegria.

Encontro de ex-alunas/os em Rio das Ostras

Encontro Provincial com os Formadores dos Centros Locais

A Inspetoria Nossa Senhora da
Penha acolheu em sua sede nos dias
12 e 13 de outubro/2019, o
Encontro dos Formadores dos
centros locais dos Salesianos
Cooperadores da ISJB. Nestes dias
o Pe. Pedro Trindade, sdb, Katia
Regina Moura, Coordenadora da

Formação Inspetorial e Ir. Sirlene
trabalharam com o grupo os
comentários dos capítulos do Projeto
de Vida Apostolica. A finalidade do
novo Projeto de Vida Apostólica é
esboçar a identidade do Salesiano
Cooperador. Não apresenta apenas
uma maneira de viver, de ser, de

agir e de relacionar-se com os ouros
mas é a maneira “leiga” de entender
a vocação, isso é o próprio “projeto
pessoal de vida”. Foi essencial a
acolhida da Comunidade da Casa
Inspetorial, incluindo aqui a
acolhida feita por Ir. Ana Teresa ao
grupo.


