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A Comunidade Irmã Gertrudes, de Mamanguape – PB, 
organizou um curso sobre Ética, Cidadania e Direitos Humanos, que 
está sendo desenvolvido em quatro etapas, com temas específicos. A 
primeira deu-se de 08 a 10 de junho, no Centro de Pastoral João XXIII, 
em Mamanguape, com participação de 26 pessoas, de 05 cidades da 
região, com o tema: “Compromisso Social e Político das Igrejas”, com 
assessoria do Professor Assis Souza de Moura, doutor em Educação e 
professor na UFCG (Universidade Federal de Campina Grande).  

A metodologia foi participativa-construtiva e saímos convictos 
de que precisamos compreender a sociedade e instituições sociais para 
melhor assumirmos direitos e deveres na política. Nossa participação 
implica em responsabilização individual e coletiva, por isso a abordagem  

  
 

O Colégio São Domingos, recebeu, pela quinta vez 
consecutiva, o Troféu Moraes, 17ª edição, um dos 
principais eventos de premiação esportiva da cidade de 
Araxá. 
O CSD sagrou-se Escola Campeã, conquistando 22 
troféus, nas modalidades: atletismo, xadrez, futsal, 
basquetebol, handebol e voleibol, masculino e feminino – 
nas categorias Fraldinha, Pré-Mirim, Mirim, Infantil e 
Juvenil. A equipe de Educação Física do CSD foi 
homenageada pela brilhante participação nos Jogos 

Estudantis 2017. 

é sempre a tríade: relações (relações no campo, gestão e resolução de conflitos e problemas), pessoas (pessoas no 
campo complexo - pessoalidade, historicidade e relacionalidade) e processos (de ação consciente que transformam e 
que superam a formação).  

Tudo isso gera conhecimento que deve resultar em síntese crítico-criativa. Portanto esta capacitação cidadã nos 
qualifica para atuação profética, o que implica anúncio e denúncia, visando transformação da realidade. 
 Nossa missão é repassar esta etapa, principalmente a membros de conselhos municipais e outras lideranças de 
nossa localidade. As três etapas seguintes serão em agosto (03 a 05), outubro (12 a 14) e novembro/dezembro (30/11 a 
02/12) de 2018.    (Ir. Aparecida de Souza Lopes– Mamanguape-PB) 
 

COLÉGIO SÃO DOMINGOS RECEBE TROFÉU MORAES 

Parabéns, alunos e professores, por mais esta conquista!   (Fonte: site do CSD – Araxá-MG) 

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO 

 2 - Natália J. Suárez  Cocco – postulante 
21 - Ir. Juana F. Sanabria Cabral 
26 - Ir. Mª Helena B.S. da Veiga Pessoa 
26  - Ir. Carmelita Cândida de São José 
 

 27 – Ir. Eulália Borges Vidigal  
28 - Ir. Nancy Agustina - noviça 
31 - Ir. Ramona Ayala Ojeda 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foi no dia 29 de abril de 2018, último domingo do mês, 
que os catequizandos do Colégio Nossa Senhora do Rosário de 
Curitiba fizeram a Primeira Eucaristia na Paróquia Santo Antônio. 
Um momento especial e inesquecível na vida de fé de cada um. 
Os catequizandos foram preparados nos ensinamentos religiosos 
doutrinais e na vivência da fé cristã, participando da vida cristã na 
comunidade paroquial. Na catequese os adolescentes aprendem 
os valores religiosos e na primeira Eucaristia, é a coroação de 
todo esse processo de aproximação de Deus. “Recebem o 
sacramento da Eucaristia com muito amor. Lembrem-se sempre 
de todos os ensinamentos que aprenderam no catecismo e levem-
nos para as vossas vidas. Que vocês possam sempre sentir o 
amor e a presença do Senhor, assim como receberam na Sagrada 
Comunhão”.  (Irmã: Neusa Vicente De Souza- Curitiba-PR) 

No dia 20 de maio, dia de Pentecostes, um 
grupo de 85 alunos do sétimo e oitavo anos do Ensino 
Fundamental II, do Colégio Nossa Senhora do Rosário 
de São Paulo, participaram pela primeira vez do 
Sacramento da Comunhão. Depois de um tempo de 
formação e preparação, todos viveram um momento 
lindo, de emoção, compromisso e vivência profunda da 
Espiritualidade. 

Agradecemos o envolvimento e a participação 
de todos neste momento de júbilo Eucarístico. A missa 
foi presidida pelo padre Cireneu, da Congregação do 

Verbo Divino e contou com a presença da diretoria,  

PRIMEIRA EUCARISTIA DO ROSÁRIO DE CURITIBA 

CELEBRAÇÃO DA PRIMEIRA EUCARISTIA  

NO COLÉGIO ROSÁRIO - SP 

professores e funcionários do Colégio, juntamente com familiares e amigos. (Marlete Scapinelli – Pastoral – SP) 

COLÉGIO ROSÁRIO - SP SOLIDARIEDADE SEMPRE!!!!! 

O Colégio ROSÁRIO, aproveitando o contexto da Copa do Mundo, propôs um momento para a DOAÇÃO de 
figurinhas, onde os alunos poderão colocar em prática os valores trabalhados no cotidiano escolar: cooperação, gentileza, 
solidariedade, partilha.... 

A motivação foi dada pelos professores de matemática – Keren Brits, orientação educacional- Adriana 
Dellagustina e ensino religioso- José Messias Mascarenhas. 

E 80 álbuns da copa e 7300 figurinhas foram doados aos adolescentes atendidos no Projeto Família Dominicanos! 
A Alegria de dar e receber foi mútua e contagiante. (Marlete Scapinelli – Pastoral – SP) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL EM MOMENTO DE PARTILHA 

 COM AS IRMÃS DOMINICANAS 
As crianças dos primeiros períodos 

da Educação Infantil do Colégio Nossa Senhora 
das Dores visitaram a Comunidade Betânia – 
Fraternidade das Irmãs Dominicanas. A 
Comunidade é uma casa adquirida entre os anos 
1940 e 1950, uma chácara de apoio ao Colégio N. 
Sra. das Dores. Em 1970 foi adaptada para 
acolher as Irmãs mais idosas da Província, 
proporcionando-lhes melhor qualidade de vida. 
 A Professora Andréa Nomelini 
relata: “Quando chegamos ao local do passeio, 
fomos recepcionados pela querida Irmã Maria 
Helena Salazar. Ela apresentou o lugar e as 
crianças puderam ver uma grande área verde com 
um lindo pomar. Durante a visita, os alunos  
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 apresentaram duas lindas músicas juntamente com as Professoras regentes, auxiliares e a Professora de Nély. Uma 
falava sobre a importância da água e a outra chamada “Pequenina” que conta sobre a vida de Madre Anastasie. No final 
da apresentação, as crianças entregaram à Irmã Maria Helena uma flâmula com um lindo desenho representando a 
fundadora da Congregação Nossa Senhora do Rosário de Monteils, e também uma cesta na qual havia uma ‘Madre 
Anastasie’ e muitos corações confeccionados carinhosamente pelos alunos. O objetivo principal desta atividade foi 
visitar a Comunidade para conhecer e partilhar um pouco do nosso afeto e companhia das Irmãs e também promover 
novas descobertas às crianças, ampliando vivências em outros espaços e entrando em contato com a natureza, 
reforçando também valores como: respeito ao próximo, solidariedade e amor”. (Fonte – Site do CNSD – Uberaba-MG) 
 

 IRMÃ REGINA AZEVEDO FALA DE ANASTASIE AO  

GRUPO DE  MÃES SOLIDÁRIAS DO ROSÁRIO  
As Mães da Ação Social tiveram um momento 

de encontro, conhecimento e reflexão sobre Anastasie 
(Fundadora das Irmãs Dominicanas) e dos princípios 
que animam nossa prática anastasiana nos dias de 
hoje! Gratidão às Irmãs, de maneira especial à  Ir. 
Regina Azevedo e Ir Célia, e a cada participante. 

As mães participaram com muito interesse e, 
no final do encontro, escreveram o que sentiam: 
 

Luciana Laureano: As Irmãs cultas, sábias, 
carismáticas, bondosas. Guardarei sempre em meu 
coração! 
  

Analiz Ascenso: Adorei este encontro! Muito grata por toda essa experiência e convívio engrandecedor com as irmãs e 
com parte do grupo.  
Como sempre estou aprendendo muitas coisas. Gratidão é o meu sentimento!  
 

Luciana Boldorini De Andrade Guimarães: Encontro muito enriquecedor, como sempre! Conheci pessoas maravilhosas, 
aprendi, me emocionei...  
Como sempre, muito grata por fazer parte dessa comunidade… 
 

Luciana Laureano: Encontro maravilhoso, experiência ímpar. As Irmãs expressam a doçura do carisma anastasiano em 
tempo integral. Resumo: sabe aquele momento que você deseja não ter fim? Pessoas que você quer ao seu lado 
sempre? É o que senti. Sem mencionar o conhecimento adquirido. 
(Marlete Scapinelli – Pastoral – SP) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O CENTRO SOCIAL ENCANTOS DOMINICANOS completou dia 
23 de abril, 13 anos de ação social ininterrupta. Fundado na 
gestão da então Diretora Geral, Irmã Maria Helena Salazar da 
Veiga Pessoa (1995-2006), teve continuidade e total apoio de sua 
sucessora, a pedagoga Marta Queiroz Fabri. Mais de dois mil 
jovens – além de seus familiares – foram beneficiados neste 
período com cursos de capacitação profissional, encaminhamentos 
sociais, acolhida, inserção social. Após seu lançamento em 2005, 
o CENTRO SOCIAL ENCANTOS DOMINICANOS consolidou seu 
caráter social e evoluiu pedagogicamente. O forte engajamento 
social da equipe junto aos alunos bolsistas e seus familiares faz a 
diferença. Há um equilíbrio entre as exigências normativas e legais 
com olhar sensível para as histórias de vida de cada aluno, suas  

 
 

habilidades e dificuldades. A meta sempre tem sido dar o apoio para que 
concluam o curso munidos de um conhecimento técnico e ético que o 
mercado exige. 

O Curso Técnico em Administração é ofertado anualmente com 80 
bolsas totalmente gratuitas, perfazendo mil horas de aulas ministradas ao 
longo de 200 dias letivos. Os custos do CENTRO SOCIAL ENCANTOS 
DOMINICANOS são totalmente bancados pelo Colégio Nossa Senhora 
das Dores com apoio das Irmãs Dominicanas, fundadoras da instituição. 
Por ser uma ação de responsabilidade social, atraiu parceiros como o 
Rotary Club de Uberaba Portal do Cerrado, P&A Comunicação, 
Prefeitura Municipal de Uberaba, COMDICAU, CMAS, CCAA Uberaba,  
 

ENCANTOS DOMINICANOS: MAIS DE DOIS MIL JOVENS BENEFICIADOS 

Codekids (Programação), SEBRAE, além de doadores pontuais e patrocinadores como o Grupo Positivo que doou em 
2016 plataforma tecnológica, permitindo ampliação da carga horária para mil horas anuais; e a Caixa Econômica Federal 
que em 2017 doou notebooks que ampliaram o laboratório de T.I. (Fonte – Site do CNSD – Uberaba-MG) 
 

IR. SILVIA RODRIGUES PARTILHA SUA CAMINHADA 

COM OS NOVIÇOS DOMINICANOS 
No dia 13 de junho de 2018, Ir. Silvia Rodrigues, OP 

visitou o Noviciado dos Frades Dominicanos, em Uberaba-MG, 
a pedido de Frei Helton Damiani, OP padre-mestre dos 
noviços. 
 Conforme relatou Ir. Silvia, a comunidade das Irmãs 
Dominicanas de Monteils, no Vale do Jequitinhonha-MG, 
assumiu, desde 2001, a missão do Senhor, de anunciar o 
Evangelho a todos os habitantes da cidade de Monte Formoso, 
preocupando-se com o bem comum. Ademais, em sua partilha, 
Ir. Silvia deixou transparecer que há uma atenção especial, 
uma verdadeira opção preferencial direcionada aos que se 
encontram em situação de maior debilidade e, 
consequentemente, de maior necessidade: os Pobres, nas 
várias acepções da pobreza. Os oprimidos, os marginalizados,  
  
 
os idosos, os doentes, as crianças, todos aqueles que são considerados e tratados como últimos na sociedade. 
 Na alegria e simplicidade dos anos vividos na consagração e missão, junto à Família Dominicana, notamos em Ir. 
Silvia Rodrigues, um sinal concreto de comprometimento pastoral, sem o qual a fé e caridade que animam a Igreja 
correriam o risco de refrear-se, pois, como afirmou o pregador Sto. Antônio de Lisboa “a fé é viva quando são as obras 
que falam. Cessem, portanto, os discursos e falem as obras”. 
 Que o testemunho desta Pregadora, filha de São Domingos e Madre Anastasie, desperte as consciências acerca 
da necessidade de que as pessoas se dediquem totalmente a Deus e consequentemente aos Irmãos (as). 
(Frei Jhonn Lucas, OP - Uberaba-MG) 
 



  

Ir. Anita, a disposição de quem sempre esteve pronta para partir e semear a boa Notícia aos pobres. Houve o momento 
da entrada da Bíblia, seguida de três representantes da Comunidade São José que entraram dançando, com peneiras 
carregadas de sementes. Ir. Anita foi semeadora de vida, dignidade e esperança por onde passou. 

No momento do Ofertório, foram apresentados e ofertados a Deus, exemplos concretos da Missão 
Evangelizadora de Ir.Anita. Na procissão, foram levados ramos verdes que foram colocadas num galho seco e 17 
plaquinhas que representavam toda a missão evangelizadora de Ir. Anita. Citarei apenas três: Comunidades eclesiais de 
base; Creche marta Carneiro; Projeto dos meninos... 
Após a comunhão, houve a entrada da imagem de São José Operário com o canto: São José, homem do povo. 
Ao final da missa, Pe. Fontes, juntamente com a Ir. Anita deram a bênção final. 
Começaram então as homenagens: Ir. Terezinha Fernandes agradeceu em nome da Província toda a missão de Ir. Anita, 
na Congregação. 
Representantes da Paróquia São José agradeceram a presença, o trabalho, a dedicação e testemunho de sua Matriarca, 
como bem colocou o Pe. Fontes. 
Ir. Anita, com voz clara, firme agradeceu a todos a presença, o carinho, a amizade. 
Ela irradiava, o tempo todo, um semblante de felicidade e muita gratidão. 
Ao final, foi distribuído, para todos, um pãozinho bem gostoso. 
Após a Missa, todos foram convidados para o almoço, que aconteceu no CETA 
(Ir. M. Helena B. S. V. Pessoa – Uberaba-MG) 
 
  

AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 90 ANOS DE IR. ANITA 
 Com o coração em festa, nós, Irmãs 
representando várias comunidades, a Paróquia de 
São José da Gameleira, o Núcleo das CEBs, 
familiares e amigos reuniram-se, na Capela do Nossa 
Senhora das Dores, em Ação de Graças, pelos 90 
anos de vida de nossa querida Irmã Anita. 
A Celebração foi presidida pelo Padre Fontes, pároco 
da paróquia de São José que acompanhou, sempre, o 
trabalho das Irmãs Anita e Terezinha, na luta por um 
mundo mais humano. 
Como seguidoras de Jesus que disse aos seus 
discípulos: “Ponham-se a caminho” – Houve a entrada 
de um banner que representava pés caminhando. 
Após o canto de entrada, Pe. Fontes saudou a todos, 
dirigindo-se em especial à Aniversariante. 
“Ide Evangelizar” este convite de Jesus, encontrou em  

FESTA JUNINA NO ROSÁRIO II 
 Enquanto todos estavam na expectativa da estreia do Brasil 
num dos maiores eventos esportivos do mundo, nossos alunos, com 
muito empenho, ensaiavam as danças para nosso festejo junino. 
Afinal teriam uma plateia muito importante: seus familiares. 
E no dia 16 de junho, lá estavam, lindamente vestidos e animados 
para o Arraial do Colégio Nossa Senhora do Rosário II.  
Se o time do Brasil vai ganhar a Copa, não sabemos ainda, mas 
nossos alunos passaram a mensagem de que temos que mostrar ao 
mundo mais do que ótimos jogadores. Mostramos que a riqueza  
 

 está no povo que cultiva, valoriza e se orgulha de sua cultura e 
tradição.  
Viva o Povo Brasileiro!!! Viva o Brasil!!! 
(Christiane Costa – Coordenadora Pedagógica Rosário II, 
S.Paulo-SP) 
 


