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VIVA A PÁSCOA, VIVA A VIDA!

É A PÁSCOA DE CRISTO NA PÁSCOA DA GENTE!
É hora de deixar que sua força mistérica e transformadora
envolva-nos de esperança e de paz, de zelo pela
humanidade e pela ecologia, de um desejo de que a mãe
terra seja pascalizada também e que tudo possa rebrilhar
com o esplendor de uma vida nova, uma vida sã.
É A PÁSCOA DA GENTE NA PÁSCOA DE CRISTO!
Por isso vamos extrair de nossas favelas, praças,
periferias, aldeias, terreiros, igrejas, clubes, aquela
vontade de celebrar a liturgia da VIDA, dia a dia, na escola,
na família, no trabalho, na política, com amizade, prazer,
corporeidade.
Com Dom Helder, profeta e irmão dos pobres, contemplemos e rezemos:
“Mais que comum dos dias, olhei o mais que pude os rostos dos pobres, gastos pela fome, esmagados pelas humilhações,
e neles descobri teu rosto, Cristo Ressuscitado!”
(Marcelo Gomes de Barros, membro da Celebra, Santa Rita – PB)

TEATRO CF/2016 EMPOLGA ALUNOS DO ROSÁRIO DE CURITIBA
Na semana de 07 a 11 de
março de 2016, os alunos dos Cursos
Infantil e Fundamental I do, Colégio N.
Sra. do Rosário de Curitiba,
participaram do teatro da Campanha da
Fraternidade/2016,
elaborado
e
encenado pelos colaboradores:
Maria Ângela (bibliotecária), Cléverson
(Assistente de biblioteca), Elsa e
Franciele ( professoras). Animados pela
turma do Scooby doo, os alunos foram
transportados a um mundo de fantasia,
onde o lixo é o grande monstro da
história, capaz de assustar a
humanidade, com a sujeira e as
doenças que ele pode trazer. Baseado
no tema da campanha "Casa comum,
nossa responsabilidade", o teatro refletiu sobre o cuidado com o planeta. Manter os rios, ruas, parques e quintais limpos é
a melhor maneira de colaborarmos com a manutenção da nossa casa comum, que é o planeta Terra.

IRMÃS HOMENAGEADAS EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
No dia 8 de março deste ano, a Sociedade de Conceição do AraguaiaTO, através da Câmara dos Vereadores, homenageou um grupo de mulheres, de
ontem e de hoje, que marcaram a história da cidade com sua atuação, sua luta e
serviços prestados a essa sociedade. Entre elas, Irmã Maria Odete Constâncio e
Irmã Nivea Padim, indicadas por Esau Coelho Luz, cidadão de Conceição do
Araguaia e sobrinho de Irmã Auristela. Irmã Odete, representando a
Congregação presente há tantos anos na localidade e por sua dedicação sem
medida na missão junto ao povo. Irmã Nívea, conhecida então como Irmã Violeta,
“pelos relevantes serviços prestados em prol da saúde, quando Conceição do
Araguaia ainda era criança”, diz Esau. Irmã Nivea ali trabalhou no período de
1957 a 1967 como médica e fez à população um bem incomensurável. Irmã
Odete recebeu o troféu em nome de Irmã Nivea, uma vez que o seu estado de
saúde não permitiu o deslocamento para o evento.
Parabéns Irmã Nivea e Irmã Odete! O povo lhes é grato e nós lhes somos
solidárias!

CASA DE FORMAÇÃO INTERPROVINCIAL
Comunidade Madre Anastasie
No dia 05 de março de 2016, na
cidade de Porto Nacional-TO, foi iniciada,
oficialmente, a Casa de Formação
Interprovincial, com a celebração da
Eucaristia, na capela do Colégio Sagrado
Coração de Jesus, presidida pelo Pe.
Edisley Batista, capelão do Colégio.
Participaram desta Celebração as Irmãs
da comunidade do Colégio, as Provinciais:
Irmã Solanje Tavares Carvalho, Irmã
Maria Evani da Silva Lima e Irmã Irismar
Sousa de Menezes, representando Irmã
Terezinha Fernandes, as Irmãs Sueli
Morais e Francisca Saraiva, da Província
Nossa Senhora de Guadalupe, todas as
Irmãs da Casa de Formação, o Diretor do
Colégio S.C.J., Cesar Evangelista
e representantes da comunidade educativa. Preparada por uma equipe das duas comunidades, essa celebração primou
pela participação, simplicidade e beleza, indicando-nos como deverá ser esta nova casa. Neste momento tão significativo,
com os votos de boas vindas, as Provinciais deixaram também suas mensagens para esta comunidade: ‘Viver a
fraternidade, a ternura, o silêncio, a oração e o estudo com perseverança e coragem’. Por sugestão de Irmã Cleonice esta
casa recebeu o nome de Comunidade Madre Anastasie.
No dia 6, nesta Casa de Formação, houve um almoço festivo com a presença
da Comunidade do Colégio, da comunidade de Palmas e da leiga dominicana Maria da
Conceição Rodrigues dos Santos (Ceiça). Aproveitamos esta oportunidade para
celebrar o dia Internacional da Mulher e o aniversário da noviça Sofia. Fizemos memória
de nossas Irmãs da Congregação, muitas das quais viveram na cidade de Porto
Nacional, e com seu testemunho de vida marcaram nossas vidas.
(Ir. Regina Azevedo Sorares)

A IMAGEM PEREGRINA
NOSSA SENHORA APARECIDA
IRMÃSDE
TRANSFERIDAS
VISITA UBERABA.
Em preparação aos 300 anos da Aparição de Nª Senhora
Aparecida, no rio Paraíba, que acontecerá em 2017, a Igreja de Uberaba
recebeu a visita da imagem peregrina que percorre toda a Arquidiocese.
Em Uberaba, para iniciar esta peregrinação, foram escolhidas as
casas religiosas femininas. A comunidade da Betânia recebeu a visita da
Mãe Aparecida no dia 11 de fevereiro, logo de manhãzinha, levada pela
comunidade Santo Tomás de Aquino, e foi celebrada a Eucaristia com a
presença de irmãs das comunidades de Uberaba, das irmãs dos Sagrados
Corações e leigos que, numerosos, foram louvar e homenagear, com as
irmãs, a Mãe Aparecida. Aproveitando a data, festa de N. Senhora de
Lourdes e dia dos doentes, Padre Rogério deu a todos a unção dos
enfermos.

Foi uma visita empolgante, que fortaleceu a espiritualidade de todos os
presentes, especialmente das irmãs. Antes de partir, com cantos e em
procissão, Nossa Senhora passou pelos corredores da casa, deixando
seu amor e sua bênção. Algumas irmãs levaram a imagem peregrina
para a Comunidade do Hospital São Domingos, onde ela foi recebida
pelas irmãs, leigos, colaboradores, na Capela, e recebeu, igualmente
muitas homenagens e orações das Irmãs da Comunidade e do povo
devoto.

ENVIO E ACOLHIDA EM THOMASSIQUE
No dia 28 de fevereiro de 2016 o clima em Thomassique, no Haiti, era de muita
alegria e expectativa. A comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fez a
acolhida e apresentação, à comunidade eclesial, da jovem Merlande Alexandre que
iniciou sua experiência como postulante naquela comunidade, e o envio e despedida
das noviças Valande Onezaire e Choupette Arisca que viajariam para o Brasil, naquela
semana, a fim de concluir este período de noviciado na Casa de Formação
Interprovincial, em Porto Nacional-TO. O ritual de envio, acolhida e despedida se deu
na Celebração Eucarística dominical, na Paróquia. Também foi feita, à tarde, na Escola,
a despedida de Valande, que ali trabalhou desde a sua fundação, como professora de
Catequese e Educação Física.
Um almoço festivo na casa das Irmãs, com a presença de
amigos, vizinhos, do pároco e do vigário, selou o evento
num clima de confraternização. Alegria, esperança,
expectativa marcaram o momento, enquanto se
colocavam nas mãos do Senhor da História a vida e a
missão de cada uma que, tomando a Congregação como
meio para realizar o projeto do Pai, se lança na aventura de ‘Anunciar o Reino de Paz e Justiça’
que o Ressuscitado inaugurou no mundo. Bem-vindas, Valande e Choupette! Boa caminhada,
Merlande!

A EXPERIÊNCIA DO MOVIMENTO JUVENIL DOMINICANO NO
COLÉGIO ROSÁRIO - CURITIBA
Há dois anos, o Colégio Rosário de Curitiba tem
vivenciado a evangelização das juventudes, por meio do
Movimento Juvenil Dominicano - MJD. Considerando o
protagonismo juvenil e o espírito transformador dos nossos
estudantes, investimos em um novo jeito de mobilizar nossos
jovens, tornando-os evangelizadores entre seus pares.
Dividimos os grupos por ano/série com a monitoria de
estudantes do Ensino Médio, os quais, uma vez por semana,
doam seu tempo em prol da evangelização de outros jovens.
Os jovens monitores participam de um momento formativo
semanal, no qual são preparados para os desafios da
monitoria.
O empoderamento de todos os jovens
participantes foi, sem dúvida, o passo mais significativo
desse processo, pois revitalizou e encheu de energia os
encontros, motivando outros jovens a participar. Os
momentos são pautados em experiências de
solidariedade, acantonamentos, retiros e encontros
semanais, explorando temáticas que dialogam com a
realidade juvenil contemporânea.

(Miriam Cristina Ferreira - Diretora Institucional)

NOTICIAS COLÉGIO ROSARIO UNIDADE II - SÃO PAULO
Diz o ditado que "quem canta seus males espanta". Na
escola, sobretudo nas séries iniciais, cantar vai além da simples
diversão.
A iniciação musical na Educação Infantil tem como objetivos
contribuir para o desenvolvimento de outras linguagens,
melhorar a sensibilidade das crianças, bem como estimular a
capacidade de concentração e memória trazendo benefícios ao
processo de alfabetização e ao raciocínio matemático, além de
fortalecer o vínculo entre as crianças.
Semanalmente nossos alunos, sob a regência do Professor
Sidnei e seu violão, estão descobrindo o mundo da
musicalização. Ritmo, harmonia e melodia são trabalhados por
meio de dinâmicas, jogos, atividades corporais e ao final de
cada aula uma canção, não para se despedir, mas para deixar no ar o gostinho de quero mais.

Rosário Unidade II
No dia 12 de março o Colégio Rosário
Unidade II completou 5 anos de atividades.
Comemoramos no dia 17 e contamos com a
presença de nossa diretora Delma e as irmãs Nadir
e Aida que vieram prestigiar este dia de alegria.

MISSÃO EM MAMANGUAPE
No dia 07 de fevereiro, aconteceu na Igreja Nossa Senhora do
Rosário, paróquia São Pedro e São Paulo, na cidade de MamanguapePB o retiro de carnaval dos grupos: Legião de Maria, Apostolado da
Oração e Ordem Franciscana Secular, totalizando 23 participantes. Foi
assessorado por Ir. Silvânia Souza, com o tema:
O Rosto da Misericórdia - “Deixemo-nos acariciar pela
Misericórdia de Deus” (Papa Francisco).
No dia 28 de fevereiro, aconteceu na cidade de Capim a
primeira Missão da Misericórdia, onde os missionários saíam de 2 em
2 a levar a palavra de Deus às famílias da cidade. A Missão reuniu várias comunidades, estando presentes 100 missionários
e missionárias.
Ir. Silvânia assessorou também, com o
auxílio de Irmã Vanda Resende, que já se
encontrava na área, o encontro de Formação para
lideranças, na Paróquia, no dia 06 de março de
2016. Um grupo de 70 líderes, animados e
sedentos de saber, estudou, discutiu, partilhou e
celebrou o tema “Conhecendo a si mesmo para
ter misericórdia”, com base em texto de Frey
Timothy
Radicliffe,
OP,
sobre
o
autoconhecimento. O encontro foi avaliado como
altamente positivo.
O tempo da Quaresma e Semana Santa foi intensamente
celebrado na Paróquia, com ofícios, caminhadas penitenciais, viassacras e procissões. O pároco Padre Severino é bastante animado,
criativo e dinâmico, conduzindo os participantes a uma vivência
significativa dos Mistérios Pascais.
Na semana da oitava de Páscoa é celebrado o Lucernário
Pascal. Este consta da Celebração Eucarística onde, inicialmente, se
medita sobre sete cenas da ressurreição e aparições de Jesus aos
discípulos e às mulheres, “Via Lucis” (caminho da luz) uma meditação
orante sobre os mistérios gloriosos do senhor Jesus. Rezam-se os
eventos compreendidos entre a Ressurreição e Pentecostes. Este é um
convite para caminharmos como “filhos da luz”, testemunhas do
Ressuscitado e construtores da paz. Isto, segundo Pe. Severino, para
não ficarmos apenas na contemplação de Jesus morto, mas aprofundar
a experiência do Cristo Ressuscitado.

ANIVERSARIANTES DE ABRIL E MAIO

7- Ir. Célia Silva do Nascimento
19 - Ir. Catalina Rojas Martinez
27 - Ir. Choupette Arisca - Noviça
30 - Ir. Glycia Mª Barbosa da Silva

8 - Ir. Marciana Maria T. de Mattos
10 - Ir. Silvânia da S. Souza - Juniorista
11 - Ir. Myriam Neves
12 - Ir. Virgínia Helena de Sousa
25 - Ir. Regina Lúcia Fuzisaka

CAPELA NOSSA SENHORA DAS DORES,
UMA DAS SETE MARAVILHAS DE UBERABA
A Prefeitura Municipal de Uberaba, através da Fundação Cultural
de Uberaba, criou, em 2015, um projeto de eleição das “sete maravilhas”
do Município, com o objetivo de tornar mais conhecidas as suas riquezas.
Uberaba é uma cidade que tem história, berço de cultura do Brasil Central.
A escolha foi feita pela própria população, e a Capela Nossa Senhora das
Dores foi contemplada entre as sete ‘maravilhas’. A Capela abriga também
o Museu da Capela, que iniciou suas atividades por ocasião das
comemorações do Centenário do Colégio Nossa Senhora das Dores em
1985. Reúne objetos e documentos vinculados à história da Congregação
das Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora do Rosário de Monteils.
O projeto da Capela foi do Padre Everard, também engenheiro e arquiteto.
Teve sua construção iniciada em 1926 e foi concluída em novembro de 1930.
Quando as primeiras Irmãs Dominicanas chegaram ao Brasil em 1885, vieram
residir em Uberaba e foram acolhidas na Santa Casa de Misericórdia onde havia a
imagem de Nossa Senhora das Dores. Depois, construíram o Colégio e deram o
nome de Nossa Senhora das Dores, bem como o nome à Capela. A imagem foi
transportada em procissão até o Colégio”.

No dia 1º de março, em sessão solene foi descerrada a placa
indicativa do reconhecimento do Colégio para tal fim, com a presença das
Irmãs Dominicanas, do senhor Prefeito Municipal, da primeira dama, da
presidente da Fundação Cultural de Uberaba, a direção do Colégio e
outras pessoas amigas. Um misto de alegria e gratidão envolveu os
presentes.

VIDA CONSAGRADA:
ENCARNAÇÃO DA MISERICÓRDIA DO PAI NO MUNDO
Nos dias 02 e 03 de março, mais de 500
religiosos estiveram reunidos para participar do curso
ofertado pela CRB - Regional Paraná, realizado no
Santuário da Divina Misericórdia, com o tema “Vida
Consagrada: Encarnação da Misericórdia do Pai no
Mundo.
Direcionando a palavra aos religiosos, o
Cardeal falou de diferentes assuntos principalmente os
atuais, mas em cada palavra deixou expresso o amor
de Deus por nós. “Lembremos sempre que é no amor
de Deus que encontramos a identidade do
homem e da mulher. E é recorrendo sempre à Palavra que descobrimos esse Deus que se apaixonou por nós e entregou
seu único Filho”, afirmou Dom João Braz.
Da Província Nossa Senhora do Rosário estavam presentes Ir. Tânia Goreti dos Santos, Ir. Neusa Vicente de
Souza, Ir. Romi Raupp Behenck e Ir. Célia Silva do Nascimento.

