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TEMPO DO ADVENTO

ADVENTO ↔ ESPERANÇA
De onde nos vem esta esperança que tentamos
traduzir no Advento?
Advento ou “há de vir”?... Há de vir... quem?
ELE há de vir, o próprio Cristo. Mas ELE já veio,
está no meio de nós. E o advento se torna
apenas um tempo que é colocado neste início de
uma grande liturgia, para nos fazer lembrar,
reforçar esta presença → ELE está no meio de
nós, está em nós. E como podemos expressar
esta presença? Aí vem todo o nosso desejo de
compartilhar sua presença com todos os que
estão próximos, que estão mais distantes, mais
além, com o mundo, com o universo...
Porque ELE é o TODO. O Amado. O próprio Amor.
ADVENTO, não há de vir... ELE já está entre nós. E o que nos falta se ELE é o próprio Amor? Falta a nossa parte para
fazê-lo reconhecido.
Para isto BASTA AMAR. (Ir. Marilda Del Papa)

ROSÁRIO DE CURITIBA EM AÇÃO
ATIVIDADES DO GRUPO OMBRO
No dia 01/11, o Projeto Ombro Amigo sob a responsabilidade da professora Elsa e Ir Neusa levaram os alunos
dos 6º, 7º e 2º ano do Ensino Médio para mais uma atividade na Apabb de Curitiba (Associação de Pais, Amigos e
Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade). A Apabb tem como missão realizar
ações em prol das pessoas com deficiência e de suas famílias, bem como trabalhar na
defesa dos seus direitos, contribuindo para sua inclusão social e melhoria de sua
qualidade de vida. Os alunos interagiram e participaram de atividades como, dança e
musicoterapia, junto com usuários atendidos pela instituição. Encerramos o dia com a
decoração do salão e um delicioso lanche. Mais uma vez os alunos tiveram a
oportunidade de participar e vivenciar outras realidades.

ACANTONAMENTO JUVENIL – MJD CURITIBA

Aconteceu nos dias 28, 29 e 30 de Outubro a 1ª edição do acantonamento Juvenil - MJD. O encontro contou com
a participação de 15 alunos. Durante os três dias de acantonamento os jovens tiveram a oportunidade de viver
experiências de desafios na natureza e partilha de vida que desencadearam lindos momentos de fé e experiência com
Deus.
Confira os depoimentos:
O acantonamento foi uma experiência única e intensa que vou guardar na memória e no coração com muito carinho e
cuidado.
Com o desapego da tecnologia fez com que tudo ficasse mais especial e mais longo.
Foi uma experiência para a vida toda. (Aluna Milena Velleda)
Foi incrível, uma das melhores experiências da minha vida. No acantonamento tivemos experiências e criamos memórias
incríveis. (Aluna Maria Isabel)
(Professor e Coordenador da Pastoral: Bruno Pontes de Sousa)

COLÉGIO NOSA SENHORA DAS DORES-UBERABA
O professor de educação física Thiago Meira da Silva, foi
classificado entre os dez melhores Personal Trainers do Brasil na
competição Top Trainers Brasil 2016 que teve 1.186 inscritos.
Os principais nomes da área de educação física do Brasil e
referências mundiais estarão avaliando os profissionais e suas metodologias
para decidirem o vencedor.
“Gostaria de agradecer ao Colégio Nossa Senhora das Dores pela
confiança em meu trabalho, pois é o local que iniciei minha carreira e tenho
o maior orgulho de ser um dominicano”, diz Thiago que em junho deste ano
foi também aprovado no Masterminds, o maior programa de qualificação em
Educação Física do planeta.
(Fonte: Jornal de Uberaba)

Parabéns pelo seu trabalho e dedicação

COMUNIDADES DE UBERABA
Dia 12 de Novembro de 2016, às nove horas, na Fraternidade da
Betânia, reuniram- se as Comunidades de Uberaba. Estavam presentes 25
Irmãs. Irmã Virginia coordenou os trabalhos, motivando-nos a nos alimentarmos
da Palavra de Deus, partilhá-la com os irmãos e aplicá-la às nossas vidas.
O Objetivo do encontro foi colocar em comum, o estudo Bíblico, realizado
durante o ano de 2016, pelas quatro comunidades.
Após a oração, iniciamos este momento tão preparado por todas.
Os livros apresentados foram: Livro de RUTE (Comunidade da Betânia); Livro
de Jonas,(Comunidade Santo Tomás); Livro do Eclesiastes,( Comunidade São
Domingos); Cântico dos Cânticos, (Comunidade da Abadia.)
Em clima de silêncio e oração, todas se envolveram e partilharam do momento
tão rico de espiritualidade.
As apresentações foram feitas de maneira criativa, tranquila, e cada uma mais
original do que a outra.
Após cada apresentação, foi dado espaço para que as irmãs enriquecessem o
trabalho, com suas reflexões.
Todos os grupos reforçaram bem o significado da Religião do Império e da
Religião da Criação
Foi, segundo a avaliação feita pelas presentes, uma manhã de
profunda reflexão e oração.
Saímos deste fraterno encontro, com o compromisso de colocar na vida
as riquezas que a Palavra de Deus nos proporcionou, através destes
livros Sapienciais, ricos em lições de coragem, luta pelo povo; reforçando
a presença de Deus em nossas vidas;
a beleza do Amor que nos liberta; a fé com amor, que nos faz fervorosas.
Compreender que tudo que Deus faz dura para sempre
A experiência foi muito apreciada por todas e saímos motivadas a realizar
outros momentos que integrem as nossas comunidades de Uberaba.
O encontro terminou com um delicioso almoço, fruto da partilha de cada
comunidade, na alegria e na fraternidade. (Ir. M. Helena Salazar)

ANIVERSARIANTES
4 - Ir.Terezinha Fernandes de Oliveira
5 - Ir. Maria Gilda Ferreira
10 - Ir. Marilda Del Papa
17 - Ir. Rosalina Moreira da Silva
29 - Ir. Matilde Cordeiro da Silva

1 - Ir. Terezinha Prado de Azevedo
3 - Valande Onezaire - Noviça
6 - Ir. Neuza Roque Luiz
10 - Ir. Doraildes da Silva Matos
10 - Ir. Maria Amélia Abranches
12 - Ir. Maria Cristina de Faria

14 - Ir. Maria Eni de Oliveira
14 - Ir. Terezinha de Sousa
23 - Ir. Dalva Aparecida de A.Oliveira
27 - Ir. Iracema Caetano de Almeida

CELEBRAÇÃO DA MISERICÓRDIA PARA OS APENADOS
EM JOÃO PESSOA
Encerrando o Ano Santo Extraordinário
da Misericórdia, o Bispo Administrador
Arquidiocesano de João Pessoa, Dom Genival
Saraiva, promoveu uma Celebração Eucarística
com os apenados de uma das Penitenciárias de
João Pessoa, no dia 06 de novembro último.
A celebração foi presidida por Padre Xavier,
comboniano, assessor da Pastoral Carcerária na
Arquidiocese. Vários membros da Pastoral, de
diversas paróquias, marcaram presença com
símbolos, cartazes, e animando a celebração. Era
uma média de 40 homens e todos participaram
com muita atenção e piedade.
Alguns se emocionaram durante toda a celebração,
deixando rolar suas lágrimas teimosas. Ao final da homilia,
Pe. Xavier disse aos apenados: “Vocês estão todos fichalimpa diante do Senhor”. No final da celebração foram
distribuídos alguns terços e mensagens aos apenados. Pe.
Xavier, em toda a celebração e especialmente na homilia,
focou a esperança, a misericórdia divina e a solidariedade
humana. De Mamanguape, participaram três membros da
Pastoral Carcerária: Maria José, Valdemir e Irmã Vanda,
que mantêm as visitas na Penitenciária da cidade, a cada
segunda-feira. Que o Senhor abençoe e proteja cada
irmão que cumpre sua pena e que eles possam contar com
a solidariedade humana para minimizar o seu sofrimento.
(Ir. Vanda Heleusa de Resende – Mamanguape)

IRMÃ ÂNGELA NOUTRA DIMENSÃO DA VIDA
Irmã Ângela, ou Anginha, como muitas a chamavam...
Você partiu tão de repente, sem avisar, sem despedir, sem nos preparar para o
acontecimento. Foi anteontem, dia 4 de dezembro, no segundo domingo do Advento. Você
celebrou, no dia 3, juntamente com as irmãs da Comunidade, os 90 anos de Irmã Teresa de
Lisieux, preparou com carinho a celebração e foi tanta alegria.... Talvez você mesma não
soubesse que o céu estivesse tão próximo para você. E se foi. Cercada por um grande grupo
da Família Dominicana e também de muitas outras pessoas tão queridas que a precederam
nesta viagem. Missão cumprida! Sua voz que tantos louvores cantou ao Senhor durante seus
87 anos de vida, sua fidelidade e seu compromisso no seguimento de Jesus, por mais de 60
anos na Vida Religiosa Consagrada, são para nós exemplo de vida, e nós louvamos a Deus
por isso. Obrigada por pertencer à nossa Família religiosa e por sua missão de amor. Nós a
entregamos nas mãos de Jesus e da Virgem do Rosário, para que a apresentem ao Pai.
Interceda por nós que aqui ficamos, saudosas, de coração ferido, mas comungando de sua
felicidade. (Ir. Vanda Heleusa de Resende – Mamanguape-PB)

