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 No fi nal de outubro, ha-
verá uma grande exposi-
ção de arte no Centro de 
Educação Infantil Marta 
Carneiro, com o intuito de 
homenagear o Mês do Ro-
sário e ao Ano Mariano.
 Enquanto isso, as crian-
ças do Maternal II “B” (2 
anos) durante um momen-

Iniciando o mês de outubro com Nossa Senhora do Rosário
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Semana Rosariana: comemorando 
os 76 anos do Rosário/SP

 Para celebrar os 76 anos 
do Colégio Nossa Senhora 
do Rosário e o Dia da Pa-
droeira – Nossa Senhora do 
Rosário, foi organizada uma 
exposição com o tema: 
“Deusas, Santas e Mães”. 
 A exposição teve como 
objetivos recuperar a cons-
ciência, resgatar, cuidar e 
curar os arquétipos Femini-
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to muito especial, no qual 
puderam ter contato com o 
Rosário e vivenciar a impor-
tância da oração e gratidão 
na vida de todos. Viva Nossa 
Senhora do Rosário!
Tássia Alvim (Coordenadora 
Pedagógica)
Centro de Educação Infantil 
Marta Carneiro – Uberaba/
MG

nos e Masculinos presentes 
em cada um. “Em nossos 
dias é necessário reverbe-
rar com urgência alguns 
valores que foram minimi-
zados ao longo da história 
e que parecem adormeci-
dos na cultura e na socie-
dade: colo, carinho, afeto, 
compaixão, misericórdia, 
nutrição, cuidado, determi-

nação, coragem, ousadia, 
generosidade e sabedoria, 
entre outros. Só assim, fa-
remos frente a tantas si-
tuações de violência que 
marcam nosso cotidiano”; 
comenta a Coordenadora 
de Ensino Religioso.
Marlete Scapinelli (Coor-
denadora de Ensino Reli-
gioso)
Colégio Nossa Senhora do 
Rosário – São Paulo/SP
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EXPEDIENTE

Informativo organizado pelo Núcleo de Comunicação Social e Marketing da Província Nossa Senhora do Rosário – Irmãs 
Dominicanas de Nossa Senhora do Rosário de Monteils. / Contato: departamentodecomunicacao@gmail.com / Diagramação: 
Andréia F. Malaquias  / On-line: www.dominicanasdemonteils.org.br

Meio ambiente e uso consciente da 
água é tema de visita
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 Em parceria com a CODAU 
– Companhia Operacional 
de Desenvolvimento, Sane-
amento e Ações Urbanas e 
a Prefeitura de Uberaba, foi 
realizada a visita da perso-
nagem Clarinha, no Centro 
de Educação Infantil Marta 

Carneiro. 
 Além de muito aprendi-
zado sobre a importância da 
água para o meio ambiente 
e lições sobre a forma cor-
reta de usá-la, os alunos do 
CEIMC também ganharam 
kits de escovação bucal e 
garantiram a saúde dos 
sorrisos tão lindos. 
 A conscientização teve 

impacto positivo, não so-
mente no ambiente es-
colar, mas também na 
convivência familiar das 
crianças, conforme relato 
dos pais.
Tássia Alvim (Coordena-
dora Pedagógica)
Centro de Educação Infantil 
Marta Carneiro – Uberaba/
MG

01. Irmã Maria Eugênia Miranda

02. Irmã Úrsula dos Reis Bandeira

06. Irmã Nilce Velozo de Oliveira

07. Irmã Cleonice Cardoso

09. Irmã Celia Saucedo González

12. Irmã Maria Madalena Faria

14. Irmã Irene Nunes Álvares

14. Merlande Bazard (Noviça)

15. Irmã Maria Efi gênia Coelho

18. Irmã Tânia Goreti  dos Santos

18. Irmã Maria Irenilda G. Pitombeira

19. Irmã Sandra Camilo Ede

21. Irmã Neusa Vicente de Souza

26. Irmã Maria Lucrécia Ramalho

 30. Irmã Amélia Rezende Teixeira

Aniversariantes de Outubro
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 O Colégio Nossa Senho-
ra do Rosário - Unidade II 
organizou a “Mostra de Tra-
balhos” partilhando as ex-
periências das crianças com 
os pais e responsáveis.
 “Sabemos que ati-
vidades sensoriais es-
timulam a inteligência 
e facilitam o proces-
so de aprendizagem, e 
como educadores temos 
a responsabilidade de 
despertar nas crianças 
bons sentimentos e sen-
sações que chamamos 
de memória afetiva”; 
explica a Coordenado-
ra Christiane. Na Mostra 
“Aprendendo pelos sen-
tidos” (Maternal e Pré 
I), os adultos presentes 
despertaram suas me-
lhores lembranças, en-
tre cores, sons, sabores, 

Famílias participam de 
                  “Mostra” no Rosário II

odores e sensações.  
 Com o tema “Todos 
em ação: o meio am-
biente está em nos-
sas mãos”, a exposição 
dos alunos do Pré II, 
plantou a semente da 
conscientização, onde 
a qualidade de vida tão 
desejada depende das 
ações de todos. E para 
compreender o verda-
deiro sentido de reci-
clagem, as famílias, a 
partir de garrafas, pro-
duziram lindos e criati-
vos enfeites de mesa.

Christiane da Costa (Coorde-
nadora Pedagógica)
Ação Social Rosário – São 
Paulo/SP
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Encontro socioeducativo sobre 
“Cultura de Paz” em São Paulo
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 A agente de Saúde Ma-
ria da Cruz e a agente de 
promoção ambiental Thaís 
Aguiar, trabalharam com 
o tema “Cultura de Paz”, 
com as crianças e com os 
adolescentes do Serviço 
de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos - En-
cantos Dominicanos.
 O encontro aconteceu 
no dia 23 de setembro, e 

teve como objetivo, des-
tacar a importância do 
autoconhecimento de 
uma vida melhor para a 
própria pessoa.
 Abordou também a im-
portância do compromis-
so consigo, com o outro e 
com o mundo: respeitar a 
vida, rejeitar a violência, 
ser generoso, ouvir para 
compreender, preservar o 

planeta e redescobrir a 
solidariedade.
Eloísa Ferreira Machado 
(Gerente de Serviço)
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Víncu-
los Encantos Dominica-
nos – São Paulo/SP

 O Colégio Nossa Senho-
ra do Rosário, em Curitiba, 
promoveu uma palestra 
com o Head de inovação Ro-

Como preparar os jovens para o mundo que 
encontrarão ao saírem da escola dominicana?

mais impactantes no fu-
turo dos alunos de hoje, e 
provocou uma reflexão so-
bre a perspectiva de reali-
dade daqui a alguns anos.
 A tecnologia transfor-
ma realidades em pouco 
tempo, sendo assim, o jo-
vem da atualidade conhe-
cerá empregos que ainda 
não existem e lidará com 
situações que ainda po-
dem ser inimagináveis. 
Por isso, a necessidade 
constante de prepará-los 
para esse futuro.
Fabiane Cessetti (Gerente 
de Marketing)
Colégio Nossa Senhora do 
Rosário – Curitiba/PR
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ger Finger para expor suas 
vivências aos pais, alunos e 
educadores. Ele apresentou 
as tendências tecnológicas 
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 No dia 27 de setembro, 
aconteceu no Colégio Sa-
grado Coração de Jesus, 
como parte de suas ações 
anuais, a II Feira de Ci-
ências, Tecnologia e Arte 
– FECITECA, com o tema 
“Compartilhando expe-
riências e multiplicando 
saberes”. 
 A Feira que atende des-
de a Educação Infantil até 
o Ensino Médio, tem a fi-
nalidade de promover o 
ensino e a prática cientí-
fica no ambiente escolar, 
bem como despertar vo-
cações científicas, tecno-
lógicas   e/ou artísticas, 
identificando e estimulan-
do jovens talentosos a se-
guirem carreira. Além de 
proporcionar aos estudan-
tes a troca de experiências 
adquiridas no convívio es-
colar.
 A FECITECA contou 
com palestra sobre “Meio 
Ambiente e Conservação”, 
Oficina de Percussão e 
Mesa Redonda sobre “An-

II Feira de Ciências, Tecnologia 
e Arte – FECITECA

siedade”, além da apre-
sentação de projetos dos 
alunos do CSCJ e de ins-
tituições convidadas nas 
áreas do conhecimento Ci-
ência e Tecnologia, Arte e 
Linguagem. Os melhores 
trabalhos (a partir do En-
sino Fundamental – Anos 
Finais) receberam premia-
ção em dinheiro, troféu e 
medalhas.  
 O evento teve parcerias 
da Universidade Federal 
do Tocantins – UFT, da IT-
PAC e do IFTO que monta-
ram estandes e apresen-
taram seus trabalhos de 
pesquisa e extensão. Hou-

ve a participação do He-
mocentro, unidade de Por-
to Nacional, que realizou 
a coleta de medula. Além 
disso, o Hospital de Amor 
de Palmas também parti-
cipou da feira, através da 
venda de kits. 
 A Feira é um exemplo 
de integração e troca de 
experiências, onde o Co-
légio colocou em prática, 
mais uma vez, as ações 
do Projeto “Sagrado Além 
dos Muros”. 
 A Diretora do Colégio 
Sagrado Coração, Domin-
gas da Conceição Ferrei-
ra de Oliveira, destacou 
a participação efetiva da 
comunidade: “Essa ação 
é importante pela parti-
cipação dos estudantes, 
pela quantidade de pro-
jetos, de escolas que se 
integram e pela parceria 
com a comunidade. Afinal, 
a educação é movimento 
e união de forças pelo de-
senvolvimento pleno dos 
estudantes”.

Jania Rodrigues de Sousa 
Soares 
Colégio Sagrado Coração de 
Jesus – Porto Nacional/TO
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Semana de Formação Profissional no CEIMC

 No período de 14 a 18 
de outubro, a equipe do 
CEIMC, participou de uma 
semana com muito apren-
dizado e novos conheci-
mentos.  
 A Formação Continuada 
permitiu aos colaboradores 

aprenderem mais sobre 
“Manuseio de Produtos” e 
“Nutrição Escolar e Primei-
ros Socorros”. A equipe 
pedagógica ainda estudou 
sobre “Princípios Montes-
sorianos de organização do 
espaço e criação neurocom-

patível”. Tudo em prol de 
um atendimento mais efe-
tivo aos alunos da institui-
ção.
Tássia Alvim (Coordenadora 
Pedagógica)
Centro de Educação Infantil 
Marta Carneiro – Uberaba/MG
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 Durante o mês de se-
tembro, o Colégio Sagrado 
Coração de Jesus realizou 
por meio da Pastoral Esco-
lar, um trabalho com os alu-
nos da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental Anos 
Iniciais, voltado ao Mês da 
Bíblia. 
 As histórias bíblicas fo-
ram ilustradas e recontadas 

Comemorando o Mês da Bíblia

por meio de desenho, e 
depois, transformadas em 
um livro, que as crianças 
da Educação Infantil pude-
ram levar para casa. 
 Nas aulas de Ensino Re-
ligioso, os alunos partici-
param de momentos de 
espiritualidade, realizaram 
uma procissão da Palavra 
e escutaram atentamente 
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alizada pela Coordenado-
ra da Pastoral - Romenia 
Rodrigues Carvalho.
Jania Rodrigues de Sousa 
Soares 
Colégio Sagrado Coração de 
Jesus – Porto Nacional/TO
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 Em setembro, a Igreja 
Católica recordou a im-
portância da Bíblia, como 
Palavra viva de Deus, no 

Projeto “Descobrindo Sabores” no Ensino Fundamental 1

 Os alunos e professores 
do 1º Ano do Ensino Fun-
damental 1, do Colégio São 
Domingos, realizaram du-
rante o ano, várias ativida-
des do Projeto “Descobrindo 
Sabores”. 
 A escola é um ambiente 
que desempenha, em par-
ceria com a família, papel 
fundamental na formação 
de valores, hábitos e estilos 
de vida, dentre eles, o da 
alimentação.
 Esse trabalho com a Nutri-
cionista, aliado à prática pe-
dagógica, acontece há quatro 
anos no CSD, em Araxá. As 
crianças aguardam o início do 

projeto com entusiasmo. Em 
2019, foi realizada uma ativi-
dade comparativa entre pro-
dutos industrializados e os na-
turais, a fim de despertar nos 
alunos a curiosidade sobre o 
que consomem e estabelece-
rem, na prática, a comparação 
entre a quantidade de açúcar 

presente nos produtos. 
 Como registro do proje-
to, foi produzida a 4ª Edição 
do Livrão, contendo todas as 
receitas, com fotos, produzi-
das pelas famílias no dia da 
“Tarefa Nutritiva”. A culmi-
nância aconteceu no dia 28 
de setembro, com a degus-
tação de sucos naturais, es-
petinho de frutas, salada no 
pote e uma brincadeira, às 
cegas, para descobrir qual 
era a fruta. Neste dia esti-
veram presentes familiares, 
alunos, colaboradores do 
CSD e visitantes da “Mostra 
Olhares”. 
Luciana Sant’ana
Colégio São Domingos – 
Araxá/MG
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 Os alunos dos 3ºs anos, 
do Colégio Externato São 
José em Goiânia, tiveram 

A palavra de Deus para as crianças do Externato São José
a oportunidade de compre-
ender o valor da Bíblia e a 
importância das ações pau-
tadas nos valores cristãos, 
bem como o costume da lei-
tura da Sagrada Escritura.
 A atividade teve como 
objetivo entender que a 
Bíblia traz várias histórias, 
nas quais o povo percebeu 
a ação de Deus na vida 
deles, durante todo o seu 
processo de formação.

Karla Giselle Rodrigues (Co-
ordenadora Pastoral Escolar)
Colégio Externato São José - 
Goiânia/GO
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 O Encontro das Prioras e 
Coordenadoras das Comu-
nidades da Província Nossa 
Senhora do Rosário foi re-
alizado no período de 11 a 
13 de outubro, em Goiânia, 
no Centro de Espiritualidade 
Caminho de Emaús.

“Cultura de Paz” é reflexão em Goiânia
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 O encontro teve como 
tema “Mediação de con-
flitos e comunicação não 
violenta, estratégias para 
uma cultura da paz”.
 A assessoria foi feita por 
Jussara Seidel, Vicente Sér-
gio e José Ivaldo, integran-

tes da Studo Consultoria 
Educacional e do Centro 
Popular de Formação de Ju-
ventudes, Vida e Juventude 
de Brasília.

Irmã Danize Pereira da 
Mata

 Os alunos do Coro Infan-
til do Externato São José, 
sob a regência do Professor 
Beto Pontes, apresentaram 
dia 04 de outubro, o show 
“Nasce Milton - uma via-
gem pela música de Milton 
Nascimento”. 
 A apresentação faz par-
te de um projeto pedagó-
gico musical com o intuito 
de proporcionar aos alunos 

Momento Cultural no Externato São José

dominicanos, o contato 
com grandes compositores 

e intérpretes da música 
popular brasileira.
 Os pequenos cantores 
foram acompanhados de 
uma superbanda, enquan-
to interpretavam suces-
sos como “Maria, Maria”, 
“Coração de Estudante” e 
“Canção da América”.

Karla Giselle Rodrigues 
(Coordenadora Pastoral 
Escolar)
Colégio Externato São 
José - Goiânia/GO

C
ré

di
to

 fo
to

s:
 C

ES
J



Página 10Informativo Anastasiando

Fórum de Linguagens 2019 
emociona com manhã de poesias

 No dia 05 de outubro, 
aconteceu o “Fórum de Lin-
guagens 2019” do Colégio 
Nossa Senhora das Dores 
em Uberaba. O evento teve 
como tema “A poesia é ne-
cessária” e também  mo-
mento oportuno para a pre-
miação da III Olimpíada de 
Redação CNSD. 
 No dia, diversos ambien-
tes foram ocupados pela 

arte e destinados à visita-
ção. No pátio vermelho, fo-
ram organizados os traba-
lhos de autoria dos alunos, 
no formato de banners sobre 
diversos escritores, acom-
panhados da explicação dos 
estudantes. Já na quadra 
coberta, foi organizada uma 
“Galeria de Arte” compos-
ta por pinturas, esculturas 
em miniatura e maquetes. 

O pátio azul ficou destina-
do ao “Jardim de Poesias” 
em que ocorreu uma série 
de declamações de poemas, 
em português e em inglês.
 No Centro de Conven-
ções, a Coordenadora Cás-
sia Ferreira fez a abertu-
ra agradecendo a todos os 
presentes e envolvidos na 
produção do Fórum. A Dire-
tora Marta Queiroz também 
falou sobre a importância 
da arte de escrever. Perme-
ando as premiações, hou-
ve declamação de poesia; 
apresentação do Conjunto 
Dominicano de Flauta Doce 
com um Pout Pourri de mú-
sicas dos anos 60; apresen-
tação de ballet, e ao final, 
lindamente o coro de vozes 
dos alunos dos 4ºs e 5ºs 
anos.
Núcleo de Comunicação So-
cial
Colégio Nossa Senhora das 
Dores – Uberaba/MG
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 No dia 10 de setembro, 
foi realizado no Serviço de 
Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos - Encan-
tos Dominicanos, em São 
Paulo, um encontro socio-
educativo sobre o combate 
ao suicídio.

Alunos dominicanos são incentivados 
a valorizar a vida

 O encontro destacou a 
importância de buscar ao 
autoconhecimento para 
compreensão de quem se 
é, quais são os medos, 
angústias e principalmen-
te ressaltar o que de bom 
acontece no dia a dia e que 
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 No dia 18 de setembro, 
os alunos do 7° ano ao En-
sino Médio do Colégio São 
Domingos, participaram de 
uma palestra com a Médica 
Psiquiatra Dra. Karina Cleto e 
com o Psicólogo Thiago Melo 
que falaram sobre a impor-
tância da valorização da vida 
e saúde mental. O encontro 

“Setembro Amarelo” acontece no CSD
foi mediado pela Psicóloga 
do CSD - Maria Bethania Pe-
reira de Oliveira.
 Durante todo o mês, 
aconteceram ações de 
conscientização, como por 
exemplo, a distribuição de 
folhetos “Viver vale a pena” 
com orientações e preven-
ções, mitos e verdades. 

Todos também receberam 
o “laço amarelo” – símbo-
lo do Setembro Amarelo. 
Atividade essa, em par-
ceria com a Secretaria de 
Saúde de Araxá.

Luciana Sant’ana
Colégio São Domingos – 
Araxá/MG
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nem sempre é valorizado.

Eloísa Ferreira Machado 
(Gerente de Serviço)
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Víncu-
los Encantos Dominicanos 
– São Paulo/SP
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 Setembro é o mês inter-
nacional de prevenção ao 
suicídio, conhecido como 
“Setembro Amarelo”. O 
movimento é mundial e foi 
instituído para a conscien-
tização sobre a realidade 
do suicídio e mostrar que 
existe prevenção em mais 
de 90% dos casos. 
 Entre as ações solidárias 
de valorização da VIDA, o 
Colégio Nossa Senhora do 
Rosário em Curitiba, ressal-
tou o Projeto “Aprender Aju-
dando é Divertido/Amigos 
do HC”. Essa é uma inicia-
tiva do Hospital de Clínicas 
com o objetivo de assistir 
crianças e adolescentes em 
situação de risco social. O 
Colégio Rosário apoiou essa 
causa abrindo suas portas 
para a Feira do Livro, com o 
intuito de arrecadar fundos 
para revitalizar as brinque-
dotecas do hospital e incen-
tivar a solidariedade entre 

Colégio Rosário realiza atividades sociais 
durante todo o mês de setembro

os estudantes.
 A Pastoral do Colégio Ro-
sário e a turma do “Ampliado 
II” realizaram uma campa-
nha sobre a Valorização da 
Vida, distribuindo abraços 
e fitinhas amarelas pelo co-
légio, inspirados na música 
“Dentro de um abraço”, do 
Jota Quest. Com espírito de 
alegria contagiante, incen-
tivaram todos a se abraça-
rem mais e sorrirem mais. 
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 Os alunos do Ensino Mé-
dio em uma iniciativa muito 
generosa, visitaram as salas 
de aula contando a lenda ja-
ponesa dos “Mil Tsurus” e in-
centivando os outros alunos 
a escreverem um pedido e, 
depois, os ensinaram a fazer 
o origami. 
Fabiane Cessetti (Gerente 
de Marketing)
Colégio Nossa Senhora do 
Rosário – Curitiba/PR

COLUNA SOLIDARIEDADE DOMINICANA-ANASTASIANA: AÇÕES SOCIAIS
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 O CEIMC realizou nova-
mente a atividade “Olimpía-
das do Bem”, que tem como 
objetivo, além de oferecer 
jogos e brincadeiras aos 
alunos, estimular a doação 
de produtos de higiene e 
limpeza.
 A gincana ocorre durante 
toda a semana que antecede 
o “Dia da Família” no Centro 

Olimpíadas do Bem e Dia da Família na Escola
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de Educação Infantil Marta 
Carneiro, em Uberaba. A 
ação é mais uma propos-
ta de trabalho pedagógico 
aliado à Matriz de Ensino 
Religioso Dominicano e às 
atividades pastorais.
 A culminância do projeto 
aconteceu no “Dia da Famí-
lia” com a presença do Padre 
Aloísio que abençoou todos os 

COLUNA SOLIDARIEDADE DOMINICANA-ANASTASIANA: AÇÕES SOCIAIS

presentes. Durante o encon-
tro, os presentes puderam 
assistir ao teatro sobre as 
diferenças entre as famílias. 
 Todo o material arreca-
dado será doado a um Lar 
de Idosos da cidade.
Tássia Alvim (Coordenadora 
Pedagógica)
Centro de Educação Infantil 
Marta Carneiro – Uberaba/MG

 Os alunos do Colégio 
Nossa Senhora do Rosá-
rio prestigiaram a pales-
tra de um doador de ór-
gãos, e confraternizaram 

Projeto “Ombro Amigo” na Santa Casa de Curitiba
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pe da Santa Casa no “Dia 
do Doador de Órgãos” 
(27/09).
 Setembro chegou ao 
fim, mas renovado depois 
de uma “febre amarela” 
que tomou conta do Ro-
sário, contagiando todos, 
com muita energia posi-

tiva e grande aprendi-
zado para a valorização 
da VIDA!

Fabiane Cessetti (Gerente 
de Marketing)
Colégio Nossa Senhora do 
Rosário – Curitiba/PR
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Abertura oficial do Ano Mariano em Porto Nacional

 O Colégio Sagrado Co-
ração de Jesus realizou em 
setembro, a abertura do 
Ano Mariano durante a fes-
ta da Padroeira da cidade 
- Nossa Senhora das Mer-
cês. Estiveram presentes a 
Priora Geral, Irmã Regina 
Azevedo Soares acompa-
nhada das Irmãs Domini-
canas, dos colaboradores 
do CSCJ e dos alunos com 
suas famílias. 

 Os fiéis foram acolhidos 
com o abraço carinhoso de 
Maria, representada pelas 
colaboradoras Lídia Apoli-
nário e Elisângela Tavares, 
além da aluna Clara Negre 
da 1ª Série do Ensino Mé-
dio, que entoou um canto a 
Virgem Santíssima.
 O Monsenhor Jacinto 
Sardinha ressaltou a im-
portância da presença das 
Irmãs Dominicanas no for-

talecimento da Igreja Ca-
tólica neste município, a 
quem chamou de queri-
das e inesquecíveis Irmãs 
Dominicanas. “É realmen-
te uma benção especial a 
presença das Irmãs nesses 
longos anos de testemunho 
do evangelho, de vivência 
cristã e fraterna”; pontuou.
Jania Rodrigues de Sousa 
Soares 
Colégio Sagrado Coração de 
Jesus – Porto Nacional/TO
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COLUNA ANO MARIANO

Padroeira Nossa Senhora das Dores é celebrada no CNSD

 Nos dias 12 e 13 de 
setembro, a Comunidade 
Educativa do Colégio Nos-
sa Senhora das Dores ce-
lebrou a Padroeira – Nossa 
Senhora das Dores – com 
emoção.
 A escolha pelo nome do 
colégio se deve ao fato das 
Irmãs Dominicanas, assim 
que chegaram a Uberaba 

em 1885, terem encontra-
do uma estatueta repre-
sentando a Mãe de Jesus 
em seu momento de dor e 
sofrimento pela morte do 
Filho. A imagem foi encon-
trada em um dos cômodos 
da Santa Casa de Miseri-
córdia, onde se instalaram 
no início.
 As Irmãs Maria Helena 
Salazar e Marilda Del Papa 
foram convidadas a com-
partilhar palavras de medi-
tação sobre as dores e ale-
grias de Maria. Assim, os 
encontros foram fraternos, 
orantes e produtivos quan-
to aos diálogos significati-
vos sobre vida e fé.

 “No contexto do Ano 
Mariano das Irmãs Domi-
nicanas, desejamos que 
Deus, por intercessão de 
Nossa Senhora das Dores, 
abençoe toda a família do-
minicana-anastasiana”, 
comenta o Professor Wan-
derson Ferreira.   
Núcleo de Comunicação So-
cial
Colégio Nossa Senhora das 
Dores – Uberaba/MG
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 Nos dias 05, 06 e 07 de 
outubro, foi realizada a Pe-
regrinação Mariana, na Dio-
cese de Porto Nacional/TO. 
As Irmãs das Comunidades: 
Casa de Formação Madre 
Anastasie; Sagrado Cora-
ção de Jesus; São Domin-
gos (Palmas); Recanto São 
Domingos (representada 
por Ir. Úrsula) e Casa Pro-
vincial (representada por Ir. 
Luana), visitaram algumas 
Paróquias, nas quais se tem 
“Nossa Senhora” como Pa-
droeira.
 Durante a Peregrinação, 
o espírito de comunhão fra-
terna esteve vinculado a to-
das as Irmãs da Província e 
Congregação Nossa Senho-
ra do Rosário, no intuito de 
vivenciar a alegria Anasta-
siana pela consagração Ma-
riana.
 O roteiro escolhido foi: as 
Paróquias de Nossa Senho-
ra da Natividade (em Nati-
vidade), da Conceição (em 
Conceição do Tocantins), 
dos Remédios (em Arráias), 
do Rosário (em Monte Ale-
gre/GO), de Aparecida (em 

Peregrinação Mariana: “Maria, Arca 
da Aliança, rogai por nós!”
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Combinado), de Fátima 
(em Lavandeira), da Abadia 
(em Taguatinga) e das Mer-
cês (em Porto Nacional). 
 Tudo transcorreu bem 
com o apoio e a presença 
de Irmã Regina Azevedo, 
Priora Geral; a articulação 
de Irmã Nilce Veloso que 
muito se empenhou para a 
realização da Peregrinação; 

da colaboração de Irmã 
Maricélia Paz e da Irmã 
Thalita Dias que organiza-
ram um livrinho com ora-
ções e reflexões sobre os 
títulos e nomes atribuídos 
a Maria, Mãe de Jesus. 
 Durante toda a viagem, 
Irmã Maricélia também 
contribuiu com informa-
ções históricas sobre as 
cidades visitadas: origens 
dos povoados e a ocupa-
ção dos Bandeirantes na 
região Norte do Estado de 
Goiás, onde atualmente é 
o Estado do Tocantins. Pa-
ralelo a esses dados histó-
ricos, ela trouxe também 
algumas reflexões sobre 
os Dogmas Mariano e a 
devoção popular a Nossa 
Senhora na região.
Irmã Ana Lúcia Felício
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 O Colégio Sagrado Co-
ração de Jesus de Porto 
Nacional completou 115 
anos no dia 15 de setem-
bro de 2019. 
 No dia 30 de agosto de 
1904, às 8 horas da ma-
nhã, as missionárias Do-
minicanas chegavam às 

CSCJ comemora 115 anos de história e luta das 
Irmãs Dominicanas em Tocantins

COLUNA ESPAÇO MEMÓRIA

bordas do Tocantins e ao 
atravessarem foram recebi-
das pelos sinos da Catedral 
de Nossa Senhora das Mer-
cês, que repicavam festiva-
mente para saudá-las. 
 Atualmente, o CSCJ 
apresenta um quadro com 
1400 alunos matriculados e 

conta com a parti-
cipação efetiva das 
famílias na promo-
ção do desenvolvi-
mento integral. 
 As comemora-
ções dos 115 anos 
da instituição en-
volveram todos 
na escola, desde a 
Educação Infantil 
ao Ensino Médio. 
Os alunos confec-
cionaram cartazes, 
murais, confrater-
nizaram e escreve-
ram poemas. Tam-
bém participaram 
do desfile cívico, no 
qual, fizeram alu-
são ao aniversário 
do CSCJ e da Santa 

Missa de abertura do Ano 
Mariano, na Festa da Pa-
droeira da cidade - Nossa 
Senhora das Mercês.  

Jania Rodrigues de Sousa 
Soares 
Colégio Sagrado Coração de 
Jesus – Porto Nacional/TO
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 No dia 06 de outubro, 
aconteceu na Capela do Co-
légio Nossa Senhora das Do-
res, a Missa em Louvor aos 
134 anos da instituição, ao 
Dia do Educador e a Nossa 
Senhora das Dores, presidi-
da pelo Frei Elton Barbosa.
 A acolhida foi realizada 
pelo Coordenador da Pasto-
ral Escolar Wanderson Fer-
reira, e pela Diretora Marta 
Queiroz, que relembrou o 
mês de outubro como mis-
sionário, em especial, pelas 
três datas comemorativas 

Missa em Ação de Graças pelos 134 anos do CNSD, 
Nossa Senhora das Dores e pelo Dia do Educador
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percorrido pelas Irmãs Do-
minicanas, objetivando 
sempre a formação e cons-
trução integral do ser.
 A Irmã Maria Helena Sa-
lazar presente na come-
moração comentou sobre 
as sementes plantadas pe-
las Irmãs Dominicanas de 
Monteils que alimentam 

Uberaba até os dias atu-
ais. Ao final, a imagem da 
Padroeira – Nossa Senho-
ra das Dores – foi conduzi-
da e coroada sob a música 
“Perfeito é quem te criou”.
Núcleo de Comunicação 
Social
Colégio Nossa Senhora 
das Dores – Uberaba/MG
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Desfile Cívico valoriza a história das Irmãs Dominicanas:
115 anos do CSCJ e 25 anos do CEACDAN

 Alunos, ex-alunos, cola-
boradores e famílias do Co-
légio Sagrado Coração de 
Jesus participaram do Des-
file Cívico promovido pela 
Prefeitura Municipal de Por-
to Nacional, dia 07 de se-
tembro. 
 Com a temática “Brasil 
de Muitas Faces”, o CSCJ 
representou as regiões do 

País, por meio de aspectos 
como cultura e povos. Tam-
bém abordou temas atuais 
como a luta dos imigrantes. 
 Durante o desfile, foi 
realizada uma homena-
gem aos 115 anos do CSCJ 
e 25 anos do CEACDAN, 
onde destacou-se o traba-
lho das Irmãs Dominica-
nas de Monteils, que des-

de que chegaram e, Porto 
Nacional, dedicam-se a 
uma educação embasada 
em valores e princípios 
cristãos, na promoção da 
vida e formação de valo-
res humanos.  
Jania Rodrigues de Sousa 
Soares 
Colégio Sagrado Coração 
de Jesus – Porto Nacio-
nal/TO


