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 Nos dias 15 e 16/06, acon-
teceu no Centro de Pastoral 
Dom Fernando, em Goiânia, 
o II Encontro de Assistentes 
Sociais da Província Nossa Se-
nhora do Rosário, cujo tema 
foi “Análise de Conjuntura e os 
Desafios para o Serviço Social”, 
assessorado por Aline Stolle. 
 O Encontro, promovido 
pela Equipe de Ação Social da 
Província contou com 28 par-
ticipantes, dos diversos cantos 
do Brasil e foi um momento de 
convivência, formação, partilha 
das experiências e crescimento 
da espiritualidade dominicana-
-anastasiana. Confirmando o 
compromisso com o Carisma e 
Missão Congregacionais, num 
trabalho coerente e sistemati-
zado, para com todas as pessoas 

atendidas pelas Unidades e Co-
munidades da Província.
 Que Anastasie e Domin-
gos guiem a todos os envolvi-
dos neste processo necessário 
e desafiador da articulação das 
Ações Sociais da Província.
 “Ao realizarmos uma pes-
quisa rápida sobre a palavra 
‘Encontro’, nos sites de busca, ve-
remos que um dos significados é 
‘junção de pessoas ou coisas que 
se movem em vários sentidos ou 
se dirigem para o mesmo ponto’, 
o que pressupõe troca, partilha, 
crescimento. Foi exatamente o 
que aconteceu nesse 2º Encon-
tro dos Assistentes Sociais em 
Goiânia. Tudo conspirava e ins-
pirava o aprendizado, quer por 
meio da assessoria de Aline, das 
trocas entre os profissionais da 

Assistência Social ou ainda, 
das experiências riquíssimas 
que cada participante trouxe 
de sua atuação na comuni-
dade (escola, projeto social e 
pastoral) onde está inserido. 
O encontro fortaleceu as ba-
ses legais de nossa atuação e 
reafirmou a importância de 
cada um, no projeto da Con-
gregação, em favor dos direitos 
sociais e da vida. Me sinto pri-
vilegiado em fazer parte dessa 
Família Dominicana e em po-
der beber direto da fonte, ao 
mesmo tempo em que me co-
loco junto às mesmas águas e 
me deixo beber.” – Depoimen-
to de Marcos Arengheri (As-
sistente Social do Colégio N. 
Sra. do Rosário - Unidade II e 
do Serviço de Fortalecimento 

de Vínculos - Encantos Do-
minicanos/São Paulo).
 “Esses eventos, com certe-
za, são de grande valia para 
a qualidade dos serviços ofe-
recidos e nos remete para um 
crescimento profissional e es-
piritual muito enriquecedor. 
Meus sinceros agradecimentos 
às Irmãs Dominicanas pelo 
apoio dado à nossa categoria 
Profissional (Assistente Social) 
e por responder tão bem as 
questões sociais como parte da 
sociedade.” - Depoimento de 
Liliane Ferreira Nunes Silva 
(Assistente Social do Colégio 
Externato São José/Goiânia)

Irmã Virgínia Helena de Sousa 
(Equipe de Ação Social da Pro-
víncia)

II Encontro de Assistentes 
Sociais é realizado em junho
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 As Irmãs Luana de Souza e Da-
nize Pereira, do Serviço de Anima-
ção Vocacional da Província Nossa 
Senhora do Rosário participaram 
do Pré-Congresso Vocacional do 
Brasil para a Vida Religiosa Consa-
grada, em Brasília/DF, no período 
de 21 a 23/06/2019.
 Com o tema Vocação e Discer-

Irmãs Dominicanas participam de Pré-Congres-
so Vocacional promovido pela CRB Nacional

nimento: “Vocação 360°; Mostra-me, 
Senhor, os teus caminhos”, o congresso 
teve como objetivo despertar ações e 
propostas em prol de uma Cultura Vo-
cacional na sociedade atual e ser uma 
oportunidade para que mais pessoas 
possam meditar acerca da temática. 
 O evento reuniu mais de 200 
participantes de 90 organizações 

Campanha do Agasalho no CSD

religiosas, congregações e institu-
tos de vida consagrada, sendo 66 
femininas e 24 masculinas.
 O Pré-Congresso prepara o 4º 
Congresso Vocacional do Brasil, a ser 
realizado no período de 05 a 08/09/19, 
em Aparecida/SP.

Irmãs Luana de Souza e Danize Pereira
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 Durante o mês de maio, o Colé-
gio São Domingos promoveu duas 
campanhas para arrecadação de rou-
pas de frio e cobertores.

 “O amor é quentinho e Cabide 
não sente frio” é um projeto do co-
légio de Araxá e contou com a par-
ticipação dos alunos da Educação 

Infantil ao Ensino Médio e profis-
sionais dominicanos. 
 As doações foram entregues à 
Escola Municipal Professora Ro-
mália Porfírio de Azevedo Leite, 
nos dias 31/05 e 10/06. Pais, alu-
nos e profissionais que acompa-
nharam as entregas se sentiram 
sensibilizados em participar dos 
projetos e encantados com o en-
tusiasmo das crianças no momen-
to das doações.

Assessoria de Comunicação do Colégio 
São Domingos 
Araxá/MG
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 O Museu da Capela do Colégio 
Nossa Senhora das Dores em Uberaba/
MG foi visitado, no dia 27/06, pelos alu-
nos bolsistas do Curso Técnico em Ad-
ministração do Centro Social Encantos 
Dominicanos. Eles puderam conhecer 
melhor a história e missão das Irmãs 
Dominicanas de Nossa Senhora do Ro-
sário de Monteils: seus valores, seu lega-
do religioso, educacional e filantrópico, 
além de contemplarem uma coleção 
geológica formada pela Irmã Loreto. A 
atividade contou com o apoio da Coor-
denadora Pedagógica Cátia Brant e da 
Restauradora Débora Elisabete Ribeiro 
Vannucci. 
 “Hoje visitamos um lugar mara-

Alunos do Encantos Dominicanos visitam o Museu da Capela
vilhoso, o Museu da Capela. Foi uma 
experiência incrível, na qual eu tive a 
oportunidade de conhecer obras impor-
tantes, para o Colégio e para a cidade de 
Uberaba”; relata o aluno Thiago Augus-
to Santos Alves.  
 “Dentro da Capela há vários es-
paços no segundo andar com artefatos 
históricos e religiosos encantadores e 
interessantes. A arquitetura da Cape-
la é incrível, possuindo características 
europeias, como por exemplo, colunas 
greco-romanas”, ressalta por sua vez o 
estudante Ítalo José Florêncio. 
 “Mais uma vez, por meio da vivên-
cia comunitária, os valores humanos e 
educacionais foram assumidos e teste-
munhados na prática cotidiana. A visita 
ocorreu no contexto formativo pastoral 
e educacional do Colégio Nossa Senhora 
das Dores. É sempre válido envolver os 
alunos em atividades histórico-culturais 
relacionadas ao legado dominicano-a-
nastasiano. Que Domingos e Anastasie 
continuem intercedendo por nós”, refle-
te o professor de Ética/Valores Domi-

nicanos - Wanderson R. Ferreira.
 “Aprendemos hoje, a fugir do co-
tidiano e ver não só o ordinário, mas 
também o extraordinário e saber que 
a vida é bela. Pude perceber o quanto 
as Irmãs contribuíram para Uberaba, 
ensinando e doando o seu tempo para 
ensinar, não somente as matérias cur-
riculares, mas também os valores do-
minicanos. Isto é, o amor ao próximo”, 
observa a aluna Izabella dos Santos.

Wanderson Raposa Ferreira (Coordena-
dor da Pastoral Escolar)
Colégio Nossa Senhora das Dores – Ube-
raba/MG
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 O Colégio Sagrado Coração de Jesus 
– CSCJ em Porto Nacional/TO, realizou 
entre os dias 17 e 21/06, a Gincana Junina 
Solidária, como ação de encerramento do 
semestre letivo. 
 A gincana contou com a participa-
ção dos alunos da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental Anos Iniciais e teve 
como objetivo proporcionar aos estudan-
tes a vivência do altruísmo e da solidarie-
dade através da arrecadação de alimentos, 
fralda e leite, para doações à Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
APAE de Porto Nacional; Centro de Estu-
dos e Ação Comunitária Dom Alano du 
Noday – CEACDAN e a uma família com 
uma criança de dois meses que perdeu a 
mãe recentemente. 

Gincana Junina é exemplo de solidariedade em Tocantins
 Com essa ação, o Colégio Sagrado 
Coração de Jesus ultrapassa os muros da 
instituição e vai ao encontro da realida-
de da comunidade, na busca de minorar 
sofrimentos. Além disso, vê-se com essa 
proposta, a oportunidade de imprimir 
nos alunos, a beleza e a doçura de contri-
buir com o bem-estar dos semelhantes.
 Para essa ação, os estudantes foram 
divididos em três equipes: amarela, ver-
melha e branca. As provas foram desen-
volvidas ao longo da semana e envolveu a 
realização de jogos de competição, prova 
cultural e prova solidária. 
 Com o apoio das Coordenadoras 
Érika Andrea Auriema e Rosaine Maria 
da Costa Morais, dos professores, pais e 
alunos, o CSCJ conseguiu arrecadar um 

total de 923,645 kg de alimentos e R$ 
1.467,00 para a compra de leite e fraldas.
 Um dos aspectos importantes é o 
envolvimento das famílias na arrecada-
ção dos alimentos. Os alunos ficaram 
muito entusiasmados e vivenciaram 
práticas de solidariedade que poderão 
refletir em seu futuro como seres huma-
nos mais fraternos. 
 Para concluir a gincana, o colégio 
promoveu um grande piquenique juni-
no, onde cada criança levou um prato 
típico e socializou com os colegas.

Coordenações da Educação Infantil e Ensi-
no Fundamental Anos Iniciais
Colégio Sagrado Coração de Jesus – Porto 
Nacional/TO
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Comunidade de Valejuello na República Dominicana inspira ações sustentáveis

 Aula sobre Ecologia 
com crianças e adoles-
centes em Los Cacaos, 
mostra a preparação de 
mais de 1 milhão de mu-
das de Ipê para reflores-
tar as comunidades do 
Haiti.

Irmã Lídia Maria Carneiro
Comunidade Santo Domin-
go - Juan de La Maguana/
República Dominicana
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 Em São Paulo, na Favela Boquei-
rão, bairro vizinho, o Colégio Nossa 
Senhora do Rosário construiu, em 
2011, um amplo espaço que abriga 
uma escola de Educação Infantil em 
período integral, destinada às crianças 
dessa comunidade - o Rosário II. 
 Com uma equipe de 19 profissio-
nais, atende anualmente, 115 crianças 

de 3 a 5 anos que recebem educação de 
qualidade. Este foi o propósito ao esten-
der-lhes uma escolarização pautada nos 
mesmos moldes e princípios domini-
canos, do mesmo padrão oferecido aos 
alunos do Colégio Nossa Senhora do 
Rosário, fruto do desejo de espalhar um 
sentido de justiça e dignidade e fruto da 
crença na educação como instrumento 

Nos Moldes de Anastasie
de aprendizagem e apreensão de tantos 
conceitos essenciais ao período escolar 
e à convivência de bons cidadãos.
 Todo este trabalho se iniciou com 
a construção de um centro comunitá-
rio batizado como Espaço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos, 
atendendo crianças, adolescentes, jo-
vens e famílias em situação de risco e 
vulnerabilidade social.
 Atualmente, o centro é utilizado 
para eventos, cursos e oficinas, alguns 
deles ministrados por mães voluntárias 
do Colégio Nossa Senhora do Rosário.
 Para divulgar este trabalho tão boni-
to, a equipe produziu um vídeo e que está 
disponível no Canal do Rosário no You-
Tube. Assistam: “Rosário - unidade 2”!

TIC - Colégio Nossa Senhora do Rosário
São Paulo/SP
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 As celebrações de Corpus Christi 
no Centro de Educação Infantil Marta 
Carneiro em Uberaba/MG foram carre-
gadas de muita emoção e solidariedade. 

Celebrações de Corpus Christi no CEIMC
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C Com uma proposta infantil enfatizando 

a partilha, o ato colaborativo, a fé e a ora-
ção; os pequenos foram convidados a, 
em memória do Cristo, partilhar o pão e 
o suco de uva. 
 Cada professora realizou com sua 
turma, a partilha e agregou a este mo-
mento, conhecimentos pedagógicos e 
habilidades a serem alcançadas. O senti-
mento de pertencimento foi tanto, que a 
turminha do Pré 1 “C” saiu em celebra-
ção e procissão pela escola levando a pa-
lavra de Deus aos coleguinhas.
 Este momento especial encheu de 

alegria, os corações de toda comunidade 
educativa, ao ver crianças tão pequenas 
em puro gesto de amor e fé.

Tássia Alvim (Coordenadora Pedagógica)
Centro de Educação Infantil Marta Car-
neiro – Uberaba/MG
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Prêmio “Porto Sustentável” coroa Colégio Sagrado Cora-
ção de Jesus em 38ª Semana da Cultura de Porto Nacional

 O Colégio Sagrado Coração de Jesus 
recebe duas premiações em 2019 com os 
Professores Damião e Sonaira e garante 
troféus de 1º e 3º lugares com premiações 
de R$ 1.500,00 e R$ 500,00.
 A Prefeitura de Porto Nacional por 
meio da Secretaria do Meio Ambiente, 

no dia 23/06, premiou 09 vencedores 
dentro do 2º Prêmio Porto Sustentá-
vel, nesta edição foram inscritos 47 
projetos, triplicando o número da úl-
tima edição e solidificando a impor-
tância do prêmio que destaca ações 
voltadas a sustentabilidade e práticas 

de preservação e conservação do 
meio ambiente.
Categoria: Instituição de Ensino:
1º Colocado - Centro Educacional 
Nossa Senhora do Rosário (Colé-
gio das Irmãs), com o projeto “Re-
aproveitamento da água dos apare-
lhos de ar condicionado para usos 
não potáveis no Colégio Sagrado 
Coração de Jesus no município de 
Porto Nacional”.
3º Colocado - Centro Educacional 
Nossa Senhora do Rosário (Colégio 
das Irmãs), com o projeto “Conhecer 
para preservar – Ribeirão São João”.

Fonte: Prefeitura de Porto Nacional
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Festa de São João reforça tradição em Monte Formoso
 Na Comunidade Irmã Filomena em 
Monte Formoso/MG, moram as Irmãs 
Maria Amélia e Silvia Rodrigues. Elas 
relatam que na cidade, há uma tradição 
popular que é a de roubar a bandeira de 
São João pela ocasião da festa. 
 Na noite em que a bandeira é le-
vantada depois dos festejos, dentro de 
um ou dois dias, ela desaparece. E só 
torna a aparecer no ano seguinte. “Isso 
chama ‘roubar a bandeira’, o dito ladrão 
manda dizer para a Comunidade que se 
arrependeu e quer devolver a bandeira”, 
conta Irmã Silvia. 

 Para que a bandeira seja devolvi-
da, é necessária uma grande festa com 
fogos e cantorias de festas juninas, 
com caminhada pelas ruas da cidade. 
Chegando na Igreja Nossa Senhora da 
Ajuda tem um ritual bem divertido 
declarando o arrependimento. Logo 
em seguida, acontece a celebração da 
Missa e após, o convite para um belo 
jantar típico e um grande forró.

Irmã Silvia Rodrigues
Comunidade Irmã Filomena - Monte For-
moso/MG

 No dia 26/06, o Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos – 
SCFV  Encantos Dominicanos organi-
zou o encontro com famílias para tratar 
o tema “Feminicídio”. 
 O projeto Encantos Dominicanos 
em São Paulo, é voltado para a faixa etá-

SCFV Encantos Dominicanos promove encontro com o tema “Feminicídio”
ria de 6 a 15 anos, sendo um espaço de 
referência para o desenvolvimento de 
ações socioeducativas com crianças e 
adolescentes, e busca assegurar o for-
talecimento dos vínculos familiares e o 
convívio grupal, comunitário e social.
 O “Feminicídio” foi escolhido pois 
na Comunidade do Boqueirão, o índi-
ce é alto e só não é maior por falta de 
conhecimento, denúncia e até mesmo 
desconhecimento do assunto (o que é, 
quais tipos). O Assistente Social - Mar-
cos Arengheri trouxe o conceito e os ti-
pos, além de estatísticas de forma bem 
simples e clara.
 A riqueza maior da reunião foi a 
partilha das experiências pessoais das 

mulheres presentes, o que trouxe o 
sentimento de que elas não estão so-
zinhas e que podem contar umas com 
as outras.

Marcos Arengheri (Assistente Social) e Eloi-
sa Ferreira Machado (Gerente de Serviço)
Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos – SCFV  Encantos Dominicanos 
São Paulo/SP
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 Os alunos do Movimento Juvenil 
Dominicano - MJD do Colégio Rosário 
fizeram uma visita solidária ao Hospital 
Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. 
 O Movimento Juvenil é um grupo 
com foco na formação integral dos jo-
vens do 7° ano do Ensino Fundamental 
a 3ª série do Ensino Médio.
 A visita deu início às ações solidá-
rias que ocorrerão frequentemente na 

Ação solidária na Santa Casa de Curitiba

Santa Casa e foi uma experiência de 
muita aprendizagem e reflexão; com 
músicas, abraços e escuta atenta aos pa-
cientes e colaboradores.
 O projeto contempla ainda con-
tações de histórias e celebrações. Essa 
iniciativa do Colégio Rosário além de 
ajudar os alunos no desenvolvimento 
pessoal, alegra os pacientes e o ambiente 
hospitalar com a jovialidade do grupo.

 O MJD é coordenado pela Pastoral 
Escolar, com o intuito de desenvolver 
e intensificar os valores cristãos de ca-
ridade e amor ao próximo entre os jo-
vens. Os encontros são baseados em re-
creações, dinâmicas, músicas e partilha, 
proporcionando um momento especial 
de evangelização, no qual os estudantes 
são os protagonistas.

Fabiane Cessetti (Gerente de Marketing)
Colégio Nossa Senhora do Rosário - Curiti-
ba/PR

 As vivências e atividades ofere-
cidas no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos Encan-
tos Dominicanos visam ao alcance da 
autonomia e ao protagonismo social, 
possibilitando a constituição de espa-
ço de convívio a partir dos interesses, 

Higiene pessoal e seus cuidados 

demandas e potencialidades de cada 
faixa etária, através de experiências 
lúdicas, culturais e esportivas, como 
forma de expressão, que favorecem o 
desenvolvimento de sociabilidades e a 
prevenção da situação de risco social.
 Desta forma, a preocupação com 
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 No dia 08/06, os alunos do Colé-
gio Nossa Senhora do Rosário em São 
Paulo, com roupinhas temáticas, pin-
tinhas e bigodinhos que sinalizam não 
apenas os forrozeiros caipiras, deram 
um show no proverbial “Dia da Famí-
lia Rosariana”.
 O “Dia da Família” é uma festa so-
cial que acontece todos os anos, para 
as famílias de alunos da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, com 

Siga aquela camisa xadrez!

os hábitos saudáveis das crianças e 
adolescentes, e a necessidade de cons-
cientizá-los da importância de uma 
boa higiene pessoal.
 Com enfoque bucal e corporal, foi 
abordada e apresentada a maneira corre-
ta de uma escovação e também os devi-
dos cuidados com o corpo (banho, tro-
cas de roupa, cuidados íntimos, etc). E 
para dar prosseguimento em casa, foram 
entregues kits de higiene com sabonete, 
creme dental e escova de dentes.

Eloisa Ferreira Machado (Gerente de Serviço)
Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos – SCFV  Encantos Dominicanos
São Paulo/SP

apresentações de danças típicas e com 
as barraquinhas de quitutes, no me-
lhor estilo junino.
 Pais e mães entraram na dança, 
fotografando e filmando as mais dife-
rentes coreografias dos filhotes se exi-
bindo numa oportunidade ímpar de 
manifestação cultural.

TIC - Colégio Nossa Senhora do Rosário
São Paulo/SP
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 As tradicionais festas em homenagem 
aos santos juninos: Santo Antônio, São 
Pedro e São João são sempre ocasiões de 
muita alegria na comunidade escolar. 
 O Arraial do Rosário é uma come-
moração muito esperada pelos alunos, 
responsáveis, educadores e todos os co-
laboradores do Colégio Nossa Senho-
ra do Rosário em Curitiba/PR. Tudo é 
cuidadosamente organizado para fazer 

Festa Junina do Rosário promove alegria e boa ação

dessa festa uma experiência divertida, 
cultural e prazerosa. As apresentações 
envolvem desde as crianças do Infantil 2 
até os pré-vestibulandos do Terceirão, e 
tudo vira uma grande confraternização. 
A grandiosidade deste evento, que acon-
teceu no dia 15/06, aproxima as famílias 
da escola de maneira acolhedora e par-
ticipativa. Uma das ações do Arraial do 
Rosário é a doação de bolos pelas famí-

lias. Os bolos que não são consumidos 
durante a festa são doados a institui-
ções de caridade da região. 
 Neste ano, as doações foram para 
o Lar Batista Esperança, que acolhe 
crianças e adolescentes que foram reti-
rados das famílias por situação de risco 
social/físico e para a Casa de Recupera-
ção Água da Vida – Cravi, que trabalha 
na área de orientação, prevenção e re-
cuperação de adultos com transtornos 
decorrentes da dependência química.

Fabiane Cessetti (Gerente de Marketing)
Colégio Nossa Senhora do Rosário - Curitiba/
PR
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 No dia 28/06, pais e professo-
res do Projeto Social - Rosário II se 
reuniram mais uma vez para um mo-
mento de troca. Dinâmicas e reflexões 
alegraram e emocionaram todos que 

Final de semestre letivo reúne famílias
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estiveram presentes.
 “A Reunião de pais é uma das ocasi-
ões mais significativas da escola, afinal 
é nesse encontro que os laços e parce-
ria são firmados. É nessa parceria que 

encontramos caminhos para o sucesso 
pedagógico e emocional dos alunos”; 
explica a Coordenadora Christiane 
da Costa.
 No final, os responsáveis espera-
vam somente receber os trabalhos de 
seus filhos, mas desta vez, uma doce 
surpresa! As crianças prepararam um 
delicioso quitute junino.

Christiane da Costa (Coordenadora Pedagógi-
ca)
Projeto Social Rosário II – São Paulo/SP
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 O Colégio Nossa Senhora das Dores, 
desde o mês de maio, atendendo ao cla-
mor das Irmãs Dominicanas, na pessoa de 
sua Priora Geral – Irmã Cleonice Cardoso, 
iniciou os estudos da Exortação Apostólica 
Pós-Sinodal Christus Vivit, do Santo Padre 
Francisco, aos jovens e a todo o povo de 
Deus. O documento foi lançado em abril, 
e é fruto das discussões do Sínodo dos Bis-
pos sobre a juventude, que aconteceu em 
outubro de 2018, com o tema “Os jovens, a 

Educadores do CNSD realizam estudo sobre a Exor-
tação Apostólica do Papa Francisco “ Christus Vivit”

fé e o discernimento vocacional”. 
 A Direção Escolar, juntamente com 
os Coordenadores Pedagógicos e Admi-
nistrativos, liderados pela Pastoral Escolar, 
analisarão, ao longo de encontros progra-
mados, as seguintes temáticas: “Que diz a 
Palavra de Deus sobre os jovens?”; “Jesus 
Cristo sempre jovem”; “Vós sois o agora de 
Deus”; “O grande anúncio para todos os 
jovens”; “Percursos de juventude”; “Jovens 
com raízes”; “A pastoral dos jovens”; “A vo-

cação”; “O discernimento”. 
 Para propagar o Christus Vivit à 
comunidade educativa estão sendo 
planejados momentos de oração, de 
estudo, de motivação, de acolhida e, 
principalmente, de diálogo sobre os te-
mas e os apelos propostos.  
 Segundo Wanderson R. Ferreira – 
Pastoral CNSD: “A Exortação Apostólica 
do Papa Francisco é uma feliz oportuni-
dade de atualizarmos no colégio, a missão 
educativa e pastoral de anunciarmos e tes-
temunharmos os verdadeiros princípios 
de Jesus. Os valores dominicano-anasta-
sianos, na perspectiva do Christus Vivit, 
são bases sólidas de acolhimento a todos 
que necessitam, e, em especial, aos jovens, 
que tanto precisam de nosso amor e bon-
dade para conquistarem uma vida digna 
e feliz”.

Wanderson Raposa Ferreira (Coordenador 
da Pastoral Escolar)
Colégio Nossa Senhora das Dores – Uberaba/MG
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 Anualmente, neste período de co-
memorações juninas, é trabalhado 
com os alunos da Educação Infantil do 
Rosário II, a importância de manter 

 Crianças do Rosário II participam de atividades multiculturais
vivos os costumes e tradições da rica 
cultura brasileira. 
 Por isso, o mês de junho foi mar-
cado com atividades diversificadas de 
culinária e muita brincadeira.
 “Com simplicidade, mas com mui-
to carinho e alegria, as crianças ainda 
prepararam danças com músicas tí-
picas e no dia 15/06 apresentaram-se 
para seus familiares. Deixamos a men-
sagem de que a riqueza de um país está 
em sua cultura, preservá-la é manter 
viva nossa identidade”; explica a Co-
ordenadora Pedagógica – Christiane 

da Costa.
 Preservar a história é um passo 
para construir o futuro.

Christiane da Costa (Coordenadora Pe-
dagógica)
Projeto Social Rosário II – São Paulo/SP
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ESPAÇO MEMÓRIA
CEACDAN: 25 anos de Ações Sociais
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 O Centro de Ação Comunitária 
Dom Alano du Noday – CEACDAN 
- está completando, em 2019, vinte e 
cinco anos de atividades laborativas 
às famílias de baixa renda, residentes 
no bairro Alto da Colina e demais 
bairros da região circunvizinha, em 
Porto Nacional/TO. 
 Em 1994, frente às situações especí-
ficas como: analfabetismo, desemprego, 
violência, fome, desnutrição e outras 
situações similares, as Irmãs da comu-
nidade do Colégio Sagrado Coração de 
Jesus sentiram-se impelidas a agir con-
cretamente em favor das pessoas em 
situação de risco e vulnerabilidade so-
cial. Com isso, construíram Centro de 
Ação Comunitária com ações voltadas 
à formação educacional e cultural para 
atender crianças, adolescentes, jovens 
e idosos, a fim de que os mesmos pu-
dessem despertar e aprimorar suas po-
tencialidades, fortalecer seus vínculos 
sociais e comunitários, em vista de uma 
participação cidadã e responsável na 
promoção da justiça, equidade social e 
construção de uma cultural de paz. 
 Com o apoio da sociedade por-
tuense e algumas instituições parcei-
ras, atualmente o CEACDAN oferece 
gratuitamente as seguintes atividades: 
brinquedoteca para crianças de três e 
quatro anos de idade; aulas de música 
(violão, teclado e bateria); balé; capoei-
ra; zumba; artesanato e ginástica para 
as pessoas de Terceira Idade. Dentre as 

diversas atividades e ao longo do ano, 
procura-se celebrar com maior ênfase 
as principais datas comemorativas, no 
intuito de vivenciar no espírito de ale-
gria e festa, a fraternidade e a solidarie-
dade com todos aqueles e aquelas que 
fazem parte desse Projeto. 
 No dia 30/05, véspera da festa da 
Visitação de Nossa Senhora, foi rea-
lizado uma pequena celebração em 
homenagem a todas as mães que par-
ticipam direta ou indiretamente das 
atividades. Além das belíssimas apre-
sentações de balé, capoeira e música, 
recordou-se que as antigas celebrações 
do “Dia das Mães” remontam às come-
morações primaveris da antiga Grécia, 
em honra de Rhea - a Deusa Mãe de 
todos os seres. Em Roma, as festas co-
memorativas ao ‘Dia das Mães” eram 
dedicadas a Cibele, Mãe dos Deuses 
romanos. A comemoração tomou um 
caráter cristão somente nos primór-
dios do cristianismo. Sendo esta uma 
celebração realizada em homenagem a 
Virgem Maria Mãe de Jesus. 

 Esse momento também inspirou 
a reflexão litúrgica que sinaliza que 
o mês de maio se encerra com a fes-
ta que recorda o 2º mistério gozoso. 
Nossa Senhora visita sua prima Isa-
bel com solicitude para lhe prestar 
seus serviços e solidariedade. Maria 
foi movida pelo desejo de comunicar 
sua alegria que sentia pelo prodígio 
nela operado. Às razões humanas, o 
evangelista Lucas acrescenta uma ra-
zão divina: Deus em seu mistério de 
amor escolheu habitar o ser humano. 
A habitação de Deus no meio da hu-
manidade se coloca em novo plano 
na pessoa de Maria. Maria tornou-se 
a morada de Deus e como tal foi reve-
renciada por sua prima. A partir do 
acontecimento escolhido por Deus, 
ou seja, o habitar-se de Jesus na pes-
soa humana, tal evento anuncia que a 
morada de Deus não se constrói mais 
com pedras, e sim, com a fé, com o 
amor e com a esperança. “Frente a 
essa realidade que se nos apresenta 
podemos refletir que o nosso papel en-
quanto seguidoras de Jesus Cristo, e, 
desenvolvendo nossas atividades no 
espaço CEACDAN dá-nos a oportuni-
dade de olharmos para Maria, solidá-
ria a sua prima Isabel e, exercer à sua 
semelhança, o papel de colaborar para 
que as pessoas sejam protagonistas de 
sua própria história na alegria, na so-
lidariedade e na conquista dos valores 
da vida”; pondera Irmã Ana Lucia. 

Irmã Ana Lucia Felicio 
Porto Nacional/TO


