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  “O olhar de compaixão fecunda o coração humano e confere verdadeiro sentido à vida. Gera um “per-
manecer com”, uma presença que salvaguarda, cuida e transforma a vida de quem mais precisa. Só um 
olhar compassivo reconhece a dignidade de cada um e resgata a imagem e semelhança de homens e mu-
lheres cujo o rosto estava desfi gurado pelo pecado.” (Gn 1,26)
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 No início de março, os alunos da Etapa II, 
do CEI Maria de Nazaré, foram estimulados 
através de dinâmicas, brincadeiras e ativi-
dades lúdicas, a pensarem e reconhecerem 
seu papel diante do colega que precisa de 
sua ajuda. 

Campanha da Fraternidade no Centro 
Educacional Infantil Maria de Nazaré
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Bom Samaritano” e cantando o Hino da 
Campanha da Fraternidade, foram incen-
tivados a valorizar o presente que Deus 
deu a todos: a vida. 

Ana Paula Manfrim
Centro de Educação Infantil Maria de 
Nazaré - Ribeirão Preto/SP
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CNSD Uberaba lança Campanha da Fraternidade 2020

 Em 27 de fevereiro, os alu-
nos dominicanos do Colégio 
Nossa Senhora das Dores, 
participaram do lançamento 

da Campanha da Fraternida-
de, organizado pela Equipe 
da Pastoral Escolar.
 O momento foi marcado 
por orações, encenação, 
reflexões, buscando sem-
pre conscientizar para o 
sentido da vida como dom 
e compromisso, que se tra-
duz em relações de mútuo 
cuidado entre todos e com 
o planeta. 
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“Compaixão é ter justiça no coração” é reflexão em Tocantins

 As Irmãs Dominicanas 
realizaram no dia 15 de 
fevereiro, a formação da 
Campanha da Fraternida-
de 2020, na Forania de 
Porto Nacional. 

 O Colégio São Domingos 
abraça a Campanha da Fra-
ternidade e promove, nes-
te tempo Quaresmal, bem 
como ao longo de todo o 
ano, momentos de reflexão 

Wanderson Raposa Ferrei-
ra (Coordenador da Pasto-
ral Escolar)
Colégio Nossa Senhora das 
Dores – Uberaba/MG

 Foi um momento valo-
roso de partilha e de cha-
mado à vivência reflexiva 
e inclusiva, com o respei-
to ao próximo, à natureza 
e do acolhimento aos pe-
quenos e excluídos.

Jania Rodrigues de Sousa 
Soares
Colégio Sagrado Coração de 
Jesus – Porto Nacional/TO
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”O que fazer para mudar o mundo? Amar
e de conscientização.
 Durante a semana, em 
que a Campanha foi lançada, 
diversas atividades aconte-
ceram com os alunos desde 
a Educação Infantil até o En-
sino Médio, entre elas: bate-
-papo, apresentação teatral 
e momentos de sensibiliza-
ção com o Professor Eudes.
 Dentro da programa-
ção, ainda serão realizadas 
outras ações com todos os 
profissionais, professores e 
alunos, incentivando uma 

postura samaritana que ins-
pire e ensine a globalização 
da indiferença.
Luciana Sant’ana (Assesso-
ra de Comunicação)
Colégio São Domingos – 
Araxá/MG
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 No dia 22 de fevereiro, 
durante a parada técnica 
com todos os colaborado-
res do Serviço de Convi-

Socialização e aprofundamento dos valores
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FV vência e Fortalecimento 
de Vínculos Encantos Do-
minicanos, houve a refle-
xão do capítulo 10 do Li-
vro de Lucas, com base no 
Manual da Campanha da 
Fraternidade 2020.
 Já na primeira semana 
de março, as crianças e os 
adolescentes, tiveram a 
oportunidade de se apro-
fundarem na temática, 
principalmente nos valo-

res: compaixão, solidarie-
dade e empatia. Durante 
todo o ano, a Campanha 
da Fraternidade permea-
rá o trabalho no Encantos 
Dominicanos.

Marcos Arengheri (Assis-
tente Social)
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Víncu-
los Encantos Dominica-
nos – São Paulo/SP

Externato elucida para as “relações de mútuo cuidado entre as 
pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta”
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 Dia 27 de fevereiro, uni-
dos à Igreja em todo Bra-
sil, foi realizada a abertura 

da Campanha da Fraterni-
dade no Colégio Externato 
São José. Mediados pelos 
professores José Ronaldo, 
Jeanne e Karla Giselle, os 
alunos tiveram a oportu-
nidade de conhecer o tex-
to-base, cujo o objetivo 
é “conscientizar à luz da 
palavra de Deus, para o 
sentido da vida como dom 
e compromisso”.  

Karla Giselle Rodrigues 
(Coordenadora da Pasto-
ral Escolar)
Colégio Externato São 
José - Goiânia/GO

Irmã Dulce e Madre Anastasie inspiram alunos em Curitiba
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 No início do ano letivo, os 
professores e colaboradores 
do Colégio Nossa Senho-
ra do Rosário, participaram 
de encontro que abordou 
e incentivou a utilização da 
Campanha da Fraternida-

de, como possibilidade de 
ser transversal em todas as 
áreas do conhecimento, em 
sala de aula. Atividade es-
tendida aos catequizandos, 
de maneira criativa e pro-
positiva, com o manuseio 
de um quebra-cabeça do 
cartaz da Campanha.
 Durante as aulas de En-
sino Religioso, o conteúdo e 
a proposta são adaptados 
conforme o ano e a faixa 
etária, como por exemplo 
no Ensino Médio, foi apre-

sentada a história de vida 
de Irmã Dulce, como mo-
delo e inspiração. 

Fabiane Cessetti (Gerente 
de Marketing)
Colégio Nossa Senhora do 
Rosário – Curitiba/PR
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 No Colégio Nossa Se-
nhora do Rosário, em São 
Paulo, a Coordenadora da 
Ação Social e da Área Re-
ligiosa - Marlete Scapinelli, 
organizou dois momentos 
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Comunidade Rosariana assume postura 
perene de compromisso com as  graças

para a reflexão do tema de 
2020, que vem sendo exer-
cida desde que as Domini-
canas, em 1943, abriram 
seu pequeno portão, na 
avenida Altino Arantes.
 O primeiro com o intui-
to de sensibilizar o Corpo 
Docente e Coordenação, a 
partir da vivência da pe-
quena mulher – Irmã Dulce 
– que assumia compromis-
sos para estender vida a 
quem a tivesse em risco.
No segundo, o encontro 
foi voltado para o cada vez 

 Nos dias 07 e 08 de 
março, em Goiânia, foi 
realizado o Conselho Pro-
vincial Ampliado convoca-
do pela Priora Provincial 
– Irmã Solanje Tavares, 
com a presença das Con-
selheiras e Equipes de 
Apoio.
 O 1º Conselho Amplia-
do também contou com 
a participação de leigos: 
Maria Conceição Santos 
- Ceiça (Comissão de No-
vas Pertenças e Equipe de 

Caminho de Emaús recebe o 
Primeiro Conselho Provincial Ampliado
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mais crescente número de 
alunos voluntariados. Com 
os mais jovens, a Coorde-
nadora apenas os estimu-
lou na interiorização “do 
querer ajudar” com a “ati-
tude em fazer”. E assim, 
nas palavras dela: “Eles vi-
ram seguidores do Samari-
tano e da Santa Dulce”.

Marlete Scapinelli (Coorde-
nadora da Ação Social e da 
Área Religiosa)
Colégio Nossa Senhora do 
Rosário – São Paulo/SP

Formação), Catia Flaviany 
de Moura (Equipe de Co-
municação) e da Studo 
Consultoria com José Ival-
do e Maria de Lourdes.

 Com o tema “Conti-
nuemos construindo pon-
tes”, o encontro realiza-
do na Casa Caminho de 
Emaús, teve como obje-
tivo, promover um maior 
conhecimento da jornada 
e da missão de cada Equi-
pe, através da participa-
ção de Irmãs que atuam 
nas diversas instâncias, e 
assim, sentir os apelos e 
anseios que vêm da base 
para melhor traçar metas 
e estratégias de ação.

Irmã Vanda Heleusa de Re-
sende e Catia Flaviany de 
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 Foi realizada no dia 27 
de fevereiro, em parceria 
com a Paróquia São José, 
a Missa de Acolhida do 
Centro de Educação In-
fantil Marta Carneiro.
 Famílias, funcionários 
e representantes domini-
canas estiverem presen-

Muita fé e oração na Celebração do CEIMC
C

ré
di

to
 F

ot
o:

 C
EI

M
C tes neste momento tão 

especial.

Tássia Alvim (Coordena-
dora Pedagógica)
Centro de Educação Infan-
til Marta Carneiro – Ubera-
ba/MG

 Com muita alegria, o 
Colégio São Domingos re-
cebeu, no dia 21 de feve-
reiro, alunos, pais, Irmãs 
Dominicanas e amigos, 
para a cerimônia de inau-
guração do Centro Cultu-
ral CSD. 
 Os convidados foram 
recepcionados por per-
sonagens da Corte Euro-
peia e presenteados com 
uma máscara, símbolo do 
teatro e nela, um pensa-
mento de Madre Anasta-
sie: “O essencial de nos-
sas vidas é que fique em 
algum lugar o fruto da 
nossa bondade”.
 Irmã Nadir Barros Frei-
re, representando as Ir-
mãs Dominicanas e a alu-
na Julia Isabel da Mata, 
representando o Colégio 
São Domingos, descerra-

Araxá é presenteada com Centro Cultural
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ram a placa. A cerimô-
nia teve continuidade no 
Teatro, com a bênção do 
Padre Sérgio Márcio de 
Oliveira, com pronuncia-
mentos da Diretora Ana 
Cristina Cunha Borges e 
da Irmã Virgínia Helena 
Sousa, representando a 
ASSEIJ, e  da Irmã Célia 
Silva do Nascimento, re-

presentando a Provincial 
Irmã Solanje Tavares. As 
Dominicanas presentes 
foram convidadas a su-
birem ao palco e recebe-
ram, dos profissionais do 
colégio, um kit e flores.
 Apresentações artísti-
cas deram sequência ao 
evento que culminou em 
um festivo coquetel.
 A inauguração deste 
espaço é um importan-
te marco para a arte e 
a cultura araxaense e a 
concretização de um so-
nho das Irmãs Domini-
canas e da Comunidade 
Educativa do Colégio São 
Domingos.

Luciana Sant’ana (Assessora 
de Comunicação)
Colégio São Domingos – Ara-
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 O Colégio Sagrado Co-
ração de Jesus realizou ao 
longo do ano de 2019, di-
versas atividades em prol 
da construção do Hospi-
tal de Amor de Palmas/
TO, em continuidade às 
ações do ano de 2018. 
Toda a comunidade es-
colar foi envolvida nesse 
processo tão importante, 
por meio de rifas, vendas 

SOLIDARIEDADE DOMINICANA-ANASTASIANA: AÇÕES SOCIAIS

Ação “Hospital de Amor”
de kits, venda de sorve-
tes, game point, entre 
tantas outras atividades. 
 No dia 11 de março de 
2020, os representantes 
do Hospital estiveram no 
CSCJ para uma cerimô-
nia de entrega simbólica 
do montante arrecada-
do, com a participação 
de pais, alunos, profes-
sores e colaboradores do 
Colégio. A ação vem de 
encontro com o tema da 
Campanha da Fraternida-
de: “Fraternidade e vida: 
dom e compromisso”.
 Para a Diretora Domin-
gas da Conceição: “Esse é 
um momento muito espe-
cial em que reafirmamos 
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 No fim de 2019, foi re-
alizada uma campanha de 
arrecadação de uniformes e 
materiais escolares no Cen-
tro de Educação Infantil Mar-
ta Carneiro.
 No início ano letivo de 
2020, aconteceu a distribui-
ção das roupas às famílias 
mais carentes e parceiros da 
escola. 

Tássia Alvim (Coordenadora 
Pedagógica)
Centro de Educação Infantil 
Marta Carneiro – Uberaba/MG

a necessidade de cultivar 
valores que vão além do 
processo de ensino-apren-
dizagem. Formamos para a 
vida! Essa ação faz parte do 
‘Sagrado Além dos Muros’, 
projeto pelo qual, temos 
muito carinho e é abraçado 
por todos na Instituição”. 

Jania Rodrigues de Sousa 
Soares
Colégio Sagrado Coração de 
Jesus – Porto Nacional/TO

Partilhando: “Ninguém é tão pobre que nada possa ofertar 
e ninguém é tão rico que nada possa receber!”
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ESPAÇO MEMÓRIA

 No dia 15 de março, o 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Víncu-
los Encantos Dominica-
nos, comemorou 14 anos 
de existência e do traba-
lho das Irmãs Dominica-
nas de Monteils, junto à 
Comunidade Boqueirão, 
em São Paulo.

SCFV tem motivos para comemorar!
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de Graças foi presidida 
pelo Frade Dominicano, 
Claudemir Silva.

Marcos Arengheri (Assis-
tente Social)
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Víncu-
los Encantos Dominicanos 
– São Paulo/SP

06. Irmã Sofia Belen Torres (Juniorista)
07. Irmã Maria José de Sena 
07. Irmã Edileusa Nobre Damaceno 
10. Dania Dierette (Postulante)
12. Irmã Romi Raupp Behenck 
12. Irmã Irismar Sousa de Menezes 
16. Irmã Acirema Vieira da Silva 
16. Irmã Terezinha Salgado 
17. Irmã Patricia Maria Castanheira 
23. Irmã Vera Lucia de Oliveira
23. Irmã Rejane de Paiva 
23. Irmã Terezinha Ribeiro Nascimento
25. Irmã Rosangela Maria Pinto de Assis

Aniversariantes:
Março
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 A Covid-19 (novo corona-
vírus), trouxe muita triste-
za a toda equipe do Centro 
Educacional Infantil Maria de 
Nazaré, com a decisão da 

Momento lúdico e fé contra o Coronavírus
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suspensão das aulas. Ape-
sar do momento difícil, as 
Professoras da Etapa II - An-
gélica, Fernanda e Giovanna 
- conseguiram orientar de 
forma lúdica, os alunos, que 
entenderam a importância 
do distanciamento social e da 
higienização das mãos, ali-
mentos e ambiente coletivo, 
e reproduziram artisticamen-
te o novo aprendizado.
 O dia também foi uma 
oportunidade para a prática 
da fé com as crianças, que 
ouviram atentamente a Co-
ordenadora Luiza Helena. Na 
sequência, os alunos presen-
tes juntamente com a equi-

pe, rezaram e cantaram o 
Hino de Nossa Senhora de 
Nazaré, para acalmar e pedir 
a cura dessa doença.

Ana Paula Manfrim
Centro de Educação Infan-
til Maria de Nazaré - Ribeirão 
Preto/SP


