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ASSEIJ SELA PARCERIA COM HOSPITAL
DOM ANTÔNIO ALVARENGA (CLÍNICA INFANTIL)

Em 05 de agosto de 2014, a ASSEIJ – Associação Educadora da Infância e Juventude – firmou
parceria com a Associação Beneficente Nossa Senhora de Nazaré (ABENSENA), que atua na área de
saúde com o nome de Hospital Dom Antônio Alvarenga, mais conhecido como Clínica Infantil do Ipiranga,
em São Paulo, capital.
Em 2003 a ABENSENA deu início ao Projeto Saúde e Alegria que tem por finalidade o atendimento
a crianças de 0 a 12 anos nas diversas especialidades de pediatria, em sede própria, oferecendo saúde de
qualidade às crianças que participam das Instituições ou Projetos Sociais conveniadas e parceiras.
A assinatura do termo de parceria aconteceu na sede do Hospital.
A Diretora geral Maria Gabriela Franceschini Vaz de Almeida, no alto de
seus 91 anos de idade (ela fez questão de revelar), juntamente com a
Coordenadora de Projetos Sociais do Hospital, Drª Mônica Ceron Cessa,
fez questão de apresentar, com muita alegria e entusiasmo, as
instalações do Hospital e do Projeto à vice Diretora da ASSEIJ, Irmã
Irismar Menezes, à Secretária/responsável pelo Projeto Colégio
Dominicano, Irmã Silvânia Souza e ao Assistente Social da ASSEIJ,
Marcos Arengheri.
Todas as crianças do Colégio Dominicano (3 a 5 anos), e Serviço de Fortalecimento de Vínculos
Programa Família Dominicana (6 aos 12 anos), moradoras da Comunidade Boqueirão, serão atendidas
pelo Projeto Saúde e Alegria.
Em nome da ASSEIJ e das famílias atendidas pelo Projeto Saúde Alegria, nosso imenso carinho e
gratidão dando Graças a Deus por mais essa conquista! Marcos Arengheri

COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS DORES-UBERABA
CURSO DE MONTESSORI
"O treinamento do professor é muito mais que um aprendizado de ideias.
Inclui o treinamento do caráter e a preparação do espírito." Maria Montessori
No dia 16 de agosto, um grupo de professoras da Educação
Infantil e 1ºs anos do Colégio Nossa Senhora das Dores, representantes
do Centro Educacional Marta Carneiro e Instituto dos Cegos do Brasil,
coordenadora pedagógica Jacqueline e coordenadora do Curso de
Montessori, Maria da Graça, se reuniram, em Uberaba-MG, para a
conclusão do 2º módulo do curso “Montessori na Prática Escolar”, sob a
orientação da mestra, presidente da ABEM – Associação Brasileira de Educação Montessoriana, Talita de
Almeida, da cidade do Rio de Janeiro.
O estudo da Matemática montessoriana de 3 a 6 anos em sua vivência com os materiais concretos,
alguns até na terceira dimensão, confirmou que essa disciplina é uma necessidade do ser humano, porque
sem ela não há construção do pensamento humano em suas múltiplas relações.
A equipe dominicana pôde conferir que as abordagens sempre serão, para as crianças, uma
experiência sensório-motor, baseada em atividades diárias, onde ela nomeia a realidade, compara, classifica
e calcula.
As cursistas afirmaram ter sido uma oportunidade de consolidar a prática e esperam ansiosas, para
colocar em prática todo o aprendizado, buscando, cada vez mais, fundamentação para juntos manterem vivo
o ideal de Maria Montessori.
Euripa Apª Ribeiro de Alcântara – Profª regente do 1º ano do EF1

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MARIA DE NAZARÉ
Celebra seus 29 anos.
Parabéns a toda equipe o trabalho realizado
No dia 05 de Agosto de 2014, o Centro Educacional Infantil
Maria de Nazaré comemorou seu 29º aniversário. Na semana de 04 a
08 de Agosto, várias atividades comemorativas foram realizadas na
Escola, ressaltando a gratidão por proporcionar educação e emprego
na comunidade.
Com as crianças foram realizadas atividades como desenhos da
escola, da logo, da importância do CEI Maria de Nazaré para cada um
de nós, cartões de agradecimento, enfeites para a escola, cartazes.
A história da escola foi contada pelas professoras às crianças e houve um resgate de fotos dos
primeiros anos do CEI Maria de Nazaré para comparação com sua atual estrutura.
No dia 05, desde as primeiras horas da manhã, cartazes e bexigas pelo corredor, cartões de agradecimento
e um saboroso café da manhã, todos juntos cantando a música Maria de Nazaré, ensaiada com as crianças.
Às 10h00, no pátio da escola, uma apresentação de slides e mensagens às Irmãs que hoje colaboram na
Escola, em especial Ir. Eulália que está à frente dos trabalhos, sempre com dedicação e luta.
Um buquê de rosas foi entregue à Ir. Eulália pelas crianças do maternal, colaboração de todos da Escola.
Seguiu-se a leitura dos cartões confeccionados pelas Crianças do Projeto „Encantos Dominicanos‟, as
homenagens de agradecimento das professoras, o lindo bolo feito pela cozinheira, e todos cantaram os
Parabéns ao CEI Maria de Nazaré.
Continuando as comemorações, no dia 07, o Padre Anderson, da comunidade, presidiu uma Missa, em
ação de graças, às 15h30 na escola. Os pais foram convidados e compareceram na medida do possível.
No dia 08 as professoras realizaram, com as crianças, um tour pela escola para verem todos os trabalhados
realizados.
Foi uma semana muito alegre, de gratidão e convívio harmonioso na escola. Alguns pais manifestaram seus
agradecimentos à Escola através da Agenda do Aluno e da página do Facebook.

VISITA A LIMA E AO SANTUÁRIO DOS SANTOS DOMINICANOS
Incentivadas por Irmã Nadir, já no mêsPERUANOS
de abril, adquirimos nossas passagens para Lima. Tivemos a
alegria de estar lá durante a novena preparatória da festa de Santa Rosa de Lima, que é a padroeira
nacional do Peru. A devoção dos peruanos para com os três Santos Dominicanos – Santa Rosa, São
Martinho e São João Macias - é muito grande.
Bem perto do Santuário, visitamos a Capela de São Martinho, o Santo dos pobres, onde há uma
obra social. Atendem diariamente centenas de pessoas, idosos, doentes que vão tomar ali a refeição.
O Convento São Domingos, com seus amplos claustros, belos jardins, biblioteca, sala capitular e,
no subsolo, catacumbas onde está o túmulo de Santa Rosa e dos irmãos falecidos no Convento, está ao
lado da Basílica do Rosário, onde se encontra a Virgem do Rosário com o Menino Jesus nos braços, o
qual, conforme a tradição, falou com Santa Rosa.
Visitamos vários museus, lugares turísticos e voltamos felizes por ter podido rezar e conhecer
melhor nossa Santa Dominicana que viveu no século XVI e foi canonizada no dia 12|04|1671, na Capela
Sistina do Vaticano pelo Papa Gregório X.
Obrigada, Senhor, por termos tido a graça de conhecer os lugares onde viveram nossos Santos
Dominicanos Peruanos.
Irmã Olinda e Irmã Beatriz.

PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DA PRIMEIRA ETAPA
As irmãs das Províncias de Madre Anastasie, Guadalupe e
Nossa Senhora do Rosário de Monteils se reuniram, no Colégio
Santa Rosa de Lima, Rio de janeiro, nos dias 15 a 17 de agosto,
para o primeiro encontro Interprovincial de formação permanente.
Estiveram presentes, as irmãs, Silvânia, Célia, Virgínia, Zenilde,
Danize, Irenilda, Arcioné, Neurizete e Sueli.
Foram momentos de reflexão, estudo e descontração. A
palestrante Áurea Cardoso, nos levou a refletir sobre os tipos de
liderança dentro da Vida Religiosa a partir de nossas experiências.
No domingo Ir. Irenilda com sua alegria e disponibilidade nos levou
para um passeio turístico/cultural pelo Rio de Janeiro.

HOMENAGEM DA COMUNIDADE DA ABADIA PARA
IR. NADIR RODRIGUES
POR QUÊ ? !!! POR QUÊ?!!!
(Música: A Praça -- Ronnie Von)
1. Faz hoje quanto tempo que estamos sem você!
Na alma, o vazio está cheio de saudade,
Gritando a “pergunta que não cala”, pra saber:
Por quê, meu Deus ? Por quê, meu Deus? Por quê?
Pra ver se te encontrava entre pássaros e flores,
Fugi em pensamentos pros “Caminhos de Emaús”
E quando eu escutei o repicar do campanário,
Meu triste coração abriu-se em luz!
E fui lembrando \ Como Nadir \ Deixou pra nós \ Legado tão feliz!
Amou-nos tanto! \ E a Deus, quanto! \ Vida doada \ E tão abençoada!
2. Os olhos marejando confiança em profusão.
Amor e querer-bem enlaçados pelos braços.
A boca borbulhando a fiel consolação.
Os pés compartilhando o mesmo passo.
O coração sonhando sonhos de comunidade.
O pensamento grande projetando ideais.
O ser forjando a vida toda plena na bondade,
Pois ela sempre é para ser mais!
O passo certo, / Sorriso aberto. / A mesma garra. / O mesmo amor!
Tudo de novo,/ Como um renovo / De dons e graças / Na seara do
Senhor!
3. Em nossas maratonas de estudo e decisão.
Em nossas tentativas de com Deus permanecer.
Em nossas peripécias de viver fraternidade.
Nadir nos guiará com segurança!
Em nossas resistências pra olhar Deus no irmão.
Em nossos débeis passos perseguindo a missão.
Em nosso tão fragilizado testemunho.
Nadir nos guardará na esperança!
No face a face, / O Pai te ama / E pelo nome, Nadir, / Ele te chama!
O teu ”amor, por nós tão grande“, / No universo / Todo se expande!

REUNIÃO DE ESTUDO EM SÃO PAULO
As irmãs das Comunidades de Curitiba, Casa Provincial e
Ribeirão Preto se reuniram, em São Paulo, nos dias 06 e 07 de
setembro p.p., para partilhar o estudo do livro dos Provérbios, feito
nas respectivas comunidades, em preparação ao curso bíblico que se
realizará em janeiro próximo, antecedendo a Assembleia Provincial. O
tema que, inicialmente, parecia árido e pouco atrativo, tornou-se
assunto de grande interesse e ricas descobertas. Estudar junto
sempre nos surpreende!
Tanto o estudo, interessante e proveitoso, quanto a
convivência alegre, deixaram nas participantes a sensação prazerosa
da vida fraterna e o desejo de continuarem se encontrando.
Já deixaram marcado outro encontro para o próximo ano.

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO

4 - Ir. Irma Rosalía Saucedo González
23 - Ir. Zenilde Soares da Silva
28 - Ir. Aparecida de Souza Lopes

ENCERRANDO O MÊS VOCACIONAL

No dia 31 de agosto pp., a comunidade Pe. Gavalda,
de Uberlândia-MG, participou da Jornada Vocacional da
Diocese de Uberlândia-MG, no Colégio Teresa Valsé, das
Irmãs Salesianas. Eram 98 jovens, diversas congregações
religiosas, leigas consagradas, sacerdotes, seminaristas. O
dia foi bem movimentado, colocando desafios para a juventude
presente. Houve momentos fortes de animação, reflexão,
partilha e dinâmica. A organização do encontro foi assumida
pela Equipe Diocesana de Animação Vocacional. Depoimentos
de vocações diversas, com testemunho de pessoas bem
engajadas no mundo de hoje, muito atraíram @s jovens
presentes. A jornada foi encerrada na comunidade Santíssima
Trindade, próximo ao Colégio, com a Eucaristia precedida de
uma pequena caminhada animada pelo Pe. Guilherme.

No mesmo dia 31 de Agosto, realizou-se,
também, na Comunidade de Heliópolis, em São PauloSP, uma missão de encerramento do mês vocacional
com o tema: DEUS HABITA ESSA CIDADE. O encontro
aconteceu no Santuário Santa Edwiges, com início às
13h00. Os participantes saíram em caminhada até a
comunidade Nossa Senhora Aparecida. Vários grupos
foram organizados para visitar as casas levando a
palavra de Deus e fazendo o convite a participar da
Santa Missa as 17h00, presidida pelo bispo Dom José
Roberto. Estiveram presentes várias instituições
religiosas como também o próprio povo daquela
comunidade.

MISSÃO NO GIRU
Quando se fala de Giru, fala-se, não só do distrito Giru, mas
de todas as comunidades rurais circunvizinhas. De 20 a 31 de agosto,
passei pela terceira vez nessa região, ‘acampando’ na comunidade de
Marianos. Ali a dinâmica da missão teve um desenvolvimento
diferente da comunidade Diamantina, onde estive em junho, por ter
realidade diferente. Tendo ali um núcleo escolar, aproveitei para uma
palestra com os alunos, o que foi muito bom. Como estamos
estudando o livro dos Provérbios, pude apreciar muito deste conteúdo
na vida do povo de Marianos e de Diamantina: simplicidade, acolhida,
sabedoria, consciência de ser comunidade, tanta coisa parecida com
a vida do povo da Bíblia. E vejam que voltei carregada de presentes,
oferta do povo e também das irmãs de Monte Formoso: polvilho,
farinha, ovos, biscoito, queijo, feijão, e até tomates da Horta de Monte
Formoso. A vida lá é outra coisa! O tema abordado,
preferencialmente, foi A FAMÍLIA – a influência da educação na
personalidade de cada pessoa. Para o ano teremos nova etapa.
Ir. Vanda

COMUNIDADE
PREPARANDO
PARA FAZER
FARINHA

CRIANÇAS DA ESCOLA RURAL

RECADO DE IR. LIZETTE
Após o sepultamento de Ir. Maria Lizette,
ao verificar seus pertences, Ir. Regina Azevedo
encontrou este bilhete que vem confirmar seu
espírito de despojamento e de entrega
enquanto viveu nesta terra, sempre na
humildade e no serviço alegre. Em seus
pertences só foi encontrado um mínimo de
roupas e outros objetos de uso pessoal, o
necessário para viver na simplicidade.
Aprendamos com ela esta lição de vida.

