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 O Natal é expressão de vida, de esperança e de renovação. Deus vem ao nosso 
encontro, faz novas todas as coisas e anunciamos uma grande alegria: Ele se esconde na 
simplicidade e na humildade de um menino para nos revelar seu rosto, sua humanidade e 
sua ternura e para que sejamos fontes do Amor Divino para todas as pessoas com quem 
convivemos, trabalhamos, pregamos e aprendemos. Diz-nos ainda que, com a sua Encar-
nação, a salvação passa através do amor, da verdade, da visitação e do Anúncio da Palavra 
que partilhamos na nossa ação missionária. 
 Que a graça do Verbo Encarnado norteie nosso dia a dia e nosso compromisso na 
construção de um mundo melhor, o mundo sonhado por Deus para a nossa humanidade. 
 Feliz Natal! Que o nosso coração seja uma manjedoura para acolher o Menino Jesus.

Irmã Solanje Tavares de Carvalho
Priora Provincial
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Encerramentos do ano letivo evidenciam 
o espírito natalino no CNSD Uberaba
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 No período de 25 a 28 
de novembro, as crianças 
da Educação Infantil do 
Colégio Nossa Senhora 
das Dores, foram prota-
gonistas de lindas apre-
sentações e dos Corais 
de Natal no Centro de 

Convenções do colégio. 
 Enquanto no período 
de 02 a 05 de dezembro, 
os alunos do Ensino Fun-
damental Anos Iniciais, 
encantaram a todos, com 
as belíssimas Cantatas de 
Natal. “Estas atividades 

C
ré

di
to

 F
ot

o:
 C

EI
M

N

 Dezembro, tempo de 
Advento na expectativa 
do Natal do Senhor Jesus. 
“Tempo de Esperançar”, 
como diz Rubem Alves. O 
encerramento das ativi-

dades com as crianças e a 
entrega de presentes com 
a presença de Papai Noel, 
em parceria com o Colé-
gio Santa Úrsula, fizeram 
a alegria dos alunos do 

são promovidas com muita 
dedicação por toda a equi-
pe do CNSD e reafirma a 
espiritualidade, a alegria e 
o amor, valores de grande 
importância, principalmen-
te na época do Natal”; co-
menta a Coordenadora Pe-
dagógica – Eliana Prata.

Núcleo de Comunicação Social
Colégio Nossa Senhora das 
Dores – Uberaba/MG

Espera em movimento em Ribeirão Preto
Centro Educacional Infantil 
Maria de Nazaré.
 O ano letivo foi finali-
zado com um almoço de 
confraternização, com a 
presença das Professoras, 
Colaboradoras, Voluntá-
rios, Coordenação, Admi-
nistração, Psicólogo, Irmãs 
Dominicanas e da Direção.  
 “Desejamos a todas e 
todos, um santo e feliz Na-
tal! Que 2020 venha com 
mais direitos para os me-
nos favorecidos”; comenta 
a comunidade educativa. 
 Rumo aos 35 anos do 
CEIMN!

Equipe do Centro Educa-
cional Infantil Maria de 
Nazaré
Ribeirão Preto/SP
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 Nos dias 08 e 09 de novem-
bro, a Província Nossa Senho-
ra do Rosário, promoveu o 1º 
Encontro de Profissionais de 
Comunicação no CETA – Cen-
tro de Estudos Santo Tomás de 
Aquino, em Uberaba/MG.
 Presentes estavam, as Ir-
mãs Célia Nascimento e Irmã 
Virgínia Helena representan-
do a Equipe de Comunicação 
da Província; Catia Flaviany e 
Matheus Henrique pelo Colé-
gio Nossa Senhora das Dores 
(Uberaba); Tássia Machado e 
Mariana Carvalho represen-
tando do Centro de Educação 
Infantil Marta Carneiro (Ube-
raba); Irmã Solange Maria 
pelo CETA (Uberaba); Lucia-
na Sant’ana pelo Colégio São 
Domingos (Araxá); Rosânge-
la Henriques representando 
o Colégio Nossa Senhora do 
Rosário (São Paulo); Marcos 
Arengheri pelo Serviço  de For-
talecimento de Vínculos – En-
cantos Dominicanos e Colégio 
Nossa Senhora do Rosário – 
Unidade II (São Paulo); Irmã 
Esther Maria representando o 
Centro Educacional Maria de 
Nazaré (Ribeirão Preto); Karla 
Rodrigues pelo Externato São 
José (Goiânia); Fabiane Cesseti 
representando o Colégio Nossa 
Senhora do Rosário (Curitiba) 
e Jefersandro Jácome pelo Co-

Encontro em Uberaba reúne Profissionais de Comunicação
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légio Sagrado Coração de Je-
sus e CEACDAN – Centro de 
Estudos e Ação Comunitária 
Dom Alano du Noday (Porto 
Nacional).
 O Encontro começou com a 
oração organizada pelos cola-
boradores vindos de São Paulo. 
Em seguida, Irmã Esther fez a 
dinâmica da “teia” com os par-
ticipantes. Logo após, a Equipe 
de Comunicação apresentou 
o projeto em andamento e os 
planos para 2020.
 Como proposto, as Unida-
des começaram as apresen-
tações de suas atividades, 
vivências e de seus cenários. 
Para que desta forma, infor-
mações que até então fossem 
desconhecidas, pudessem ser 
compartilhadas entre todos.
 No período da tarde, com 
a presença de diversas Unida-
des da Província presentes em 
Uberaba, foram organizadas 
visitas no CEIMC – Centro de 
Educação Infantil Marta Car-
neiro para o conhecimento do 

projeto de Educação Infantil. 
Os participantes do Encon-
tro, também puderam visitar 
a Fraternidade Betânia, para 
um afetuoso “Café da Tarde” 
com as Irmãs queridas que, 
ali agora, residem. De lá, se-
guiram para a Casa Mãe – o 
Colégio Nossa Senhora das 
Dores – que em 2020, com-
pletará 135 anos de presen-
ça dominicana-anastasiana 
no Brasil. Ainda na noite de 
sexta-feira, foi realizada uma 
confraternização, momento 
de fraternidade, boa música 
e entrega de mimos.
 O sábado (09), pela ma-
nhã, iniciou com a oração feita 
pela representante do Colégio 
São Domingos. Em seguida, 
as apresentações das Unida-
des foram retomadas. Duran-
te o plenário final, foram rea-
lizadas a avaliação e reflexão 
do que foi visto e debatidos os 
planos de ação para o futuro, 
no qual, o interesse é manter 
a “unidade” entre as institui-
ções, com o intuito do fortale-
cimento do carisma dominica-
no-anastasiano.
 No final da tarde, o En-
contro dos Profissionais de 
Comunicação foi concluído 
com músicas e orações orga-
nizadas pelo Colégio Exter-
nato São José.

Catia Flaviany de Moura
Pela Equipe de Comunicação da 
Província Nossa Senhora do Rosário
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Novas expectativas e novos horizontes se abrem 
para a contínua formação das crianças pequenas 

C
ré

di
to

 F
ot

os
: 

C
EI

M
N

 No dia 29 de novembro, 
foi realizada a Formatura 
dos 57 alunos e alunas das 
Etapas II, do Centro Edu-
cacional Infantil Maria de 

Nazaré, com a participação 
dos pais.    
 O mundo precisa de ci-
dadãos preparados e hu-
manizados, e essa é a mis-

são do CEIMN, que oferece 
uma formação integral. 
 Este foi um momento ím-
par para as famílias e para a 
comunidade educativa.

Equipe do Centro de Educação 
Infantil Maria de Nazaré
Ribeirão Preto/SP

 No dia 05 de dezembro, 
os alunos do Pré II vence-
ram mais uma etapa da vida 
escolar. As crianças sairão 
do ninho chamado “Educa-
ção Infantil” prontas para 
os desafios da nova jornada 
escolar que se iniciará.
 Para esta despedida, o 
Colégio Nossa Senhora do 
Rosário – Unidade II, con-
tou com o carinho e genti-
leza da Sra. Anabela (Pro-

prietária do Buffet Mega 
Party), que ofereceu um 
dia especial e inesquecível 

aos pequenos estudantes.
 “Assim como um “den-
te-de-leão”, recebam nos-
so sopro e espalhem as 
sementes dos valores aqui 
aprendidos. Voem, que-
ridos alunos!!!”; deseja a                       
Coordenação e Equipe do 
Rosário II.

Christiane da Costa (Coorde-
nadora Pedagógica)
Colégio Nossa Senhora do Rosá-
rio Unidade II – São Paulo/SP
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Confraternização exalta os alunos do 
Pré II da Educação Infantil do Rosário II
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 Com a proximidade do 
Natal, o sentimento de des-
pedida passa a tomar conta 
das famílias do Pré II. Para 
fortalecer a confiança e re-
gistrar esse momento de 
amadurecimento e despe-

Encerramento das Turmas Pré II no Centro 
Educacional Marta Carneiro

C
ré

di
to

 F
ot

os
: 

C
EI

M
C

dida, foi realizado o Encer-
ramento das Turmas Pré II. 
 Neste ano, o CEIMC 
contou com a presença do 
querido Padre Ronan, da 
Paróquia de São José Ope-
rário, que vem somar ao 

trabalho Pastoral Escolar. 
 Momento cheio de mú-
sica, benção e muita emo-
ção. Família, amigos e o 
Natal foram lembrados nas 
lindas canções da noite.

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

 Nos dias 30 de novembro 
e 01 de dezembro, a Casa 
de Formação Inicial, aco-
lheu 13 jovens de diversas 
regiões do Tocantins para o 
2º Encontro Vocacional rea-
lizado neste ano. 
 O encontro foi conduzido 
pelas Irmãs Danize Mata, 
Danielle Ramos, Dora Ma-
tos e Thalita Dias, com o 
apoio das Noviças. Foram 
dois dias muito intensos, 
como relata a vocacionada 
Joelma: “Um dos finais de 

Irmãs Dominicanas de Monteils realizaram 
Encontro Vocacional Feminino em Porto Nacional

semana mais incríveis que 
já vivi. Experiência única, 
fiz diversas coisas, conheci 
novas pessoas que tenho 
desejo de carregá-las até o 
último dia de vida. Foi mui-
to importante e bastante 
especial, pois me ajudou a 
ter mais certeza e convic-
ção do meu chamado. Nes-
te espaço curto de tempo, 
aprendi valores que irão 
durar para sempre. Fez-me 
perceber que não necessito 
de deixar de fazer coisas de 
jovem, pois tenho a opção 
de ser uma jovem “santa”. 
Afinal, esse é o desafio da 
Juventude Católica Apostó-
lica Romana. Se Deus per-
mitir, participarei de novos 
encontros com as Irmãs 
Dominicanas (elas são tão 

legais), e assim lapidar o 
diamante que existe em 
meu coração.” 
 “Somos gratas a Deus por 
mais um encontro con-
cluído e por ajudar tantas 
jovens na descoberta de 
sua missão neste mundo. 
Sendo pessoas de Deus 
que anunciam Deus”; fi-
naliza irmã Thalita Dias.

Irmã Thalita Dias de Souza
Porto Nacional/TO
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Alunos do Colégio São Domingos 
visitam Parque Gráfico do Jornal
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 O Jornal Correio de Ara-
xá, tradicional veículo im-
presso de Araxá/MG, rece-
beu em novembro, a visita 
das crianças do Maternal 3, 
do Colégio São Domingos. 
 Além da estrutura física e 
redação, os pequenos estu-

dantes fizeram um passeio 
pelo Parque Gráfico e conhe-
ceram de perto, os 62 anos 
de história, do Jornal na im-
prensa local.
 A iniciativa visou desen-
volver nos alunos, a reflexão 
crítica, possibilitando uma 

compreensão da realidade, 
motivando a autonomia e a 
criatividade.
 A culminância do proje-
to foi uma apresentação no 
Centro Cultural CSD, no dia 
22 de novembro, para as fa-
mílias das turmas envolvidas 
na atividade.

Luciana Sant’ana (Assessora 
de Comunicação)
Colégio São Domingos – Ara-
xá/MG

 Como resultado do     
Projeto Biblioexperiências, 
(projeto que trabalha temas 
transversais de grande re-
levância na transformação 
do mundo), os alunos do 
Colégio Nossa Senhora do 
Rosário, em Curitiba, produ-
ziram curtas de acordo com 
o tema de cada turma.

Inovação em diálogo com a BNCC no Colégio Rosário
ocasião, foram submetidos à 
votação on-line do público, 
que elegeu os 34 curtas.
 No dia 26 de outubro, foi 
realizada a Cerimônia de 
Premiação do Festival, que 
exaltou o talento, a criativi-
dade e o protagonismo dos 
alunos e professores en-
volvidos e aproximou ainda 
mais, as famílias à escola. 

Fabiane Cessetti (Gerente 
de Marketing)
Colégio Nossa Senhora do 
Rosário – Curitiba/PR
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 No 1º semestre, foi a es-
treia da mostra do “1º Fes-
tival de Curtas do Rosário”, 
exibindo as produções já 
finalizadas das turmas da 
Educação Infantil e 1º ano. 
No início de outubro, aconte-
ceram as mostras dos curtas 
produzidos pelas turmas a 
partir do 2º ano, os quais, na 
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Oficina de “Poesia Falada” no SCFV

 No dia 25 de novembro, 
no Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Víncu-
los, foi realizada a Oficina 
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 A Defensoria Pública do To-
cantins lançou um projeto para 
fortalecer a rede de apoio de 
atendimento à mulher. A pri-
meira ação desse projeto foi o 
curso “Defensoras Populares: 
educação em direito para mu-
lheres”, que aconteceu no Ins-
tituto Federal do Tocantins, em 
Porto Nacional, no período de 
31 de agosto a 07 de dezembro 
de 2019.
 O curso foi promovido e 
realizado pelo Núcleo Espe-
cializado de Defesa da Mulher 
(Nudem), da 3ª Defensoria 
Pública Civil e Atendimento a 
Vítima de Violência Doméstica 
de Porto Nacional e da Escola 
Superior da Defensoria Públi-
ca (ESDEP). As aulas foram 

Curso de Defensoras Populares
ministradas em 10 módulos, 
aos sábados à tarde, com 
carga horaria de 40 horas, no 
total. 
 Temas abordados: “Direi-
tos Humanos das mulheres: 
informações sobre os princi-
pais marcos normativos de 
reconhecimento de direitos 
humanos das mulheres”; “A 
história da luta dos movi-
mentos de mulheres”; “Gê-
nero, diversidade sexual e a 
cidadania LGBT”; “Racismo 
patriarcal heteronormativo: a 
violência na vida das mulhe-
res negras”; “Sistema de Jus-
tiça: o papel das instituições 
que compõe o sistema de 
justiça brasileiro na garantia 
dos direitos das mulheres”; 
“Direito Constitucional e Elei-
toral - elementos básicos do 
Direito de Estado”; “Direitos 
das famílias”; ”Lei Maria da 
Penha e a Violência Domésti-
ca e familiar contra mulheres 
e meninas. Violência de Gê-
nero. Rede de atendimento à 
mulher em situação de vio-
lência doméstica”; “Saúde e 
Direitos ...” e “Mulheres Indí-
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genas: vozes em ascensão”.
 Um dos principais objeti-
vos do curso foi capacitar li-
deranças comunitárias e de-
mais mulheres interessadas 
em direitos humanos das 
mulheres. Quanto à conti-
nuidade, a proposta é que 
cada participante seja tam-
bém facilitadora nos próxi-
mos cursos que houver. Ou, 
que se insira e atue em gru-
pos, associações de bairro 
e outros, onde possa con-
tribuir como multiplicadora 
das informações e formação 
recebida, a fim de que ou-
tras mulheres tomem cons-
ciência e possam se benefi-
ciar e exercer sua cidadania 
de forma plena e autônoma. 

Irmã Ana Lúcia Felício
Porto Nacional/TO

educacionais e sociais.

Eloísa Ferreira Machado 
(Gerente de Serviço)
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Víncu-
los Encantos Dominicanos 
– São Paulo/SP

de Slam (poesia falada e 
que não precisa necessa-
riamente ter rima). Nas 
apresentações de “Slam”, 
o poeta é performático e 
só conta com o recurso de 
sua voz e de seu corpo.
 Slam é voz de identi-
dade e resistência dos po-
etas contemporâneos: a 
batalha de poesias. Esta 
cultura desperta leitores e 
escritores para a consciên-
cia e tornam-se dispostos 
a reivindicarem mudanças 
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 A Professora Daniela 
Oliveira, representando o 
CEIMC, foi homenageada 
no evento “Livro de Hon-
ra ao Mérito da Educação 
- Edição 2019”, por ter se 
destacado no desempenho 
de seu trabalho com a Edu-
cação Infantil.
 Daniela é funcionária do 

Professora recebe homenagem 
do município de Uberaba

CEIMC há 19 anos e de-
senvolve um belíssimo tra-
balho com as crianças na 
faixa de 0 a 3 anos. Sendo 
regente de uma turma de 
alunos de 2 a 3 anos, em 
tempo integral.
 Representando a Dire-
tora do Centro de Educa-
ção Infantil Marta Carneiro 
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- Adriana Guissone, a Co-
ordenação acompanhou o 
evento e fez a entrega de 
flores à Professora Daniela.

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

 No dia 19 de novembro, 
o Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vín-
culos - Encantos Domini-
canos, em São Paulo, fez 
o encontro socioeducativo 
com as crianças e ado-
lescentes, sobre o Dia da 
Consciência Negra. 
 Durante o encontro, foi 
lembrado que a Consciên-
cia Negra é uma expressão 
que designa a percepção 
histórica e cultural que os 
negros têm de si mesmos, 
e lembra a importância dos 
povos e da cultura africana 
na construção social e cul-

tural brasileira.
 Eloisa Ferreira conta: “É 
preciso termos consciência 
para quebrarmos os precon-
ceitos, promovendo a inclu-
são social das etnias para 
uma convivência saudável 
no espaço em que estamos 
inseridos, para construção 
de uma sociedade mais jus-
ta, igual e equânime”.

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

Marco nacional é tema de reflexão
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Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Aparecida

 No dia 23 de novem-
bro, as Comunidades 
Nossa Senhora do Rosá-
rio de Curitiba/PR, Nossa 
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ANO MARIANO

Festejos a 

Nossa 

Senhora de 

Caacupé em 

Paraguai

 Os alunos da Educação 
Infantil ao Ensino Funda-

contemplou a pessoa de 
Maria, mãe de Jesus, mo-
delo de fé e de esperança.

Luciana Sant’ana (Asses-
sora de Comunicação)
Colégio São Domingos – 
Araxá/MG
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Senhora do Rosário de 
São Paulo e Nossa Se-
nhora da Glória de Ribei-
rão Preto participaram 

Noite Cultural no CSD: Musical Mariano
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da Romaria ao Santu-
ário de Nossa Senhora 
de Aparecida.  
Muitas bênçãos e graças.

mental 2 do Colégio São 
Domingos, em Araxá/MG, 
declamaram poesias, en-
cenaram, rezaram e can-
taram em louvor a Maria, 
num momento muito es-
pecial para celebrar o Ano 
Mariano da Congregação 
Nossa Senhora do Rosário 
de Monteils.
 O Musical ocorreu no 
Centro Cultural CSD, no 
dia 28 de novembro, a ce-
lebração por meio da arte 
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SOLIDARIEDADE DOMINICANA-ANASTASIANA: AÇÕES SOCIAIS

 Como parte do valor 
dominicano do acolhi-
mento, as ações de cunho 
social ganham uma aten-
ção especial no Externato 
São José. É por meio de-

 O Colégio Nossa Senho-
ra do Rosário, de Curitiba, 
solicitou às famílias do 2º 
ano, o envio de tampinhas 
plásticas para ser traba-
lhado o conteúdo Unidade 
de Milhar. 
 A arrecadação foi o 
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Propostas sociais transformam vidas em Goiânia

las que é promovido o de-
senvolvimento da consci-
ência e da empatia social 
nos alunos. 
 Os alunos da Educação 
Infantil e do Ensino Fun-

damental I são responsá-
veis pelo projeto das fa-
mílias-irmãs, e os alunos 
do Ensino Fundamental 
II visitam frequentemen-
te as entidades assistidas 
pelo projeto, prestando 
solidariedade e colabo-
rando com esses espaços. 
 Assim no final deste se-
mestre, foram finalizados 
os projetos com o “Natal 
Solidário”, regado de mui-
ta alegria e acolhimento.

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

Gestos de bondade são incentivados no Rosário

maior sucesso! E o Colé-
gio recebeu mais de 9000 
tampinhas, que foram doa-
das para o Recanto do Ta-
rumã, instituição que cui-
da de idosos em Curitiba, 
para serem revertidas em 
fraldas geriátricas. A cada 
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ção recebe 1 fralda. 
 A Educação Infantil 
também arrecadou tam-
pinhas que foram doadas 
para a organização “Tam-
pinhas do Bem”, que aju-
da na castração de animais 
resgatados das ruas.

Fabiane Cessetti (Gerente 
de Marketing)
Colégio Nossa Senhora do 
Rosário – Curitiba/PR
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 O CEACDAN - Centro 
de Ação Comunitária Dom 
Alano du Noday comple-
tou 25 anos em 2019.
 O Centro de Ação Co-

25 anos de CEACDAN em Porto Nacional
ESPAÇO MEMÓRIA
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munitária Dom Alano du 
Noday possui ativida-
des para crianças e ido-
sos, prioritariamente, 
mas para outros públicos 

também. Como aulas de 
música: violão, teclado, 
bateria, balé e capoeira. 
Há ainda, a Brinquedo-
teca para crianças de 
3 e 4 anos, e atividade 
física para idosos e ou-
tras atividades lúdicas, 
artesanais e palestras.

 E já está quase pronto 
o novo espaço, no Edifício 
São José (prédio do Biela), 
em Uberaba/MG, destina-
do aos trabalhos de pre-
servação da Memória Con-
gregacional. O local está 
na fase final de reforma e 

Novo Espaço para a Preservação da Memória
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já abriga o mobiliário e as 
imagens sacras que vie-
ram de Goiânia. 
 “Está ficando tudo mui-
to bonito e funcional! A 
equipe de Memória está 
animada para a continua-
ção dos trabalhos de con-

Em 03/10/2019

Em 04/11/2019 Em 02/12/2019

servação e restauração 
do acervo, agora num 
ambiente mais apropria-
do”; comenta a Irmã Vir-
gínia Helena. 
 A partir do próximo 
ano, o Núcleo de Co-
municação da Província 
também funcionará nas 
novas dependências.

Irmã Virgínia Helena
Uberaba/MG
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 No dia 26 de outubro, 
das 10 às 15h, no CETA - 
Centro de Estudos Santo 
Tomás de Aquino, celebra-
mos os 70 anos de funda-
ção da FISTA (1949-1980), 
Faculdades Integradas San-
to Tomás de Aquino evo-
cando a frase provocativa 
de Monsenhor Juvenal Ar-
duini: “A FISTA, não foi, a 
FISTA é, ela continua viva, 
por meio do testemunho de 
seus egressos!”. Criada e 
administrada pelas Irmãs 
Dominicanas de Monteils, 
conquistou para Uberaba 
significativo espaço no ce-
nário nacional com reper-
cussão até os dias atuais, 
em decorrência da sua filo-
sofia de trabalho, da quali-
dade do seu corpo docente 
e sua formação humanista. 
Nesta perspectiva, forma-
vam-se educadores. Este 
é o seu diferencial: edu-
cavam com amor visando 

“A FISTA, não foi, a FISTA é.”  – FISTA? PRESENTE!

o desenvolvimento huma-
no e o compromisso com o 
social. A marca FISTA está 
viva, com presença signi-
ficativa em universidades, 
faculdades, escolas e ór-
gãos do governo ligados à 
educação, existentes em 
diferentes localidades do 
país e no exterior. Onde há 
um dos seus egressos tra-
balhando é fácil reconhe-
cê-lo: pela competência, 
pelo compromisso e postu-
ra ética. “Somos fistianos 
provocados a ousar e so-
nhar. As chamas continu-
am acesas em nossos co-
rações”. Em sintonia, Irmã 
Glycia Barbosa abriu as 
portas do CETA acolhendo 
175 ex-alunos, ex-profes-
sores e ex-colaboradores 
para um encontro marcan-
te e emocionante. Conta-
mos a presença de egres-
sos vindos das cidades do 
Rio de Janeiro, São Paulo, 

Goiânia, Belo Horizonte e 
Uberaba, reunidos num cli-
ma de emoção, interação e 
gratidão às Irmãs Domini-
canas. 
 A equipe organizadora 
confirmou a presença de 
ex-alunas desde a funda-
ção da FAFI sendo: 
• 1949 a 1953: Paulita 
Vasconcelos;
• 1954 a 1958: Terezinha 
França Resende;
• 1959 a 1969: 17 alunas 
presentes;
• década de 70: 52 alu-
nos presentes.  
 Sendo 175 participantes, 
os demais não informaram 
a data ou período que estu-
daram na instituição.
 A declaração do Profes-
sor Hélio Ademir Siqueira, 
aluno nos anos de 1974 a 
1978, registrada no cader-
no “Memórias e Sonhos”, 
organizado para os depoi-
mentos, demonstra a fide-
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lidade ao carisma de São 
Domingos e Madre Anasta-
sie: “Ontem me senti total-
mente revigorado porque 
reencontrei uma parte de 
mim que estava perdida. 
Não que tivesse esquecido 
esse passado criativo e pro-
dutivo de tantos comparti-
lhamentos e aprendizados. 
Ontem reencontrei pesso-
as que me impulsionaram 
para uma vida de riscos 
sem volta que foi meu total 
encontro com a arte. Fre-
quentar as aulas da FISTA 
foi encontrar um caminho 
movediço de viver na cor-
da bamba, assim como a 
arte exige. Foi lá que en-
contrei pessoas abnegadas 
que, com total desprendi-
mento e sabedoria me im-
pulsionaram para uma vida 
criativa e cheia de deslum-
bramento. Essas pessoas 
são tantas irmãs, colegas e 
professores que hoje estou 
inflado de orgulho por ter 
vivido parte de minha vida 
com eles.”  (27/10/2019).
 Outro testemunho publi-
cado no Jornal da Manhã, 
da ex-aluna Jacira Rodri-
gues Mendonça Pereira, 
Turma de Pedagogia, 1968. 
Ela expressa as práticas e 
a construção de sua iden-
tidade docente, a seguir: 
“Percebi a responsabilidade 
na continuidade dos princí-
pios e valores que ali foram 
plantados e o quanto eles 
estiveram presentes na mi-
nha caminhada profissional. 
O que parecia adormecido, 
nunca dormiu, esteve comi-
go em órgãos e instituições 
públicas estaduais, federais 
e privadas de educação, por 
onde passei, a FISTA este-

ve sempre presente, assim 
como estudante no mes-
trado da PUC/SP. Na época 
não se falava em educação 
holística, mas vivia-se ali 
o pensamento filosófico do 
sujeito humano, que não 
é apenas pensante, com 
atenção às suas ações, 
sentimentos e vivências. 
Uma educação que amplia-
va espaços, que nos levava 
à uma observação crítica e 
construtiva, que valorizava 
a ética, o diálogo, o respei-
to às diferenças, o compro-
misso com a verdade e com 
a justiça social.” (JORNAL 
DA MANHÃ, 03/12/2019).
 A proposta apresentada 
e assumida pelos presen-
tes foi para que haja um 
diálogo permanente por 
meio de círculos de cul-
tura, rodas de conversas 
sobre publicações e arti-
gos que serão publicados 
quinzenalmente no Jornal 
da Manhã, pelos especia-
listas, ex-alunos e profes-
sores versando sobre suas 
práticas educativas. O ob-
jetivo é resgatar e com-

ESPAÇO MEMÓRIA
partilhar princípios da cul-
tura humanista por meio 
de um diálogo com os 
atuais educadores aber-
tos à comunidade local e 
regional, com um olhar 
para a realidade presen-
te. Algumas iniciativas já 
se concretizaram como a 
publicação de artigos, na 
imprensa local, sobre as 
impressões do encontro e 
confraternização dos par-
ticipantes. Definiu-se o 
próximo, para 17de outu-
bro de 2020, que contará 
com a presença do ex-alu-
no e professor Dr. Eduar-
do Roberto Guimarães, da 
UNICAMP. Ele discorre-
rá sobre as condições de 
sua formação profissional 
e a conjuntura atual vis-
ta a partir de sua posição 
como semanticista e his-
toriador da ciência. 

Equipe organizadora: Irmã 
Glycia, Irmã Virgínia, Dedê 
Prais, Elsie Barbosa, Vânia 
Resende, Luís Alberto de Mi-
randa e Lourdinha Leal.
Uberaba/MG



Página 14Informativo Anastasiando

CARISMA DOMINICANO-ANASTASIANO

Frequentemente nós 
nos perguntamos: qual é 
o carisma de nossa Con-
gregação? São muitas as 
respostas que nos damos, 
mas, até hoje, não conse-
guimos chegar a uma sín-
tese perfeita. Procurando 
nos escritos sobre Mère 

Carisma de Madre Anastasie 
Anastasie, ousei formular o 
resumo de suas caracterís-
ticas mais marcantes: 

PREGAR COM SABEDORIA

“Vocês devem estudar se-
riamente. Seriam muito 
culpadas se negligencias-
sem este dever.”
 “Vocês serão santas tor-
nando-se sábias.”
“Não esqueça a santidade 
por amor à ciência. Estes 
dois bens são amigos, são 
irmãos.” 

FAZER COM PERFEIÇÃO

“Aplique-se a costurar bem 
e a bem remendar”. “Minha 
fi lha, tenha fome e sede de 
perfeição.”
“Cuidemos de fazer bem a 
ação do momento.” 
“Devemos fazer tudo com a 
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“Como são encantadores os 
atos simples e bem feitos!”

CUIDAR COM FIRMEZA E 
TERNURA

“Não se considere como 
uma mulherzinha franzina, 
mas como uma lutadora.”
“Fique calma, sem nervo-
sismo, nem imaginação. 
Tudo irá bem. É conselho 
de mãe.”
“Recomendo-lhes, a todas, 
muita complacência, doçu-
ra, caridade.”
 Quem sabe vocês encon-
trarão outras característi-
cas, farão outras formula-
ções. Vamos compartilhar.
  
Irmã Glycia Barbosa da Silva
Uberaba/MG

01. Irmã Lúcia de Fáti ma Borges
02. Irmã Arcioné Callasaca Aguirre
03. Irmã Mirtes Luiz Pereira
03. Irmã Maria Aparecida Geraldo 
06. Irmã Maria Beatriz Manna 
06. Irmã Vanda Heleusa de Resende
08. Maria Conceição Santos (Leiga)
10. Irmã Maria Aparecida Ribeiro 
14. Irmã Regina Azevedo Soares
25. Irmã Minervina Gomes de Souza
27. Irmã Nivea Padin 
30. Irmã Conceição Jacintho da Silva
31. Irmã Maria do Rosário Silveira
31. Irmã Isabel R. de Abreu (Em exper.) 
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