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ROSÁRIO DE CURITIBA CELEBRA JUBILEU MARIANO
No jubileu dos 300 anos da Aparição da Imagem
de Nossa Senhora Aparecida, o Colégio Rosário de
Curitiba traz a Exposição Mariana: Aparecida 300 anos;
Nossa Senhora de Fátima, jubileu de 100 anos da
Aparição; Nossa Senhora do Rosário, padroeira da
Congregação Dominicana e Nossa Senhora de Guadalupe,
padroeira da América Latina.
Para abrilhantar ainda mais a Exposição, o Núcleo
de Pastoral da PUCPR gentilmente cedeu a Maquete do
Santuário Nacional de Aparecida, construída pelos alunos
de arquitetura e urbanismo e equipe. A obra levou
aproximadamente 8 meses para ser concluída.

Assim, queremos homenagear Maria, Mãe de
Jesus, Maria de tantos nomes, identificando tantas
mulheres trabalhadoras, mães, professoras,
enfermeiras, diretoras, advogadas, merendeiras; à Maria de tantas Marias, nossa prece e carinho filial.
(#ColégioRosário | Facebook)

QUINTA ASSEMBLEIA NACIONAL DA FAMÍLIA
“De fato, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o
DOMINICANA
Senhor.” (2Cor 4,5)
A Família Dominicana do Brasil reuniu-se de 28 a 30 de abril,
na cidade de São Roque-SP. Éramos um grupo de mais ou menos 70
pessoas dos vários ramos: as Monjas, os Frades, as Irmãs de vida
ativa e Federação, as Fraternidades Leigas, os representantes de
Obras Dominicanas, Movimento Juvenil Dominicano e Comissão de
Justiça e Paz. O encontro foi marcado por uma “mesa redonda” sobre
as celebrações e congressos acontecidos durante o Jubileu da
Ordem. Houve também a partilha da caminhada da “Família” nos
últimos quatro, anos e o esforço para apontarmos propostas

operativas, no que diz respeito à nossa Missão de Pregadores e
Pregadoras no século XXI. Foi-nos apresentado o novo Conselho
da Família Dominicana no Brasil, encarregado de articular,
sobretudo o trabalho de rede dos vários ramos. Entre os
participantes estavam presentes as Irmãs Irismar, Rosalina, Tânia
e Virgínia; Lourdinha e Geracina, das Fraternidades Leigas de
Uberaba; Bernadete e Marildes, da Fraternidade Leiga de
Uberlândia; Wanderson, professor do Colégio Nossa Senhora das
Dores, Alvanei e Edson, respectivamente, coordenador de pastoral
e professor, do Colégio Rosário de Curitiba, os treze noviços
dominicanos e o formador, Frei Helton. Fizemos memória,
celebramos,
trocamos
experiências,
encontramos
e
reencontramos pessoas, sonhamos a utopia e propusemos ações
para a concretude da Vida. Valeu demais!
(Ir. Virgínia Helena – Uberaba-MG)

COLÉGIO SÃO DOMINGOS PARTICIPANDO
Professora CSD destaque na Mind Lab Brasil

A professora do 2° Período do Colégio São Domingos, Letícia Cristina de
Melo Araújo, participou, durante o mês de abril, do Programa de Prêmios Mente
Inovadora - Mind Lab Brasil, com atividades pedagógicas e de raciocínio. Com
essas atividades, conquistou o 2° lugar nacional! Como prêmio, recebeu um
Tablet. Parabéns, Letícia, por mais esta importante conquista em sua carreira. A
equipe CSD se orgulha do seu trabalho inovador.
(Luciana Sant’Ana – Assessora de Comunicação)

CSD marca presença na Bett Educar

A Diretora do Colégio São Domingos, Ana Cristina
Cunha Borges e a Coordenadora Pedagógica da Educação
Infantil, Denizi dos Santos Barbosa estiveram presentes
na Bett Educar 2017, em São Paulo – um dos mais
prestigiados eventos de educação e tecnologia da América
Latina. Na ocasião, participaram de exposições e palestras
com conteúdos relevantes da educação mundial e suas
tendências.
(Luciana Sant’Ana – Assessora de Comunicação)

CSD participa da Greve Geral

Vivemos uma séria crise política em nosso
país. No dia 28 de abril houve Greve Geral. Foi muito
significativo a participação do Colégio São Domingos.
Juntamente com os sindicatos e várias outras
organizações populares de Araxá manifestamos nosso
repúdio à reforma da Previdência que está sendo
imposta aos mais pobres, dissemos não à terceirização
generalizada do trabalho e expressamos nossa
indignação com a corrupção que assola o nosso país.
(Ir. Doraildes Silva Matos – Araxá-MG)

ANIVERSARIANTES

14 - Ir. Esther Maria Silva Beghelli
17 - Ir. Alzira Velósa Pereira
23 - Ir. Nadir Barros Freire
23 - Ir. Lorenza Insfrán Mendoza
30 - Ir. Olinda da Rocha Silva

2 - Natalia J. Suárez Cocco - Aspirante
16 - Ir. Lídia Mª Carneiro de Resende
21 - Ir. Juana F. Sanabria Cabral
26 - Ir. Mª Helena B.S. da Veiga Pessoa
26 - Ir. Carmelita Cândida de São José
27 - Ir. Eulália Borges Vidigal
28 - Ir. Alda de Faria
28 - Nancy Agustina Escobar- Postulante
31 - Ir. Ramona Ayala Ojeda

FESTA JUNINA TRAZ ALEGRIA
Mês de junho é mês de muitas festas e comemorações, de encontros e danças, de família reunida para o
lazer e para conviver... A alegria é sempre o principal elemento. Vejamos:
NO ROSÁRIO II
Junho, um dos meses mais festivos e coloridos do
ano, chegou! No dia 03, os alunos do CNS Rosário - Unidade
II mostraram que de festa, animação e alegria eles entendem.
Em roda, levantando a poeira ou arrastando o pé ao ritmo do
forró, a criançada arrancou aplausos e sorrisos dos familiares
presentes.
Uma pequena exposição de fotos e trabalhos dos alunos,
inspirados nas obras de Alfredo Volpi (o artista das
bandeirinhas), deu um toque especial na decoração.
Viva a Festa Junina! Viva a Alegria! Viva nossa Família
Dominicana! (Cristiane da Costa – Coordenadora Pedagógica)
NO ROSÁRIO DE SÃO PAULO
Rubem Alves nos fez refletir “Violinos não
envelhecem”...
Família também é assim! Amor que nunca
perderá seu brilho, laços que unem gerações, que não
envelhecem...
E, na crença nesse amor, no valor de termos
ao nosso lado as pessoas que nos amam e a quem
amamos, realizamos mais uma Festa da Família no
Rosário!
No ar, cheirinho de festa e casa cheia.
Bandeirinhas e trajes coloridos, sol brilhando, música,
dança,
sorrisos,emocionados...
expectativa, passos
uma satisfação de dar gosto só de olhar. Encontro. Pais, avós,
convidados
Maisbem
umensaiados
momento ede
alegria! No coração, o calor do momento e dos aplausos. Na lembrança, mais um momento eternizado!
(Márcia Braga - Coordenadora Pedagógica - Ensino Fundamental I Rosário-SP)
NO COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS DORES
No último dia 10, o Colégio Nossa Senhora das Dores realizou mais
uma festa de tirar o chapéu! Este ano, a festa retratou os biomas
brasileiros - tema atual da Campanha da Fraternidade.
Para a diversão de toda a família, a festança teve:
Brinquedos: touro, pula-pula, castelinho, escorregador gigante e
guerra de cotonetes
Pescaria
Quentão e Caldo
Refrigerante, Água e Suco
Pipoca
Cocadas com leite condensado
Delícias do Milho: canjicada, pamonha, curau, bolo de milho e milho
de verdecarne e frango bacon
Pastel:
Cachorro
quente (chocolate e leite condensado)
Churros recheados
Crepes
Biribinha
As danças começaram com as turmas da Educação Infantil. A cada apresentação, um pouco de curiosidades sobre os biomas, a
história da festa junina no Brasil e a valorização das músicas folclóricas da infância.
Em seguida, os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais tomaram conta do palco CNSD. Começando com os 1ºs anos que
dançaram com o pau de fita e com os arcos. E as apresentações seguiram homenageando as regiões do Brasil.
Com uma rica diversidade ambiental, os alunos dos 6ºs aos 8ºs anos do Ensino Fundamental Anos Finais deram um show com a
tradicional quadrilha junina.
Para encerrar as apresentações, os alunos dos 9ºs anos do Ensino Fundamental Anos Finais, as turmas do Ensino Médio e alguns
Professores, numa quadrilha estilizada trouxeram à tona, os ritmos: sertanejo, samba, funk e muita diversão!
Logo após, os presentes foram para a pista e dançaram ao som da dupla Paulo e Nathan. A música boa contagiou a todos e deixou a
noite ainda mais especial! (Equipe do CNSD – Uberaba-MG)

DIA DA FAMÍLIA NO CEI MARIA DE NAZARÉ
Dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família
segundo a ONU. Nós, do CEI Maria de Nazaré, em
Ribeirão Preto-SP, comemoramos nesse ano de 2017,
no dia 12 de maio, véspera do dia das Mães, para
mudar um pouco a divulgação econômica e excessiva
do dia das Mães.
Em virtude da diversidade, das novas configurações
familiares e nosso contexto social econômico, não
festejamos as tradicionais festas das mães e dos pais
para evitarmos constrangimentos às nossas crianças.
O ambiente escolar é preparado para este dia especial,
no sentido de que as professoras estudam e debatem,
no Encontro de Formação, o tema família.
Neste ano foi estudado um texto “Família: Que
configuração tem a sua?” de Daniele Vilela Leite e um
artigo “A evolução da família e suas implicações na educação
dos filhos” – Mara Cristina Ripoli Meira e Maira de Lourdes
Centa – Fam. Saúde Desenv. Curitiba, v-.5, 2003.
Conseguintemente é trabalhado o tema com as crianças, com
muito cuidado de acordo com o conhecimento que a professora
tem de suas crianças, utilizando literatura infantil que ilustra e
apoia o trabalho realizado pelas professoras.

É sim a Festa da Família! Um dia abençoado! É
sentido por todos e pela equipe organizadora a sensibilização
desse dia, em que as crianças recebem seus familiares,
podendo ser avó ou avô, irmão e irmã, tio ou tia, madrinha,
primo e são protagonistas da mesma. Um momento de
espiritualidade inicial para acolher a todos, alegria, emoção,
de conhecimento mútuo e pedagógico em que as crianças,
professoras, direção, coordenação e colaboradoras se
organizam com atividades
coletivas com os familiares e ao final do evento distribuímos uma lembrancinha para cada família nesse dia.
Contamos também com a Bênção das Famílias pelo Diácono Pérsio, da Paróquia Nossa Senhora dos Canaviais
da qual as Irmãs Dominicanas fazem parte. (Comunidade Educativa CEI Maria de Nazaré)

ALUNOS DO CNSD NA HORTA...
Alunos do CNSD fazem plantio na horta do pátio da escola e
aprendem desde botânica a economia, com consciência
ambiental.
No privilegiado espaço do Colégio Nossa Senhora das Dores, os alunos
têm uma horta onde podem trabalhar utilizando recursos didáticos. Eles plantam,
irrigam, cuidam e colhem legumes e verduras. A atividade inclui conhecimento dos
valores alimentícios e consciência ambiental. Viva a Natureza!
(Heitor Atila Fernandes – CNSD – Uberaba-MG)

SEMANA MISSIONÁRIA EM MONTE FORMOSO
Uma Semana Diferente: 28 de abril a 7 de maio de
2017. Semana de 10 dias? Isso mesmo e muito bonita! É a
semana de missão popular fazendo memória da Grande
Semana Missionária de 2007 em Monte Formoso, onde toda a
Diocese de Almenara-MG estava em movimento de MISSÃO.
Nossas Irmãs vinham de longe para participar conosco deste
grande acontecimento do povo. E agora, no aniversário de 10
anos, de maneira renovada, vieram as alvoradas com muita
cantoria, orações, café partilhado, caminhada de visitação. Em
cada casa era uma festa! A acolhida com conversa e escuta,
sempre aflorava a emoção. A Energia Divina surgia com força,
edenocada
rostopessoa, uma alegria visível com a oração e bênção da água para a aspersão da casa e de todos os moradores.
A noite de cada dia culminava com uma
linda e comovente celebração. As pessoas eram
motivadas a fazer seu depoimento. Assim havia
explosão de alegria e partilha. Na quinta-feira foi o
momento de Adoração com muito silêncio, e os
cantos ajudaram a rezar. Na sexta-feira
renovamos as Promessas Batismais. No sábado,
uma Comunidade Rural foi agraciada com nossa
presença. Uma bonita Celebração e o jantar. Ah!
Domingo, dia 7 foi o encerramento. A cidade
cresceu com a presença de quase todas as
Comunidades com suas Bandeiras, seus frutos
para ofertar no momento celebrativo das 13 horas. Os ônibus iam chegando e o povo descendo em frente à porta da
Igreja. E como Monte Formoso, o nome já diz tudo, foi um sobe-desce. Em procissão, subimos a montanha para a
oração, finalizando esta bonita etapa de 10 anos de caminhada. Foi uma Missa com muita participação. Era gente de
umas 17 Comunidades. O povo não esquece e as novas gerações vão chegando com sua graça e beleza.
Agradeço a direção do Colégio Nossa Senhora do Rosário de Curitiba por me proporcionar esta aventura.
Monte Formoso, 07 de maio de 2017. (Ir. Romi Raupp Behenck – Curitiba-PR)

BETÂNIA, LUGAR DE ALEGRIAS E ESPERANÇAS
Todos os que passam pela Betânia, se
encantam com o local e com as pessoas que
aqui residem.
Recebemos, sempre, visitas de familiares das
Irmãs, irmãs de nossas comunidades, amigos,
ex-alunas, pessoas que vêm, diariamente,
participar da celebração Eucarística, alunos do
Colégio Nossa Senhora das Dores.
Na semana passada, vieram de ônibus, turmas
de alunos da primeira série do Ensino
fundamental do Colégio Nossa Senhora das
Dores, conhecer a Betânia e as Irmãs que aqui
residem.
Que alegria! Uma das crianças, de sete anos, nos disse: “aqui é o lugar mais lindo do mundo”! Outra criança assim se
manifestou: “Vou falar para mamãe ser freira e vir morar aqui, assim, virei aqui todos os dias”.
É certo que o Jardim e as flores que aqui desabrocham são cuidadas com muito zelo, carinho e dedicação pelas irmãs,
enfermeiras, fisioterapeutas, funcionários (as) que cuidam também do espaço físico e da residência. O cuidado com a
manutenção da casa é contínuo!
Com alegria, acolhemos, neste mês, na nossa comunidade, Irmã Terezinha Salgado, da Província Guadalupe. Assim, a
nossa Comunidade da Betânia continua florindo, enriquecida de flores diversas.
(Ir. Beatriz Manna – Uberaba-MG)

PRIMEIRA EUCARISTIA NAS ESCOLAS
Rosário de Curitiba:
No dia 30 de abril, o Colégio Rosário de Curitiba
celebrou a Primeira Eucaristia de seus cinquenta e sete
catequizandos. Presidida pelo Frei Marcelo Neves, a missa
uniu a comunidade escolar e os familiares dos catequizandos
em torno da Mesa Eucarística. Refletindo a liturgia inspirada
nos discípulos de Emaús, os presentes meditaram sobre o
encontro com Cristo, por meio da Eucaristia. Cristo se revela
no pão repartido e compartilhado entre os irmãos. Com o
espírito de quem celebrou em família, a assembleia participou
desse momento único na vida dos adolescentes que, pela
primeira vez, alimentaram-se do corpo e sangue de Cristo.
(Ir. Neusa Vicente – Curitiba-PR)
Rosário de S. Paulo:
A Catequese de Iniciação à Eucaristia, no
Colégio Nossa Senhora do Rosário, São Paulo, tem
por objetivo despertar em crianças, adolescentes e
jovens o interesse por Jesus Cristo e inseri-los na vida
eclesial e social, bem como motivá-los para a prática
dos valores cristãos.
Tem a participação dos estudantes dos 6ºe 7º
anos do Ensino Fundamental - II e acontece nas
dependências do Colégio, em horário alternado a aula.
As famílias também são envolvidas no
processo de formação com palestras educativas sobre
temas relevantes da educação cristã.
Foi muito emocionante participar da cerimônia de Primeira Comunhão de 2017, realizada no dia 07 de maio.
Afinal, foram 80 (oitenta) adolescentes! Foi um momento especial para todos, presidido pelo Pe. Cireneu Kuhn.
Gratidão é a palavra que melhor expressa o sentimento das famílias que participaram desta caminhada e de toda
a Comunidade Rosariana.
(Professor José Messias)

EM THOMASSIQUE
"Deixem vir a mim as crianças!" disse Jesus.
Eu sempre gostei de trabalhar com as crianças, por isso durante o
ano letivo 2016-2017, no Colégio Santo Tomás de Aquino, dou aula de
Ensino Religioso, etiqueta sobre os valores etc. para os adolescentes, e
catequese para as crianças que vão fazer a Primeira Eucaristia. Nessa
perspectiva acompanhei algumas delas. Outras catequistas dão catequese
aos sábados e domingos e eu às terças-feiras.
No dia 15 de junho, quando celebramos ‘Corpus Christi’, 230
crianças receberam o sacramento da Eucaristia pela primeira vez. Isso foi
uma bênção e ao mesmo tempo um privilégio para mim, poder contribuir e
ajudar essas crianças a crescer na fé. No dia 14 houve um retiro de
preparação para todos, com palestras. Filienne nos ajudou mostrando a
importância deste Sacramento. Que Deus nos ajude, para além dos desafios
da missão, para continuarmos a ser presença de alegria, testemunhando o
Cristo Ressuscitado.
(Charlimene Philippe – Thomassique-Haiti)

