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IRMÃ VIOLETA, O ANJO DO ARAGUAIA

“Remador deixa o barco correr, que estas águas nos levam pro além. Mas de volta elas sempre nos trazem, o
Araguaia não solta ninguém.” Esta é mais que uma letra de música. É uma profecia. Pois o Araguaia, mais precisamente,
a cidade de Conceição do Araguaia, no Pará, nunca soltou Ir. Violeta, a nossa querida Nívea Padin.
Primeira profissional médica de Conceição do Araguaia,
Ir. Nívea, com seu espírito missionário, dedicou-se por inteira ao
povo, principalmente aos indígenas do lugar. O amor pelo
Araguaia foi tanto, que ultrapassou tempo e gerações.
E assim, no dia 18 de março, o escritor Isau Coelho Luz,
filho de Conceição do Araguaia, esteve em Uberaba para o
lançamento do livro de sua autoria “Memórias Araguaianas”, onde
o primeiro capítulo é inteiramente dedicado a missão de Ir. Nívea.
Foi um dia muito especial. Irmãs, freis dominicanos, leigos
e leigas vindos de Conceição do Araguaia. Todos queriam
demonstrar seu carinho e reconhecimento pela vida missionária de
Irmã Nívea. Ela era só gratidão e contentamento.
Irmã Violeta, o “Anjo do Araguaia”. É assim que o povo de lá a chama e continua chamando... E ela tem certeza
que naquelas terras, cumpriu bem o pedido de Madre Anastasie: “O essencial da nossa vida é que fique, em algum lugar,
o fruto da nossa bondade.” (Ir. Virgínia Helena – Uberaba-MG)

A VIDA É MAIS BONITA, QUANDO PARTILHADA
Preciso fazer uma partilha, porque hoje participei de uma atividade, que
me edificou muito! Esta manhã foi o lançamento, na comunidade das Irmãs
Dominicanas de Monteils, aqui em Uberaba, de um livro que conta a história
das Dominicanas em Conceição do Araguaia, Pará. Especialmente sobre a
atuação da Ir. Nívea Padin, que de uma família tradicional de São Paulo e já
médica, tornou-se religiosa e foi servir ao povo do Araguaia. Ela também fez
Serviço Social na França.
Ir. Nívea foi a primeira profissional médica a atuar naqueles rincões e salvava
a vida das pessoas em parceria com a FAB (Força Aérea Brasileira), que
levava, e ela mesma acompanhava, os pacientes mais graves pra São Paulo,
no avião da aeronáutica.
Hoje está com mais de 90 anos e no lançamento do livro, que foi escrito
por uma das pessoas que ela ajudou a salvar quando criança, disse que não
tem mérito nenhum; que a única coisa que fez foi fazer Deus presente na vida
daquele povo.
Lindo demais! Chorei!
(Frei Tiago Almeida – Noviço Dominicano – Uberaba/MG)
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No dia 8 de março, o Colégio Nossa Senhora das Dores fez uma singela comemoração ao Dia Internacional da
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Mulher. Reunidas na Sala
do Educador,
as mulheres dominicanas foram
inundadas
de carinho e homenagens organizadas
pela Pastoral Escolar e Direção do CNSD. Os colaboradores declamaram e cantaram, enquanto a Diretora Marta Queiroz
e a Irmã Maria Helena Salazar falaram sobre a importância da data.

“Madre Anastasie, a MULHER FORTE DO SEU TEMPO”
Irmã Maria Helena Salazar
Madre Anastasie, a Mulher de fortes qualidades morais e cristãs. Herança adquirida dos seus pais, cristãos admiráveis
de caráter generoso que souberam buscar na fé, a força para enfrentar duras e longas provações.
Desde pequena, mostrou-se uma alma contemplativa, um grande
gosto pela solidão, pela oração. De uma delicada atenção para com todos.
Algumas das maiores características sua: Prudência, simplicidade e bondade,
oração.
MULHER PRUDENTE: Jamais foi vista agindo com precipitação.
Antes de tomar uma decisão, refletia, pedia a opinião de suas irmãs e de
outros. Madre Anastasie sabia aliar prudência e bondade. Ela acolhia a todos
com igual bondade.
Se ela era prudente, era sobretudo muito boa. Quando preciso sabia
usar de firmeza, mas sempre aliada à ternura, à bondade.
Alegria – Costumava dizer às suas irmãs: sejam corajosas! Sejam
alegres. Riam, riam muito. E ela tinha uma frase que a caracterizava: “É
preciso que sejamos aleluia da cabeça aos pés.”
MADRE ANASTASIE, Mulher do seu tempo: Corajosa, sábia, mergulhada na realidade que a circundava, enfrentou
desafios, apontou saídas, lutou muito para realizar seu ideal: fundar uma Congregação que acolhesse crianças e jovens
para ensinar-lhes o caminho do saber e da fé. Cuidou dos pobres, dos doentes, dos idosos. No fim de sua vida pode dizer
como o Apóstolo Paulo: “Realizei a missão a mim confiada... conduzi a obra à sua perfeição”.
E vocês, mulheres de hoje? Quantos desafios enfrentam? No lar, no trabalho, na sociedade?
Quantas
virtudes
as
caracterizam?
Bondade,
ternura,
alegria,
paz,
sabedoria.
Quais as forças que as sustentam na luta do dia a dia? A fé, a oração, o amor.
Vocês são guerreiras, sim. Vocês são corajosas, sim.
Vocês são Mães, unem a família, cerca-a de carinho e proteção!
Hoje é dia de homenageá-las, com carinho, com gratidão, de dizer-lhes que são luzes que iluminam vidas; braços que
transmitem
segurança;
palavras
que
confortam
e
aconselham.
Que Deus as proteja e as abençoe!
Nossa Senhora das Dores, nossa Mãe e Mestra. Olha para nós mulheres, com teu olhar de Mãe Acolhedora, com teu
coração terno e bondoso. Sustenta-nos com tua força e dá-nos fé e coragem para enfrentarmos o dia a dia de nossas
vidas. Derrama sobre nós, tuas bênçãos e graças. Amém.
(Fonte – Site do CNSD – Uberaba-MG)

ROTARY ENVIA BOLSISTA DO CENTRO SOCIAL
ENCANTOS DOMINICANOS
O Rotary Club é parceiro do Centro Social Encantos Dominicanos desde 2009,
PARA INTERCÂMBIO NAS FILIPINAS
por meio do Rotary Club de Uberaba Portal do Cerrado, onde tem doado equipamentos
e trabalho voluntário. Agora em 2018, o Técnico em Administração, PEDRO LUCAS
SILVA PEREIRA ALVES, que fez o curso no Centro Social Encantos Dominicanos em
2017, embarca para as Filipinas onde fará intercâmbio de um ano por meio de bolsa
ofertada pelo Rotary. O egresso foi aprovado em 1º lugar no concurso de bolsas sociais
para o Programa de Intercâmbio de Jovens (YEP).
Em nível internacional, o Rotary reúne cerca de 1,2 milhão de voluntários no mundo.
Todos os dias socorrem vítimas de tragédias, guerras e epidemias. Investem também
na Educação, saúde, desenvolvimento econômico e preservação ambiental, com
milhares de ações sociais espalhadas nas cidades e áreas rurais.
(Fonte – Site do CNSD – Uberaba-MG)

CNSD COMEMORA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER
COM POESIA E REFLEXÃO
No dia 21 de março, o Colégio Nossa Senhora das Dores recebeu 95
mulheres limpadoras urbanas que participam do Projeto Intercomunitário
“Varrendo a Invisibilidade” concebido e desenvolvido pelas Irmãs Dominicanas
de Monteils, como ação social, no trabalho com um viés particular da
sociedade que geralmente passa despercebido por muitas pessoas: os
profissionais de limpeza urbana. Foi preparada pela equipe CNSD, com muito
carinho, uma celebração em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Encaminhadas para o Centro de Convenções CNSD, as participantes do
projeto foram acolhidas pelo Coordenador da Pastoral Escolar -Wanderson
Ferreira. Logo após, a Diretora Marta Queiroz saudou a todas com alegria.
Em seguida, a Coordenadora do Projeto “Varrendo a Invisibilidade” - Irmã
Glycia Barbosa falou da importância da valorização e da integração individual,
social e coletiva das trabalhadoras presentes. Ressaltou que os encontros
possuem como objetivo trabalhar a autoestima e a identidade delas, além de
desenvolver talentos e explicitar a magnitude do trabalho que protagonizam.

A tarde contou com a participação especial dos alunos do 3º ano que lindamente cantaram “Semente do Amanhã” de
Gonzaguinha e das crianças do 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais que emocionaram as convidadas com a
música “Maria, Maria” de Milton Nascimento. As apresentações foram sob a regência da Professora de Música Juliana
Queiroz.
Irmã Maria Helena Salazar fez uma reflexão baseando-se em Madre Anastasie, Mulheres e Valores. Continuando a
programação, o Gerente Administrativo e Financeiro do CNSD – Milton Silva tocou e cantou “Mulher” de Erasmo Carlos.
A Coordenadora Pedagógica Cássia Mara declamou o poema “Mulher” de autoria da também Coordenadora Pedagógica
Eliana Prata.
Antes do encerramento, a Encarregada de Recursos Humanos CNSD – Paula Leal teve uma breve fala sobre
motivação e autoestima. A Assistente Social Angélica Silva apresentou a ação social Encantos Dominicanos e a
responsável pela equipe da Limpebras proferiu algumas palavras de agradecimento às Irmãs Dominicanas e ao Colégio
Nossa Senhora das Dores. O Coordenador da Pastoral Wanderson encerrou a celebração com um momento de oração e
gratidão.
Ao final, todas as visitantes foram convidadas para um delicioso lanche e instantes de descontração. Presentes no evento,
ainda estiveram Irmã Maria Augusta, Irmã Marilda, Irmã Terezinha Prado e Irmã Isolina Alves. Lembrando que Irmã Virgínia
Helena, embora ausente, é da equipe e incentivou muito a realização do evento.
(Fonte – Site do CNSD – Uberaba-MG)

HOJE É DIA DE FESTA, DE ALEGRIA!
Alegria e festa marcaram a inauguração do Salão de
Eventos do Centro Educacional Maria de Nazaré, em Ribeirão
Preto, acontecido nos dia 28 de fevereiro. Além da comunidade
educativa e de um grupo de alunos e alunas, estiveram presentes
as Irmãs, entre elas, Cleonice Cardoso, Priora Geral, Rejane de
Paiva, Conselheira Geral e Ir. Nadir Barros, Conselheira Provincial.
Ex-alunos, familiares, amigos, profissionais que trabalharam na
obra, a diretora Adriana Guissone e a coordenadora pedagógica
Tássia Beatriz, ambas do Centro Educacional Marta CarneiroUberaba, também foram prestigiar o evento.
O novo salão, com capacidade para 200 pessoas, leva o
nome de Ir. Angela Maria da Silva e Ir. Maria Eugênia Miranda
Cardoso. Uma justa homenagem às fundadoras desta escola.
Nas festividades de inauguração, representando Ir. Maria Eugênia, Irmã Maria Helena Salazar, leu este escrito, de
sua autoria:
Hoje é dia de Festa, de Alegria!
Mais uma conquista: A inauguração do Salão de Eventos
de nossa Escola Infantil Maria de Nazaré, construída com amor
e carinho, na periferia de Ribeirão Preto. Para quem? E para
quê? Para acolher nossas crianças, e aberto à Comunidade do
Bairro, aqueles que são os preferidos de Deus.
Hoje é dia de GRATIDÃO àquelas que há anos lançaram, com
coragem e muito amor as primeiras sementes. O solo era bom!
Deu flores, frutos, e hoje, árvore frondosa, acolhe tantas crianças
à sua sombra. Hoje é dia de Ação de Graças! Agradecer àquelas
que há 35 anos iniciaram, com amor esta casa abençoada!
Aqui quero lembrar a primeira inspiradora deste sonho que se
concretizou: Ir. Angela. Quando se aposentou, disse à Ir.
Eugênia: “Eugênia, até aqui trabalhamos para a classe média e
alta, agora, vamos nos dedicar aos mais queridos de Deus.” E foi
assim que a semente foi lançada.
Mas, os anjos de Deus sempre aparecem, pois a obra era difícil.
Apareceu a Senhora Libânia Meireles, que nunca pode ser
esquecida. Nos doou a primeira casa para iniciarmos a
a creche. Recebemos também o apoio e a ajuda financeira da nossa Província de Nossa Senhora do Rosário de Monteils.
Ressalto também todos os trabalhadores, funcionários educadores de ontem e de hoje. Todas as diretoras que com zelo e
muita dedicação, abraçaram esta missão de cuidar e educar crianças. “Vinde a mim as criancinhas, disse Jesus”.
Uma grande ação de Graças pela incansável dedicação de Ir Eulália, ajudada por Ir. Ester e toda a equipe de educadores
que hoje, continuam escrevendo a história desta Instituição, sempre abençoada.
Que Maria de Nazaré, continue com o seu carinho de mãe, cuidando e protegendo nossas crianças. Amém.
Encerrando a manhã de comemorações, tivemos um gostoso almoço festivo. (Ir. Virgínia Helena – Uberaba – MG)

ANIVERSARIANTES DE ABRIL E MAIO
7- Ir. Célia Silva do Nascimento
19 - Ir. Catalina Rojas Martinez
27 - Ir. Choupette Arisca - juniorista
30 - Ir. Glycia Mª Barbosa da Silva

Parabéns!!!

6- Maria da Penha Alves – em experiência
8 - Ir. Marciana Maria T. de Mattos
11 - Ir. Myriam Neves
12 - Ir. Virgínia Helena de Sousa
20 - Ana Lucia Felicio - em experiencia.
25 - Ir. Regina Lúcia Fuzisaka
25. Micamelli Britus - aspirante

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA CARNEIRO
COMEMORA O DIA DA MULHER
No dia 08 de março, Dia da Mulher, o Centro de
Educação Infantil Marta Carneiro - CEIMC, em Uberaba,
parabenizou todas as mulheres que fazem parte desta linda
família e todas as amigas queridas da comunidade escolar.
A data comemorativa foi dedicada especialmente à
Madre Anastasie, mulher corajosa e à frente de seu tempo.
Que tenhamos Madre Anastasie como exemplo em nossas
vidas!
"Seu realismo fez dela uma religiosa de pés no chão,
de um bom senso de se admirar, uma fortaleza de ânimo que
a levou, embora dolorosamente, a superar a provação que lhe
veio... Foi grande seu esforço por promover a vida em
comunidade fraterna."
Etienne-Maria Lajeunie - A PRIORA DE BOR
(Fonte – Site do CEIMC – Uberaba-MG)

ROSÁRIO II - VIVENDO A CAMPANHA DA FRATERNIDADE
E CELEBRANDO A PÁSCOA
E chegou a Páscoa! Mais que ovos e coelhinhos, um
momento para refletirmos sobre nossas ações.
Na manhã do dia 28/03, os alunos do CNS Rosário unidade II, apresentaram o resultado de um trabalho que iniciou
com a Campanha da Fraternidade. Cada turma levou para a sala,
especialmente preparada para este momento, a caixinha das boas
ações e atitudes que tiveram durante o mês de março. Essas
caixinhas compuseram o que foi carinhosamente chamado de
"trenzinho da paz".

Encerramos esta manhã, vivenciando a partilha, agradecendo
e celebrando o lado bom da vida!
(Christiane da Costa – Coordenadora pedagógica)

HOMENAGEM RECHEADA DE GRATIDÃO
Há algum tempo, mais precisamente 2008, as Irmãs Dominicanas
deram início a um grande projeto. Com a construção de um pequeno, mas
acolhedor espaço pretendia-se levar oração, formação e consciência de
seus direitos aos moradores da Comunidade do Boqueirão.
A princípio, oficinas de artesanato, grupos de jovens, aulas de informática, encontros formativos atendiam as necessidades dos
moradores da região, mas só isso não bastava para as idealizadoras do projeto. Então, em 2011, nasce a unidade II do Colégio Nossa
Senhora do Rosário, que por muitos é chamado carinhosamente de Rosarinho. Aqui plantamos sementes e cultivamos sonhos!
Crianças são respeitadas em suas diferenças e estimuladas a desenvolverem suas habilidades
de forma leve e divertida, pois para muitas dessas crianças a vida já tem se mostrada muito
dura.
Nós funcionários, somos extremamente gratos por fazer parte desse projeto.
Este espaço não proporciona somente o crescimento profissional. Neste espaço aprendemos
com as crianças verdadeiras lições de vida.
Sete anos se passaram e quantas histórias...
Histórias onde a seriedade do trabalho anda de mãos dadas com a alegria...
Histórias onde a alegria vence a tristeza...
Histórias de sonhos que podem tornar-se realidade.
(Christiane da Costa – Coordenadora pedagógica)

IR. AIDA AGRADECE POR ESTA ETAPA
Maravilhoso dia! Inesquecível...
Obrigada Senhor pela meta alcançada, não foi fácil, mas com a sua graça e a
ajuda das minhas irmãs de congregação hoje sou graduada em Administração! Agradeço
também aos meus queridos professores. Infinitamente grata!
O ato de colação de grau em plena semana santa! Espero poder ser uma boa
colaboradora na construção do Reino de amor e justiça, uma profissional ética...
Me ilumine sempre Senhor para lutar por um mundo melhor com humildade,
coragem e sabedoria.
(Ir. Aida Noélia – Goiânia)

EQUIPE DE PASTORAL SOCIAL
A Equipe de Pastoral Social, composta pelas Irmãs: Sandra Ede,
Lenir, Virgínia Helena, Maria Aparecida, Maria Eugênia, Irismar
(assessora) e Aparecida Lopes (coordenadora), reuniu-se no Caminho de
Emaús, em Goiânia, nos dias 21 e 22 de março, para traçar planos de
ação apostólica para nossas comunidades e instituições da América
Latina e Caribe.
Irmã Maria Eugênia, tendo justificado a sua ausência, foi representada
por Ir. Alice Pereira.
Alguns encaminhamentos foram tomados, entre eles a realização de um
diagnóstico em nossas comunidades e instituições, para conhecermos
onde já estamos atuando sistematicamente, na linha de projetos sociais.
Também ficou definido a realização do I Encontro de Assistentes Sociais da Província Unificada, nos dias 15 a 17 de junho,
em Uberaba.
Após o Capítulo Extraordinário de Unificação, a equipe se reunirá em São Paulo, de 24 a 26 de agosto, para elaboração do
Projeto de Ações Sociais, para América Latina e Caribe. (Ir. Virgínia Helena – Uberaba-MG)

PROJETO MÃES VOLUNTÁRIAS ROSÁRIO-SP
Está aqui o grupo de mães voluntárias da Ação Social da Escola. Sob as
bênçãos de Nossa Senhora do Rosário, escolheram, para começar, desenvolver uma
Oficina de Páscoa no Rosarinho e Família Dominicana. Onde há bondade e dedicação
ao próximo, só vai haver sucesso! (Fonte – Site do CNSR – São Paulo-SP)

O projeto das mães voluntárias
saiu da teoria e virou prática, agora no
Centro Comunitário Família Dominicana.
No mês de março com o intuito de orientar
e aumentar a renda das mães da
Comunidade do Boqueirão, as mães
organizaram a primeira oficina de pirulitos
de chocolates. Confecções de delícias de
chocolate ao alcance de todas as atentas
aprendizes.
(Fonte – Site do CNSR – São Paulo-SP)

