
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com grande sentimento de pesar recebi a notícia do 

falecimento da Irmã Noêmia Camelo.  

Tive o prazer de recebê-la como professora de 

Língua Portuguesa e Literatura no Col. Est. Prof. 

Aureliano em Taguatinga - TO. 

Assim que chegou já chamou a atenção da 

comunidade escolar pelo seu profundo conhecimento da 

nossa língua e também pelo vestuário clássico e os 

sapatos pretos de salto alto. 
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SEMANA DE SÃO DOMINGOS 

 
"São Domingos a teu exemplo, nos queremos 

anunciar, a Palavra de Deus aos homens, para o mundo se 

transformar." 

As Comunidades da Casa de Formação Madre 

Anastasie e do Colégio Sagrado Coração de Jesus 

realizaram algumas celebrações especiais pelo dia de 

São Domingos, em Porto Nacional- TO. 

Participamos dos festejos de São Domingos em 

Pinheirópolis, distrito de Porto Nacional, que tem como 

padroeiro o nosso Pai São Domingos. Durante a homilia, 

as Irmãs Amanda e Terezinha deram um belo 

testemunho sobre a vida de São Domingos de Gusmão. 

Na Capela Santo Antônio, Fazenda da Esperança e Colégio Sagrado Coração de 

Jesus houve missas especiais em homenagem ao nosso fundador e a Família Dominicana. 

Foram momentos bem intensos de oração, partilha de vida e da espiritualidade e carisma 

dominicanos com as diversas pessoas com quem realizamos a nossa missão no cotidiano. 

  



ENCONTRO DA CRB REGIONAL PALMAS 

No dia 20 de agosto de 2017, dia da Vida Religiosa Consagrada (VRC), aconteceu o 

encontro do núcleo CRB Palmas com a presença de duas Irmãs do núcleo de Porto 

Nacional. Nós nos reunimos na comunidade das Irmãs Franciscanas de Allegany. Foram 21 

religiosos (as) de diferentes Congregações. No primeiro momento, fez – se a oração com 

a Leitura Orante. Momento de muita reflexão e partilha. Após isso, Ir. Terezinha 

Ribeiro, OP repassou um pouco sobre o Seminário Relações Humanizadoras e Solidárias, 

com o Assessor: Pe. Amedeo Cencine, religioso Canossiano, realizado em 25 e 

26/06/2017, em Brasília/DF.   

Alguns destaques: A VRC nasce de um relacionamento com Jesus e nos leva a um 

relacionamento com os outros/as, com os pobres. Nós somos chamados a ter a mesma 

sensibilidade do Filho, do Servo, do Cordeiro. A sensibilidade é consequência das minhas 

escolhas. Docibilitas: Deixar-se educar toda a vida pelo Pai através das relações e 

circunstâncias da vida. 

Vivências comunitárias. Sinais de processo negativo: Estilo comunitário que 

pertence a costumes, hábitos de um passado que não existe mais. Cada pessoa pensa por 

si mesma (Caim e Abel). Problemas não resolvidos em chave humana antirrelacional: 

inveja, rivalidade, ciúmes, sentido de inferioridade, medos, que os outros estejam ao meu 

serviço, imaturidade humana. Falta de atenção formativa à relação humana.  

O amor fraterno é, por sua vez, fruto de um caminho que não é simples, pois 

implica a superação de um egoísmo um tanto quanto enraizado no coração humano, e é 

dificultado por uma série de medos bobos do outro, ou do outro de mim, e talvez não 

seja nem mesmo objeto de atenção suficiente no caminho da formação inicial e 

continuada.  

Deus, que se chama Trindade, é relacionamento, troca, partilha, fraternidade, 

diálogo, amor, abraço. 

Escola de formação permanente: A comunidade se torna escola de formação 

permanente, de educação à vida de relacionamentos, ao senso de alteridade, à 

capacidade de aceitação do diferente e do pecador, a superação do egocentrismo infantil 



e do narcisismo da adolescência, aquilo que me faz pretender que os outros sejam 

perfeitos. 

Instrumentos que ajudam a integrar o bem: partilha da Palavra do dia, 

discernimento comunitário, projeto comunitário, ministério da congratulação. Cada 

Comunidade religiosa é chamada a ser comunidade vocacional. Relações Humanizadoras e 

Solidárias fraternidades consagradas: rumo a um novo modo de estar juntas/os. Sejamos 

Místicos/as e profetas de esperança. 

Depois deste momento super rico, foram feitos alguns comunicados. Às 17h, 

recebemos a visita do Arcebispo de Palmas Dom Pedro Brito. Ele cumprimentou todos os 

religiosos presentes e fez um momento de oração conosco. Em seguida, houve a 

celebração da missa com Frei Tiago (Carmelita). E para fechar o dia, partilhamos 

comidas típicas do mês junino, mas a equipe Novas Gerações chamou e preparou o 

momento como festa agostiniana. 

VRC: Nascemos para dizer que no coração humano há este irreprimível desejo de 

Deus, de ver seu rosto e de ouvir a sua palavra. 

   Ir. Patrícia, OP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOMENAGENS A IRMÃ NOEMIA DE SEUS EX-ALUNOS, IRMÃS E 

AMIGOS 
 

 

Caminhava pelas alas do Colégio esbelta, 

elegante com passos rápidos, precisos e 

firmes. 

Introduziu novas metodologias e mudou 

o ensino de português em nossa cidade. Era 

incansável no exercício do magistério. 

Incentivou muitos alunos a prosseguirem 

os estudos. 

Amava seus ex-alunos e sempre 

perguntava o que seguiam, onde moravam etc. 

Os seus alunos também não a esqueciam. 

Sempre a perguntar pela professora de quem 

tinham muito orgulho. 

Era exigente, perfeccionista, olhos nos 

olhos, ao conversar e um leve sorriso nos 

lábios. 

Enfim, uma pessoa diferenciada que 

serviu de exemplo aos que ensinou e para os 

que tiveram o privilégio de sua companhia por 

certo tempo.   

Como religiosa, vivia em missão e ao 

cumprir seu tempo em nossa cidade um grande 

legado nos deixou. 

Com muita tristeza, a vimos partir. Mas 

não cortou seus laços definitivamente. De dois em dois anos, encontrávamos nossa amiga 

querida sorridente que vinha exercer sua cidadania. Por muito tempo conservou seu 

domicílio eleitoral aqui em Taguatinga. 

Éramos muito amigas, conversávamos com certa frequência. 

Ano passado, nossa última conversa, pedia que intercedesse pelo Rio Azul devido a 

sua exploração sem uma supervisão adequada. Tinha receio de sua extinção. 

Quanta história fez essa mulher tão pequena em estatura mas grande em atitudes! 

Jamais será esquecida! Ficará em nossos corações para sempre. 

Sua missão aqui na terra foi cumprida com galhardia! 

Em paz descansa seu espírito pelo excelente trabalho por onde passou. Os céus em 

festa a recebem para o seu descanso eterno! 

Obrigada, Ir. Noemia! A sua luz continua brilhando em nossas vidas! 

 

Admaria Carlos de França Franco Andrade  

Ex-diretora do Col. Est. Prof. Aureliano 

Taguatinga – TO 



DO QUE SE FAZ UMA NOEMIA? 

 

Uma Noemia se faz - certamente - da 

etimologia da palavra, já que o hebraico nos 

permitiu materializar a doçura, acompanhada 

de leveza noêmica. Uma Noemia se faz, 

porém, da (re)leitura e da (re)s(significação) 

dessa doçura e dessa leveza. 

A doçura de Noemia é feita da mais 

fina flor, regada ao mais rijo aço da 

sabedoria linguístico-educacional!  

A doçura de Noemia é a verdadeira 

doçura crística, aquela que educa com 

assertividade e alteridade (não para o 

mundo, como fazemos nós, meros educadores 

da pós-modernidade). A doçura de Noemia 

educa para o autoconhecimento, que nos leva 

verdadeiramente a Deus.  

A última vez que estive com a doçura 

de Noemia, ouvi sibilantes laivos de palavras 

que, como sempre, orientadoras de mim, profetizavam-me minha verdadeira missão: 

ensinar a língua de Camões para que se chegue a Cristo.  

A verdade é que a doçura de Noemia consegue transformar a literal escuridão, 

causada pela má gestão educacional brasileira, em luz, acesa pela flexão de verbos 

irregulares e defectivos.  

A doçura de Noemia impõe, em menos de 1 metro e meio de altura, o respeito e a 

admiração que jamais imporá o mais alto ser humano que já pisara o solo terreno.  

Os passos que representavam a doçura de Noemia eram passos leves como de uma 

andorinha (aliás, acho que Guimarães Rosa criou o neologismo andorinhar para descrever 

os passos de Noemia).  

Mas, ao mesmo tempo, os passos de Noemia eram pesados; carregavam em si todo 

o peso do conhecimento em língua portuguesa e em educação - o que, certamente, 

redimiria este país de analfabetos funcionais e espirituais.  

Hoje, a terra, essa massa concreta, que costuma sufocar a vontade de liberdade 

da centelha da vida, pesa sobre o leve corpo de Noemia, assim como pesavam sobre os 

ombros de Noemia a irresponsabilidade dos governos em relação à educação de 

qualidade.  

Ocorre, porém, que, da mesma sorte que Noemia (des)terrou a ignorância do 

interior da almas interioranas (como a minha), Noemia, levada pela fluidez de sua rija 

doçura, deve estar agora em diálogo com Deus sobre a gestão da educação brasileira.  

 

Carlos André Pereira Nunes 

Advogado e professor de língua portuguesa 

Goiânia-GO 



COMBATEU O BOM COMBATE 

 

Descanse em paz! Suas ações, seus gestos e 

ensinamentos ficarão em minha memória para sempre. 

Gratidão é o que define tudo isso!  Seus ensinamentos 

foram valiosos.  A minha melhor professora de 

português.  Tive o privilégio de dizer isso a ela a última 

vez em que esteve em Taguatinga e veio rezar em minha 

casa junto com tia Joselina. 

Foi a melhor. Gratidão eterna! 

 

Edjane Torres 

Ex-aluna do Col. Est. Prof. Aureliano 

Taguatinga - TO 

 

 Querida professora Irmã Noemia, 

Amigos não se despedem para sempre. Dizem até breve, porque as experiências 

comuns, aquelas que valem a pena viver, devem ser partilhadas, repartidas, sentidas em 

comum.  

Hoje vimos dizer um até breve cheio de saudades e lembranças de vários 

momentos vividos e partilhados. No exercício da profissão de professor, se não houver 

parceria, não há otimização do trabalho. Tivemos parcerias inesquecíveis. Professora que 

se comprometeu tanto que, por vezes, deixou de cuidar de si para cuidar desta imensa e 

diversificada clientela escolar.  

Até breve, professora, que partiu para cumprir suas atividades em outras escolas. 

A vida é assim, a gente se encontra num caminho, se desencontra numa esquina e 

reencontra em outra. Opto pelo até breve com um grande abraço carinhoso e agradecido. 

Obrigada! Até breve. 

 

Zilene  

Ex-aluna do Col. Est. Professor Aureliano. 

Taguatinga - TO 

 

Descanse em paz, Irmã Noemia!  

Obrigada por ter sido uma grande professora! Sua rigidez e cobranças eram 

intensas, mas o resultado de tudo isso foi gratificante. Tão pouco sabíamos que essas 

exigências eram para o nosso bem, onde poucos compreendiam e aceitavam seus 

métodos; inclusive eu!  

Infelizmente não foi possível te agradecer pessoalmente e dizer que você estava 

certa!  

Devo muito a essa grande mestra! 

Maria da Conceição Batista da Silva.  

Ex-aluna do Col. Prof. Aureliano 1990, 1991 e 1992 

Taguatinga - TO 



Lembro-me de você nos motivando para fazemos a nossa Primeira Noite Literária 

Romântica no Salão Nobre, ensinando-nos a como declamar uma poesia de Castro Alves.  

Quanta sabedoria você tinha e às vezes de tão rígida que era que dizia: “Muita 

trovoada é sinal de pouca chuva”. Ficávamos tristes com suas palavras, mas sabíamos que 

era um incentivo para fazermos dar tudo certo. 

Foi uma noite de gala, romances e muitas poesias. Seus olhos brilharam tanto por 

termos conseguido.  

Obrigada, Ir. Noemia, por me fazer brilhar em minha vida e aprender a gostar de 

poesia e compreender a língua portuguesa. 

 

Jucilene Cardoso 

Ex-aluna do Col. Est. Prof. Aureliano e Escola Bíblica 

Taguatinga -TO 

 

Irmã Noemia foi uma professora 

dedicada, compromissada com a 

docência.  Muito aprendi com os seus 

ensinamentos, me cativou e manifestou 

o desejo de me ver formada em Letras. 

Porém, não tive a oportunidade. Mais 

me tornei Pedagoga e muito do que sou 

hoje agradeço aos seus ensinamentos.  

Obrigada por ter feito parte da 

minha vida.  

Arlene Pereira da Silva Machado 

Ex-aluna do Col. Est. Prof. Aureliano 

Taguatinga - TO 

 

Hoje, a sensação de luto toma conta do meu dia. Parei para recordar por alguns 

instantes os momentos que passamos juntas.  

Irmã Noemia deixa saudades e também um grande aprendizado a todos os seus 

alunos. 

  Nunca vou me esquecer do barulho dos saltos de seus sapatos enquanto andava 

pela sala, nem tão pouco da sabedoria e firmeza com que ela explicava os conteúdos de 

Língua Portuguesa e Literatura. E quando fazia os temidos sorteios para ver quem iria 

responder às atividades? Parece que ouço ainda sua voz dizendo "Marcô" - como ela me 

chamava. 

   Como aprendi com você, Irmã Noemia! Não esquecerei jamais, tanto que me tornei 

professora.  

    Obrigada por tudo! Descanse em Paz! 

 

Marcolina Pereira da Silva 

Ex-aluna do Col. Est. Prof. Aureliano 

Taguatinga - TO 



 

Fiquei muito triste ao saber do falecimento da eterna professora de Língua 

Portuguesa: Ir. Noemia. Diante da notícia fúnebre subscrevo Rubem Braga em Um 

Adeus Não Dito: “... alguém partiu sem se despedir, foi triste. Se houvesse uma 

despedida talvez fosse mais triste ainda, talvez tenha sido melhor assim, uma separação 

como às vezes acontece em baile de carnaval – uma pessoa se despede da outra...”. Dessa 

forma fico com as boas lembranças dos anos em que lecionou em Taguatinga – TO. 

Irmã Noemia foi uma professora exigente, criativa e muito organizada que exigia 

todo o potencial de seus alunos para que fossem bem sucedidos no futuro. Ninguém 

conseguia nota fácil, tinha que estudar e muito. 

Possuía uma ficha em que distribuía bem suas aulas. Dia para tudo: redação, 

ortografia, leitura, gramática, etc. Para casa sempre tinha um estudo dirigido bem 

contextualizado, mimeografado em papel jornal, as fichas literárias, as pesquisas de 

campo e os ensaios para as peças teatrais.  

Aluno de Ir. Noemia tinha horário para acordar e não tinha horário para dormir, o 

negócio era estudar, aprendizado... 

Tudo que nos ensinou valeu a pena, pois hoje todos os seus ex-alunos que se 

comprometeram com os estudos têm graduação e isso a deixava feliz. 

A última vez que a vi foi quando esteve em Taguatinga. Irmã Ana Lúcia organizou 

um café da manhã e eu juntamente com o Fernando Álvaro, a Nádia e a Ana Paula fomos 

visitá-la. Eis então a nossa despedida! 

Que Deus a tenha na Santa Glória e que dê conforto a todos os seus familiares e a 

irmandade da Província da qual fazia parte! 

  

Elisângela Ferreira do Couto  

Ex-aluna do Col. Est. Prof. Aureliano 

Taguatinga - TO 

 

 

Palavras não são 

suficientes para expressar 

quem foi Ir. Noemia em 

minha vida e da minha 

família.   

Ela foi nossa 

conselheira espiritual, 

amiga, companheira de 

caminhada nos encontros 

bíblicos, foi minha mestra 

do 5° ao 7° ano do Ensino 

Fundamental. Seus 

ensinamentos marcaram 

para sempre minha vida.  



Foi com ela que conheci as classes gramaticais, aprendi a analisar sintática e 

morfologicamente as palavras em um período.  

Confesso que temia quando ela me chamava ao quadro, ela dizia que meus olhos 

estavam brilhando pra ir ao quadro, mal sabia ela que era de medo mesmo. Mas com isso, 

fui perdendo a timidez de fazer apresentações aos colegas, e Ir. Noemia foi 

fundamental para quebrar esse gelo.  

Ela com sua sabedoria me ensinou além da disciplina escolar, foi minha mestra na 

catequese, em minha formação para receber a Crisma.  

Em 2012, foi a última vez que me encontrei com Ir. Noemia. Foi um reencontro 

cheio de emoções e lembranças, pois neste ano eu havia concluído minha Faculdade e ela 

ficou tão feliz com minha conquista. Foi um grande momento, pois tive a oportunidade de 

agradecer a ela por todo conhecimento que ela me passou.  

Irmã Noemia, a Senhora deixa esse mundo, mas temos certeza que sua missão foi 

cumprida de forma plena e com um grande legado deixado a tantas pessoas.  

Descanse em paz minha saudosa e eterna Mestra. A Senhora estará sempre viva e 

presente em nossas lembranças e em especial no meu coração.  

 

Maria Amélia de Souza 

Ex-aluna do Col. Est. Prof. Aureliano 

Taguatinga-TO 

 

Estudei com a Ir. Noemia do 5º ao 7º ano. Foi um privilégio! Era uma professora à 

frente do seu tempo, aprendi muito, não apenas o português, que, diga-se de passagem, 

era impecável, mas também ensinamentos para a vida.  

Hoje estou cursando a minha segunda Faculdade e, com certeza, ela teve uma 

grande parcela nesta minha conquista.  

 O que aprendi na época foi e está sendo de suma importância para o meu 

crescimento pessoal e profissional.  

Obrigada, Irmã Noemia, por ter feito parte da minha vida!   

 

Luce Jane Guedes Rezende Barcelar 

Ex-aluna do Col. Est. Prof. Aureliano 

Taguatinga - TO 

 

 

"EU SEI QUE UM GRANDE 

AMOR ME ESPERA" Ir. Noemia já está 

em Deus. Lembro-me dela em Uberaba, 

no Colégio Nossa Senhora das Dores - 

CNSD, Irmã fraterna, dedicada, amava 

sua missão de cuidar das "martinhas" e 

ser professora de português. Tinha um 

grande amor à Bíblia. 



A Comunidade da Betânia se une, em oração, à toda a Província Madre Anastasie, 

e, em especial, à Comunidade do Recanto. 

Nosso abraço fraterno, na certeza de que, ressuscitada em Deus ela olha por 

todas nós. Amém. 

Pela Comunidade, Ir. M. Helenna Salazar 

 

 

Já sinto saudade de ouvir aquelas palavras de encorajamento, confiança e a força 

de suas orações por mim.  

Aprendi a conviver com seu jeito 

simples, sincero, exigente e acolhedor. E 

como eu admirava sua determinação, o 

gosto pela oração, estudo... 

As pequenas coisas que pareciam 

insignificantes transformavam-se em 

poesias, em uma obra de arte no seu 

olhar. 

Sensível à presença de Deus nas 

pessoas, na natureza. Capaz de ficar 

horas em comunhão com Deus no silêncio 

de sua alma.  

Irmã Noemia soube ouvir o chamado de Deus e entender a mensagem de Jesus, 

pondo-a em prática e carregando a própria cruz. 

Descanse em paz! 

Ir. Úrsula Bandeira  

 

A toda Província Madre Anastasie! 

É com pesar e também com muito consolo que recebemos a notícia do falecimento 

de Irmã Noemia. Realmente ela nos deixou um testemunho de vida rico. Sua presença 

amável e seu semblante alegre nos transmitiam paz, e sua dedicação pelo Reino nos 

animava. 

Recebam as nossas condolências e a nossa sintonia orante com a Província e com a 

Comunidade do Recanto. Que o seu Bem-Amado a receba no seu terno e eterno abraço e 

lhe confira a coroa que espera por ela. 

Abraço fraterno de todas nós. 

Pela Província N. Sra. do Rosário 

Ir. Vanda 

 

Obrigada, Irmã Noemia, pela sua coerência de vida! Para nós que ficamos, ainda 

temos a chance de um aprofundamento de nossa coerência. Que o Senhor e a Virgem 

Maria nos ajudem.  

Ir. Rejane Paiva 

 



Irmã Noemia, na passagem terrena deixou dois grandes legados: a fé em Deus e 

sua cultura intelectual na formação de uma infinidade de jovens. Taguatinga que o diga.  

Obrigado, Irmã Noemia. Descanse em Deus e em paz. 

Saulo Almeida Freire 

 

Descanse em paz, Irmã Noemia, os anos que moramos juntas aqui em Taguatinga, 

foi um privilégio, aprendi muito, os seus conselhos ficarão pra sempre na minha memória. 

Hoje o céu está em festa, que Nosso Senhor Jesus Cristo lhe acolha em seus 

braços. 

Marinez Cruz 

 

Descanse em paz, Irmã Noemia, que Deus lhe dê o reino da glória. Morou em 

Arraias por vários anos e foi minha professora de português, por sinal uma excelente 

professora. 

Joalita Magalhaes 

 

Descanse em paz, Irmã Noemia. Os anos que moramos juntas em Buriti de Goiás 

mostraram a grande missionária que sempre fostes. 

Veroni Martins 

 

Irmã Noemia, descanse em paz que Deus a acolha em seus braços. A senhora foi 

um grande exemplo de fé e testemunho para todos nós. Meus sentimentos às demais 

Irmãs... 

Celia Pimenta da Silva 

 

Descanse em paz! Suas ações, seus gestos e ensinamentos ficarão em nossa 

memória para sempre. Gratidão é o que define tudo isso!  

Kalinquia e sua afilhada, Márcia! 

 



O amor que senti (e sinto) por Tia Freira (Irmã Elenita) sempre foi tão intenso que 

não coube apenas em amá-la. Todo o amor se estendeu para as Irmãs que como ela 

estiveram em Taguatinga: Irmã Zita, Irmã Noemia...  

Irmã Noemia não foi minha professora, não a via há anos, mas sinto imenso pesar 

ao saber de sua passagem... 

Que Nossa Senhora d'Abadia, cuja data celebramos hoje na cidade onde Irmã 

Noemia tanto foi testemunho de fé, pegue em sua mão nessa entrada no céu. 

Verônica Freire  

 

Foi minha professora de Língua Portuguesa. Aprendi muito com essa mestra Irmã 

Noemia Ferreira Camelo que hoje dorme nos braços de Deus. Saudades Eternas... 

Edilson Teixeira Tavares 

 

Nossa Irmã Noemia deixou um legado por onde passou. Em Taguatinga seus alunos 

e suas alunas falam desse legado. 

Veroni Martins  

“Combateu o bom combate”. Inesquecível. Seus ensinamentos foram valiosos. A 

minha melhor professora de português. Tive o privilégio de dizer isso a ela à última vez 

que esteve em Taguatinga e veio rezar em minha casa junto com tia Joselina.  Gratidão 

eterna! 

E'djane Cardoso 

Descanse em paz, Irmã Noemia!  

Obrigada por ter sido uma grande professora! Sua rigidez e cobranças eram 

intensas, mas o resultado de tudo isso foi gratificante. Tão pouco sabíamos que essas 

exigências eram para o nosso bem, onde poucos compreendiam e aceitavam seus 

métodos; inclusive eu! Infelizmente não foi possível te agradecer pessoalmente e dizer 

que você estava certa! Devo muito a essa grande mestra!  

Conceição Batista da Silva  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EU SOU O BOM PASTOR; O BOM PASTOR DÁ A 

SUA VIDA PELAS OVELHAS”. 

João 10,11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicação – O ELO 

Equipe de Comunicação: Ir. Ana Lúcia C. Ferreira / Ir. Daniele Pereira Ramos  / Ir. Luana de S. Reis / Ir. Nilce Velozo de Oliveira/ 

Ir. Patrícia Lopes Monteiro 

 
Contatos da Equipe: departamentodecomunicacao@gmail.com /   anaferreira.op@gmail.com /  dramosmjd@gmail.com / 

luana.op7@gmail.com / ir.nilceop@gmail.com /  patriciatexs@yahoo.com.br 
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