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Contemplar-te
De maneira especial, chamamos-te amigo
Num súbito gesto, nossa mão à tua se entrelaça
Bendiguemos teu semblante, nosso abrigo
para que a tua “veritas”, em nós permaneça
e jamais passe.

Semelhante ao trigo que morre e floresce,
reinventemos nosso caminho, te digo
Deixa-nos transfigurar tua vida em bela prece
pois quem te conhece, e a nós, caminha contigo.
Ao romper as fronteiras de um novo momento
tu nos falas: não tenham medo! Sejam audazes!
Caminhem... corações itinerantes,
rumo ao amor...

Contemplemos teu mistério,
inundando-nos de contentamento
Homem da Palavra, da Misericórdia, do Pobre, da Paz...
Em fogo eficaz, nossa boca inflame,
notável pregador.

Irmã Virgínia Helena de Sousa

“Viva São Domingos!”
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 Domingos, pregador itineran-
te, foi um homem de personali-
dade extremamente rica. Tinha 
a palavra fácil e arrebatadora. 
Afável e cativante seduzia os que 
o conheciam. Dotado de aguda 

Novena a São Domingos de Gusmão

percepção e discernimento espiri-
tual, sabia “ler” o que se passava 
no coração das pessoas.
 Com este conhecimento da 
história do Pai São Domingos, 
as Irmãs Dominicanas de Mon-
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Comunidade Bem Viver
Goiânia/GO

Fraternidade Betânia 
Uberaba/MG

Comunidade Irmã Gertrudes
Mamanguape/Paraíba

Comunidade Mãe da Esperança
Frutal/MG

Comunidade São Domingos 
Palmas/TO

Comunidade Santa Maria Madalena 
Goiânia/GO

Comunidades da Casa de Formação Madre Anastasie e Comunidade do Colégio 
Sagrado Coração de Jesus  - Porto Nacional/TO

teils envolveram-se na proposta 
de uma novena para recordar e 
buscar essa história de uma forma 
mais orante. 
 A novena é baseada nas “Nove 
Maneiras de Rezar de São Do-
mingos”. E como a Congregação 
de Nossa Senhora do Rosário de 
Monteils vivencia o Ano Mariano, 
por que não rezar São Domingos e 
Nossa Senhora? 
 E assim foi feito durante os 
nove dias de novena, em que as 
Irmãs de coração aberto, rezaram 
com São Domingos e Nossa Se-
nhora na certeza de que a oração é 
transformadora!
Irmã Luana de Souza Reis, Irmã Pa-
trícia Lopes Monteiro, Irmã Rosimare 
Pereira da Cruz, Irmã Rosângela Maria 
Pinto de Assis e Irmã Solanje Tavares de 
Carvalho
Equipe responsável pela proposta da 
novena  – Brasília/DF
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Unidades promovem atividades 
em louvor a São Domingos

Centro de Educa-
ção Infantil Marta 
Carneiro - Ube-
raba

Colégio Nossa Senhora do Rosário - Curitiba/PR

Colégio Nossa Senhora do Rosário - São Paulo/SP

Colégio São Domingos - Araxá/MG
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Centro de Educação Infantil Marta Carneiro - Uberaba/MG
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 O Colégio Sagrado Coração de 
Jesus de Porto Nacional/TO cele-
brou São Domingos de Gusmão, 
fundador da Ordem dos Pregado-
res, com muito entusiasmo e ale-
gria. A programação envolveu a 
partilha entre os servidores, Mis-
sas, entre outras atividades, que se 
estendem até o final de agosto. 
 A festividade teve início com 
uma manhã de espiritualidade no 
dia 03 de agosto, envolvendo todos 
os colaboradores do CSCJ e suas 
famílias, além da participação das 
Irmãs Dominicanas. 
 Na ocasião, houve uma apresen-
tação da biografia de São Domin-
gos, com o objetivo de expor a do-
çura, a coragem, o desprendimento 
e a grandeza do Santo que desafiou 
os padrões de sua época em defesa 
dos excluídos e uniu a ciência, a fé e 
a piedade dando um novo alento à 

Igreja. Em seguida, uma palestra so-
bre o Espírito Santo ministrada pelo 
Monsenhor Jones Ronaldo do Espí-
rito Santo Pedreira. Foi uma festa da 
família Dominicana. 
 A Pastoral Escolar realizou uma 
dinâmica de grupos com leituras 
bíblicas e apresentação de grupos, 
e envolveu as crianças com ativi-
dades lúdicas e criativas, um dia de 
muita riqueza espiritual, de oração 
e partilha, onde celebrou-se a vida, 
a família e o amor inspirados nos 
princípios de São Domingos. 
 No dia 08 de agosto, as ativi-
dades aconteceram na Capela do 
Colégio, com os alunos do Ensino 
Fundamental e Médio que parti-
ciparam da Santa Missa em honra 
ao fundador da Ordem dos Pre-
gadores e contou com a participa-
ção da Priora Geral – Irmã Regina 
Azevedo Soares e as demais Irmãs 
Dominicanas de Porto Nacional. 
Durante a celebração, Irmã Regina 
falou sobre sua forte ligação com 
o Colégio, onde estudou e tem um 
enorme carinho. Falou do seu con-
tentamento em estar com os alunos 
e sentir a alegria que emana dos es-
tudantes, vivência que a arremeteu 
a lembranças dos tempos da escola. 
Os alunos ouviram atentamente a 

O Colégio Sagrado Coração de Jesus celebra São Domingos
mensagem inspiradora sobre o ca-
risma e a força inspirados em Ma-
dre Anastasie. 
 Em seus quase 115 anos de his-
tória, o Colégio Sagrado Coração 
de Jesus, nascido da garra das Irmãs 
Dominicanas, fortemente alicerça-
das pelo amor materno da Priora 
de Bor, Madre Anastasie, continu-
ará sua trajetória sob a proteção de 
São Domingos, sem nunca mostrar 
desânimo, cultivando a verdade na 
esperança de contribuir com uma 
sociedade mais fraterna através do 
desenvolvimento integral do ser 
humano e de suas múltiplas capa-
cidades na valorização e cultivo da 
espiritualidade para uma vida ple-
na e digna. 

Jania Rodrigues de Sousa Soares 
Porto Nacional/Tocantins
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 O Colégio Externato São José 
em Goiânia/GO realizou no dia 10 
de agosto, uma belíssima Missa em 

Missa em Ação de Graças 
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J Ação de Graças pelos Pais da comu-
nidade escolar e por São Domingos 
de Gusmão. 
 A celebração foi um momento 
de muita oração e agradecimentos e 

contou com apresentações musicais.

Karla Giselle Rodrigues (Coordenadora 
Pastoral Escolar)
Colégio Externato São José - Goiânia/GO
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Roda de conversa sobre São Domingos

 As rodas de conversa e tomadas 
de consciência promovem a refle-
xão e a sensibilização sobre os mais 
diferentes temas. Assim, por meio 
da vivência e de gestos concretos, as 
crianças percebem o verdadeiro sig-

nificado e essência. E foi dessa for-
ma, que o momento de celebração 
do Dia de São Domingos aconteceu 
no Projeto Social Rosário II. 
 As educadoras partiram do 
exemplo de Pai Domingos; como 

a sua bondade, solidariedade e a 
preocupação com o próximo, para 
envolver as crianças na história do 
Santo.
 “Como dinâmica da atividade, 
os grupos trocaram entre si seus jo-
gos prediletos, seus materiais de tra-
balho, mensagens e muito carinho, 
afinal ‘Ninguém é tão pobre que 
nada possa dar...’”; conta a Coorde-
nadora Pedagógica.

Christiane da Costa (Coordenadora Pe-
dagógica)
Projeto Social Rosário II – São Paulo/SP
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Semana de Reflexão São Domingos de Gusmão no CNSD

 De 5 a 8 de agosto, o Colégio Nos-
sa Senhora das Dores organizou a Se-
mana de Reflexão São Domingos de 
Gusmão, inspirada no pensamento 
dominicano: “Como é possível estu-
dar em peles mortas enquanto irmãos 
morrem de fome?”. 
 Durante a semana, foi de manei-
ra especial preparado um nicho em 
louvor a São Domingos de Gusmão e 
banners com pensamentos e orações 
dominicanas estiveram em diferentes 
espaços da escola. Em sala de aula, os 
educadores de Ensino Religioso e de-
mais disciplinas deram continuidade 

ao tema, enfatizando a vida de São 
Domingos e ressaltando seu lega-
do de princípios. São Domingos de 
Gusmão estava sempre disposto a fa-
lar de Deus em oração ou pregação 
e ele foi um dos grandes inovadores 
da vida religiosa no século XIII. No 
dia 22 de dezembro de 1216, o Papa 
Honório III aprovou definitivamen-
te a Ordem dos Pregadores. E ele foi 
canonizado pelo Papa Gregório IX, 
em 1234. 
 A Equipe da Pastoral do CNSD, 
durante os intervalos dos colabora-
dores dominicanos, promoveu mo-
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diálogo sobre a vida e os valores 
dominicanos. Todos ficaram con-
tentes com as experiências de en-
contro e fraternidade.  
 Segundo o Professor Wander-
son R. Ferreira: “A espiritualidade 
dominicana-anastasiana contribui 
no incremento do diálogo, fé e vida. 
Os colaboradores acolhem muito 
bem essas oportunidades de refle-
xão e formação. A interação foi po-
sitiva. Que possamos sempre, com 
o envolvimento de todos, celebrar 
o legado de São Domingos de Gus-
mão”. 

Wanderson Raposa Ferreira (Coorde-
nador da Pastoral Escolar) 
Colégio Nossa Senhora das Dores - Ube-
raba/MG
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 Foi com este objetivo, que as 26 Ir-
mãs Capitulares, vindas do Brasil, Pa-
raguai, França, Coréia do Sul e Viet-
nã, reuniram-se em Monteils/França, 
para o XXX Capítulo Geral da Con-
gregação das Irmãs Dominicanas de 
Nossa Senhora do Rosário de Mon-
teils, de 09 a 20 de julho de 2019.
 Irmã Márian Ambrósio, Priora 
Geral da Congregação da Divina 
Providência, assessorou o encon-
tro durante os 12 dias de reunião, 
fazendo memória das três Marias 
que estavam ao pé da Cruz: Ma-
ria Mãe de Jesus, Maria Madalena 
e Maria de Cléofas. Elas guiaram 
as Irmãs presentes pela mão, aju-
dando-as a trilhar o caminho de 
Mulheres Testemunhas, Guardiãs 
e Pregadoras da Palavra.
 Contaram também com a asses-
soria das Irmãs Catherine dos San-
tos de Oliveira e Elisiane de Araújo 

Sair do nosso Cenáculo: Derrubar Muros e Construir Pontes

Leal, da Congregação das Carmeli-
tas Missionárias do Espírito Santo, 
no serviço da tradução simultânea.
As Irmãs Vanda Heleusa de Resen-
de e Pascale Rebeyrolle desempe-
nharam a árdua e importante tarefa 
de secretariar o Capítulo.
 O novo Governo Geral foi eleito: 
Irmã Regina Azevedo Soares (Priora 
Geral), Irmã Marie-Thérésa Kim (Vi-
gária Geral), Irmã Myriam Auslander, 
Irmã Danize Pereira da Mata e Irmã 
Jean-Baptiste Hoang Thi Hoa.
 As decisões tomadas e os outros 

assuntos tratados, serão apresenta-
dos no livreto dos Atos do Capítulo, 
que provavelmente estará pronto em 
setembro. Há um grande esforço da 
Equipe de Redação, neste sentido.
 “Mas já dá para adiantar que o que 
ficou muito forte nestes dias capitula-
res, foi a característica internacional da 
nossa Congregação. Somos um grupo 
multicultural. As filhas de Anastasie 
têm variados rostos, costumes, idiomas 
e países. E isso é muito bom, porque so-
mos desafiadas a vivermos na unidade, 
respeitando a diversidade”; comenta 
Irmã Virgínia Helena.
 Foram dias muito produtivos: 
nos encontros, na confraterniza-
ção, na amizade, nas peregrinações,  
e nas decisões. Que Anastasie esteja 
presente fortalecendo a Missão.

Irmã Virgínia Helena de Sousa 
Uberaba/MG
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 O Colégio São Domingos foi ho-
menageado, no dia 28 de junho, no 
evento Troféu Clarim, como escola 
referência na educação araxaense. 

Colégio São Domingos recebe Troféu Clarim em Araxá

 Esse evento é um encontro 
empresarial, organizado pelo 
Jornal Clarim, anualmente, para 
valorizar as diversas atividades 
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volvimento socioeconômico lo-
cal e regional.
 Estiveram presentes no even-
to a equipe de Direção, Ana Cris-
tina Cunha Borges, Maria de 
Fatima Afonso Teixeira, Flavio 
Henrique Borges Lima, acom-
panhados da Assessora de Co-
municação Luciana Sant’ana e da 
Coordenadora de Projetos Ivone 
Bernini Campos.

Luciana Sant’ana (Assessora de Comu-
nicação)
Colégio São Domingos – Araxá/MG
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 O mês de agosto, conforme o cos-
tume da Igreja no Brasil, é dedicado à 
oração, reflexão e ação nas comunida-
des sobre o tema das “Vocações”. Este 
ano, em específico, a temática prin-
cipal está em sintonia com o 4º Con-
gresso Vocacional do Brasil que será 
realizado de 05 a 08 de setembro, no 
Centro de Eventos do Santuário Na-
cional Nossa Senhora de Aparecida.
 Com o tema Vocação e Discerni-
mento: “Mostra-me, Senhor, os teus 

Vocação: Um Chamado de Amor

 Membros da equipe de Comuni-
cação da Província Nossa Senhora 
do Rosário – Irmã Célia Nascimen-
to e Catia Flaviany de Moura parti-
ciparam do Congresso Nacional de 
Comunicação Paroquial – CONA-
COMP nos dias 13 e 14 de julho em 
São Paulo. O evento aconteceu con-
comitantemente com a ExpoCatóli-
ca - feira internacional de produtos e 
serviços para igrejas e para o Turis-
mo Religioso.
 O CONACOMP promoveu um 
encontro de formação para aqueles 

Equipe de Comunicação da Província participa de Congresso Nacional 

que trabalham com a comunicação 
católica: padres, secretários, agen-
tes de pastoral, entre outros, com os 
principais profissionais da área (de 
dentro e fora da Igreja) e com gran-
de enfoque no universo das redes so-
ciais, tecnológico e comunicacional.
 Entre os convidados, Paulo Mo-
raes (Diretor de O Consultor Web); 
Tatti Maeda (Planner Digital); Dar-
lan dos Santos (CEO da Agência Ar-
canjo); Pe. Michel Remery (Padre e 
escritor holandês); Pe. Jefferson Me-
righetti (Padre e Coach), Everton 

Barbosa (Jornalista e escritor); Pe. 
João Carlos Almeida, scj (Padre, 
Doutor em Teologia, Educação e 
Espiritualidade, escritor e profes-
sor); Fernando Nunes (Gestor de 
design da Adora Comunicação); 
Leila Navarro (Palestrante, coach 
e escritora) e Pe. Zezinho (Padre, 
escritor e músico).
 O congresso teve como obje-
tivo oferecer ferramentas e estra-
tégias de comunicação para que 
os participantes possam alcançar 
suas metas de forma prática, es-
truturada e eficaz. O encontro 
nacional ainda propiciou a opor-
tunidade de reunir profissionais 
diversos para troca de experiên-
cias e aprendizagens.
“Toda comunicação na fé é fruto 
da inspiração, e sua natureza é en-
raizada no dom criativo do Espíri-
to Criador que permeava, desde o 
início, a obra da criação.” - Diretó-
rio de Comunicação para a Igreja 
no Brasil n. 60).

Catia Flaviany de Moura - Uberaba/MG
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caminhos”, o congresso tem como 
objetivo despertar ações e propostas 
em prol de uma Cultura Vocacional 
na sociedade atual e ser uma oportu-
nidade para que mais pessoas possam 
meditar acerca da temática. 
 “Neste mês vocacional, somos 
convidadas a intensificar as nossas 
orações pelas vocações. Lembremos 
de utilizar as orações pelas vocações 
dominicanas”; comenta Irmã Dani-
ze Pereira que completa: “Cada uma 
de nós é também chamada a ser Ani-
madora Vocacional onde se encontra. 
Que o Senhor nos ajude cada dia mais, 
testemunhando nossa vocação a  cati-
var e animar os jovens e as jovens que 
querem seguir o chamado de Deus”. 
Irmã Danize Pereira da Mata
Casa de Formação – Porto Nacional/TO
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Irmã Célia Nascimento e Catia Flaviany com Padre Joãozinho
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Irmã Luísa participa do Espaço Missionário do MJD – BR 10 anos
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 O Movimento Juvenil Domini-
cano – MJD já marca na história, 
10 anos de existência, e o Espaço 
Missionário foi uma das formas de 
celebrar a caminhada. A Casa de 
Formação Madre Anastasie foi re-
presentada com a participação da 
Irmã Luisa Teresa de Sousa.
 Essa missão aconteceu na zona 
rural (comunidades: Baviera, Reu-
nidas e Manoel Alves) e a Irmã Lui-
sa compôs o grupo de missionários 
da Manoel Alves – assentamento 
marcado pela luta de um povo sim-

ples, de garra e de muita fé.
 Irmã Luisa relata que foi um mo-
mento de reforçar a fé e esperança 
por dias melhores, como a exemplo 
do Pai São Domingos, que sempre 
estimulou a lutar e que por meio da 
oração e ação, o caminho se abre. 
 O grupo ainda esteve durante 
dois dias em Aragominas, partici-
pando com a comunidade do fes-
tejo de Nossa Senhora das Dores, e 
dois dias de estudo e lazer em Ara-
guaína, na chácara da CPT- Co-

missão Pastoral da Terra.
 “Manifesto a imensa alegria de ter 
vivenciado esse período com o MJD em 
Aragominas, local que residem nossos 
irmãos Frades Dominicanos: Marcos 
Belei (pároco), Xavie e Rony (assessor 
nacional do MJD). Foi uma riqueza 
de experiência. Deus seja louvado por 
tudo isso!”; agradece Irmã Luisa.

Irmã Luisa Teresa de Sousa
Porto Nacional/TO

Solidariedade Dominicana/Anastasiana - Ações Sociais

 De 2 a 7 de julho, Irmãs Mer-
lande e Nancy - noviças da Casa de 
Formação Madre Anastasie parti-
ciparam da Missão da Juventude 
Missionária, na cidade de Alvora-
da/TO, na Paróquia São Francisco 
de Assis. Há muitos anos, as Irmãs 
tinham uma casa na cidade de Al-
vorada – uma cidade maravilhosa 
com um povo bem acolhedor. 

Noviças participam da Missão Jovem da Juventude Missionária

 Essa missão teve como intuito 
reunir os jovens e para pregar a 
palavra de Deus. Muitas atividades 
foram realizadas, como: visitas, pa-
lestras e o retiro. E em todas elas, 
um momento de partilha das expe-
riências vividas durantes as visitas 
às famílias.
 “Foi um momento muito signi-
ficativo para nós, de convivência e 
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Solidariedade Dominicana/Anastasiana - Ações Sociais

de partilha, além da oportunida-
de de conhecer outras realidades”; 
comenta Irmã Merlande, que 
completa: “Esse período foi uma 
alegria para a cidade toda e para 
nós também. Aprendemos muito, 
o que nos ajudará na caminhada 
como religiosas Dominicanas - 
Anastasianas”.  

Irmã Merlande Bazard
Porto Nacional/TO
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 Neste mês, o CEIMC - Centro 
de Educação Infantil Marta Carnei-
ro recebeu uma ajuda especial. Um 
grupo de mães dos alunos da insti-
tuição dispôs de seu tempo de des-
canso para colaborar na organização 

Mães: Mãos amigas no CEIMC
cacional fortalece e impulsiona o 
trabalho desenvolvido.

Tássia Alvim (Coordenadora Pedagógica)
Centro de Educação Infantil Marta Car-
neiro – Uberaba/MG

e ornamentação da festa junina. 
 As mães confeccionaram enfei-
tes, interagiram com a equipe e co-
nheceram um pouco mais do traba-
lho pedagógico que cerca este evento 
tão esperado pelos alunos e famílias.
 O sucesso dessa interação foi 
tão grande que já existem novas 
propostas envolvendo a participa-
ção das mães no espaço escolar.
 O CEIMC acredita que a pre-
sença das famílias no ambiente edu-
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 Despertados pelo ideal religioso 
de São Domingos de Gusmão, os 
alunos bolsistas da ação social do 
Colégio Nossa Senhora das Dores 
em Uberaba/MG, o Centro Social 
Encantos Dominicanos, realizaram 
dia 4 de julho, visita fraterna ao Asi-
lo Santo Antônio. Sob a orientação 
do Professor de Ética e Valores Do-
minicanos, Wanderson R. Ferreira, 
com o apoio da Coordenadora Pe-
dagógica Cátia Brant, da Assistente 
Social Angélica Maria da Silva e do 
Professor Naedson Rosa, a presen-
ça dos estudantes do Curso Técnico 
em Administração proporcionou 
aos idosos momentos de alegria. 
 Os jovens cantaram e dançaram 
com os idosos e os presentes; e ain-
da realizaram gestos concretos de 
doação de mantimentos que a ins-
tituição necessitava. Conheceram 
a história da instituição, as carac-
terísticas filantrópicas e adminis-

Alunos do Centro Social Encantos Dominicanos 
visitam Asilo Santo Antônio

trativas. Promoveram momentos 
de oração e interações positivas, 
doando carinho e atenção. Muitos 
ficaram motivados a retornar para 
visitas e doações. A experiência so-
lidária comoveu a todos, sensibili-
zando os alunos para a necessidade 
de valorizarem integralmente a vida 
e, em especial, a “terceira idade”. 
 Segundo a aluna Elisa Saiury H. 
Alves: “Foi muito bom visitar o asilo, 
conversar com os idosos, aprender e 
refletir sobre a vida”. Já o aluno Ma-
theus Pimenta Resende disse que: “A 
experiência foi muito proveitosa para 
levarmos para a nossa vida; algo que 
não deve ser esquecido tão cedo, até 
porque ver os idosos felizes também 
nos deixou felizes”.  
 O Professor Wanderson R. Fer-

reira comenta: “A fé sem obras é 
morta, pois não somente em datas 
especiais, mas em todos os momen-
tos oportunos, temos que agir de 
forma solidária, principalmente 
com os mais necessitados. A disci-
plina Ética/Valores Dominicanos, 
de forma interdisciplinar, seguindo 
os princípios de Domingos e Anas-
tasie, busca semear esses valores, 
reconhecendo a importância da 
ética, do ecumenismo e da forma-
ção cidadã. Acreditamos que pôr a 
semente na terra não será em vão”.  

Wanderson Raposa Ferreira (Profes-
sor e Coordenador da Pastoral Esco-
lar) 
Colégio Nossa Senhora das Dores - 
Uberaba/MG
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“O trigo amontoado apodrece, disperso frutifica”

Solidariedade Dominicana/Anastasiana - Ações Sociais
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 O encontro socioeducativo so-
bre a diferença entre preconceito e 
discriminação, intolerância religio-
sa e garantia de direito nas classes 
humanitárias das mulheres, negros 
e homossexuais foi realizado no dia 
29 de julho, no Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Víncu-
los Encantos Dominicanos em São 
Paulo.
 A atividade foi destinada a 
crianças e adolescentes entre 6 a 14 
anos sob a facilitação das Orienta-

Serviço de Convivência promove atividades para 
conscientização de crianças e adolescentes

doras Lara e Marilia, e desenvolvi-
da por meio de roda de conversa, 
cartazes, bate-papos, jogo de per-
guntas e respostas.
 O encontro foi planejado para 
desenvolver a socialização entre as 
crianças e os adolescentes, promo-
vendo um convívio harmonioso e 
respeitador. Além de conscientizar 
que existem diferenças entre as pes-
soas, mostrando que diversidade 
não implica a inferioridade. Refor-
çando  assim, a criação coletiva, o 
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Jogos Internos promovem ação solidárias no Externato São José
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 “Gesto Fraterno a Serviço da 
Vida e da Esperança” é uma ação 
desenvolvida pelo Externato São 
José e faz parte do projeto políti-
co-pedagógico, envolvendo a par-
ticipação de pais, alunos, gestores, 
professores e demais colaborado-
res. Seus objetivos englobam vá-
rias expressões, cujas finalidades 
são de resgatar a dignidade huma-
na, a cidadania, além de mostrar o 
outro lado da vida.
 No mês de junho, durante os 

Jogos Internos do Externato São 
José - JIEX, aconteceu a Gincana 
Solidária que arrecadou doações: 
material de limpeza, alimentos não 
perecíveis e fraldas descartáveis 
para serem entregues às Institui-
ções assistidas pelo projeto.
 Atualmente, a escola atende 23 
famílias e 4 Instituições, as quais 
são extremamente carentes e de-
pendem da sociedade. “Tendo a 
religião como ato educativo, a 
educação Religiosa, na sua globa-
lidade, envolve todos os que con-
vivem na instituição como sujeitos 
do processo educativo, isto é, in-
teragem educando e educadores, 
na busca de sua realização como 
seres humanos, numa missão que 
dá sentido à vida: ser feliz e fazer 
o outro feliz (Diretrizes da Educa-
ção Religiosa das escolas Domini-

canas, p.14).
 O projeto é supervisionado 
pela Irmã Ana Rita Lopes e pela 
Professora Karla Giselle, que co-
ordenam a Pastoral, o Ensino Reli-
gioso (dimensão humana, valores 
e atitudes) e a iniciação e o apro-
fundamento na vida cristã católica 
(Catequese e Crisma).

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

valor do debate e o saber respeitar as 
diversas opiniões. 
 
Eloisa Ferreira Machado (Gerente de Serviço)
Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos Encantos Dominicanos
São Paulo/SP

Solidariedade Dominicana/Anastasiana - Ações Sociais

Projeto Biblio
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Férias na Comunidade do Externato São José em Goiânia
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l  No dia 7 de julho, as noviças 
da Casa de Formação de Tocantins 
chegaram na Comunidade do Ex-
ternato São José para uma belíssi-
ma vivência com as Irmãs durante 
quinze dias. 
 “O olhar das Irmãs impressio-
na e nos ajuda a seguir a nossa ca-
minhada. Cada uma demonstrou 
muito carinho e cuidado em todos 
os gestos. As experiências que com-
partilharam fortaleceram a nossa 
vocação. Temos uma riqueza mui-
to grande com nossas Irmãs idosas, 
elas nos motivam a acreditar que 

a Vida Dominicana vale a pena”; 
conta Irmã Nancy Escobar. 
 As visitantes tiveram a opor-
tunidade de conhecer o Goiás, 
pelo qual, as primeiras Irmãs 
passaram. Elas se emocionaram 
ao visitar o colégio Sant´Ana e ao 
caminhar por lugares em que as 
Missionárias estiveram. Também 
percorreram pela casa e Paróquia 
dos Irmãos Dominicanos, revisi-
tando as primeiras raízes.   

Irmã Nancy Escobar 
Porto Nacional/TO

1º Festival de Curtas do Rosário em Curitiba
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 Como resultado do Projeto Biblio-
experiências, os alunos e educadores 
produzem videoclipes sobre o tema da 
turma dentro do projeto.   
 No dia 29 de junho, foi a estreia do 

1º Festival de Curtas do Colégio Nossa 
Senhora do Rosário e exibiu as produ-
ções já finalizadas das turmas da Edu-
cação Infantil e 1º ano.
 Foi um evento perfeito, à altura 
dos trabalhos cuidadosamente criados 
e produzidos pelos professores e coor-
denadores envolvidos e estrelados pelo 
elenco de talentosos alunos do colégio. 
 Os familiares foram recepciona-
dos num cenário impecável, que os 
envolvia no clima cinematográfico. O 
momento mais esperado foi o da exi-
bição dos curtas, que foram prestigia-

dos e aplaudidos. Todos os presentes 
ficaram muito orgulhosos do envol-
vimento dos estudantes, educadores 
e gestores. Essa foi uma iniciativa 
inovadora de tornar o aprendizado 
ainda mais envolvente e significati-
vo. Em breve, as demais turmas terão 
sua grande estreia no festival.

Visita à Catedral de Goiás

 O projeto Biblio é uma ini-
ciativa anual do Colégio Rosá-
rio, que trabalha temas trans-
versais de grande relevância na 

transformação do mundo, per-
meando todo o conteúdo pro-
gramático requerido na BNCC 
durante o ano letivo. Em 2019, 

o tema do projeto é baseado 
em experiências que transfor-
mam o aprendizado. Por isso, 
o nome: “Biblioexperiências”. 

 Em 2019, o recorte temático do 
“Projeto Biblio” são as experiências 
geradas/promovidas pela vida que 
vão tornar as pessoas que elas são, 
direcionando o olhar e produzindo 
sentido para a forma como são com-

Alunos em Curitiba aprendem a partir de experiências compartilhadas de refugiados
preendidas as relações, os conheci-
mentos, as linguagens, enfim, para a 
melhor compreensão do mundo.
 Um dos temas do projeto que está 
sendo elaborado, trata as vivências 
dos refugiados no Brasil, principal-
mente as barreiras físicas e ideológi-
cas. Para melhor reflexão sobre esse 
tema, os estudantes do 9º ano “B” do 
Ensino Fundamental, convidaram o 
Sr. Benson, refugiado haitiano, que 
vive no Brasil desde 2011. 

 O objetivo dessa conversa foi 
conhecer um pouco da trajetória 
de vida do Sr. Benson desde que 
deixou seu País de origem até sua 
adaptação no Brasil. Exercitar a 
empatia é a melhor maneira de 
compreender um tema tão polêmi-
co e controverso. Foi uma aprendi-
zagem transformadora para todos.

Fabiane Cessetti (Gerente de Marketing)
Nossa Senhora do Rosário – Curitiba/PR

Projeto Biblio



Página 12Informativo Anastasiando

 Em mais uma das ações em 
homenagem ao Ano Mariano, o 
Centro de Educação Infantil Marta 
Carneiro abriu espaço para a apre-
sentação de trabalhos artesanais 
desenvolvido por mulheres da co-
munidade em sua Festa Junina. 

As “Marias Artesãs” ganham espaço na Festa Junina do CEIMC
 O grupo de mulheres busca 
com o artesanato garantir uma 
complementação de renda familiar 
e trabalhar a saúde física e mental. 
Comprometidos com o desenvol-
vimento humano de seus clientes, 
os trabalhos são marcados por tra-
zer delicadeza e propostas pedagó-
gicas. Além das produções clássi-
cas, há também jogos pedagógicos, 
facilitadores de ensino, acessórios 
para organização, higiene pessoal e 
muito mais. 
 O grupo foi muitíssimo bem 
recebido e elogiado pelo públi-
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C co presente na festa do Centro de 

Educação Infantil.

Tássia Alvim (Coordenadora Pedagógica)
Centro de Educação Infantil Marta Car-
neiro – Uberaba/MG

 A Comunidade Educativa do Co-
légio Nossa Senhora das Dores, no 
contexto do Ano Mariano, participou 
da Festa de Nossa Senhora D’Abadia 
– Padroeira de Uberaba/MG. 
 No dia 2 de agosto, a Missa foi 
em intenção aos educadores e aos 
estudantes.  A Direção Escolar, 
membros da Equipe da Pastoral, 
professores, colaboradores, alunos, 

Colégio Nossa Senhora das Dores celebra na Festa de Nossa Senhora D’Abadia 
egressos e famílias dominicanas se 
fizeram presentes na celebração. 
 Foram significativos momentos 
de  reflexão, de oração, de fé e de 
confraternização. O Padre Alexsan-
dro, estigmatino e pároco do San-
tuário de Nossa Senhora D’Abadia, 
acolheu a todos de forma fervorosa, 
destacando a importância da edu-
cação para a construção de uma so-
ciedade mais digna e cidadã.  
 Após a comunhão, guiados pela 
imagem da Padroeira, todos os 
educadores e estudantes foram con-
vidados a participar de uma solene 
procissão. A família dominicana, 
conduzida pela bandeira do CNSD, 
envolveu-se na ação de graças. 
 Segundo o professor Wander-

son R. Ferreira – Coordenador da 
Pastoral Escolar: “A celebração 
foi um forte momento, no segui-
mento de Domingos e Anastasie, 
de bênçãos e de proteção. Que 
Deus, por intercessão de Maria, 
sempre nos abençoe”.  

Wanderson Raposa Ferreira (Coorde-
nador da Pastoral Escolar) 
Colégio Nossa Senhora das Dores - 
Uberaba/MG
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Ano Mariano


