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Irmãs Dominicanas de Goiânia, São Paulo e 
Paraíba participam do “Grito dos Excluídos”, 
no dia 07 de setembro. A atividade comple-
ta 25 anos em 2019 e critica o atual sistema 
apontando que a luta deve ser por justiça, 
direitos e liberdade. O Grito dos Excluídos, 
manifestação que surgiu na Igreja Católi-
ca, é promovido anualmente com apoio de 
organizações sociais, ambientalistas, parti-
dos de esquerda, movimentos populares do 
campo e da cidade, movimento estudantil, 
de mulheres, pastorais sociais e religiosas 
de diferentes matrizes, e sindicais que, nes-
ta edição, reforçam a luta em defesa dos 
direitos dos trabalhadores e contra a “refor-
ma” da Previdência.

Setembro – Mês da Bíblia: Para que n’Ele nossos povos tenham vida 
(Primeira Carta de João)

 “Vai e Prega”
“Grito dos Excluídos”

Presentes também estiveram as Irmãs 
Dominicanas na “Marcha das Margaridas” 
que aconteceu no dia 13 de setembro, em 
Brasília, com 100 mil mulheres marchan-
do pelo resgate da dignidade e pelo fi m 
da violência. Homens também abraça-
ram a mesma causa. Em sua 6ª edição, o 
evento aborda a partir de diálogos e de-
bates com mulheres da base: a defesa de 
temas como a terra, a água, as práticas 
agroecológicas, as políticas de educação e 
saúde, o combate à violência de gênero, 
além da Previdência Social.

“Marcha das Margaridas”
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EXPEDIENTE

Informativo organizado pelo Núcleo de Comunicação Social e Marketing da Província Nossa Senhora do Rosário – Irmãs 
Dominicanas de Nossa Senhora do Rosário de Monteils. / Contato: departamentodecomunicacao@gmail.com / Diagramação: 
Andréia F. Malaquias  / On-line: www.dominicanasdemonteils.org.br

 A Família Dominicana 
do Brasil se alegra com 
a eleição de Irmã Regi-
na Azevedo Soares, reli-
giosa da Congregação de 
Nossa Senhora do Rosá-
rio de Monteils, para o 
mandato de 6 anos como 
a 12ª Priora Geral. Mo-
tivo de gratidão e orgu-
lho ao celebrar no per-
curso do Governo Geral 
da Congregação a pre-
sença de outra brasileira 
à frente, tecendo novos 
caminhos junto à Família 
dominicana-anastasiana. 
 Irmã Regina está as-
sumindo a missão que foi 
exercida por Irmã Cleoni-
ce Cardoso, ex-professo-

Irmã Regina Azevedo – Priora Geral: 
Dominicana-Anastasiana em ação!

ra do Colégio 
Nossa Senhora 
das Dores, que 
marcou déca-
das com sua 
ternura, man-
sidão e compe-
tência nas au-
las de francês. 
 Em nossos 
encontros de 
ex-alunas do 
CNSD, faze-
mos memórias 
às lições e te-
atros em lín-
gua francesa, 

aprendizagem signifi cati-
va com ludicidade e exce-
lência. O reconhecimento 
da Família Dominicana à 
nossa ex-professora que 
cumpriu a missão profé-
tica de São Domingos e 
Madre Anastasie junto às 
comunidades religiosas 
de 8 (oito) países: Brasil, 
França, Vietnam, Coreia, 
Itália, Paraguai, República 
Dominicana e Haiti. 
 No mês de julho, em 
Paris, Irmã Cleonice pas-
sou o “cajado” para Irmã 
Regina, eleita no XXX Ca-
pítulo Geral. Irmã Regina 
disse seu sim a este ape-
lo dominicano de tornar 
Jesus Cristo conhecido e 

amado pelo testemunho 
da Verdade, da Justiça e 
do Amor. Ela já exerceu 
diferentes cargos ao longo 
de sua vida religiosa jun-
to aos Colégios, às Pasto-
rais, Associações, Movi-
mentos Sociais e Eclesiais 
em diferentes cidades: 
Rio de Janeiro, Porto Na-
cional, São Paulo, Goiás, 
Ribeirão Preto, Uberlândia 
e Uberaba, onde sempre 
cativou a todos com sua 
competência e carisma. 
 Que São Domingos 
e Maria Anastasie, seus 
protetores, garantam a 
ela fortaleza, sabedoria e 
confi ança em sua traves-
sia por estes oito países 
que a acolhem com ale-
gria e sinal de esperan-
ça. Com plena convicção 
de que fará uma profícua 
gestão, pois revela em 
seu sorriso e nos ges-
tos fraternos, a presença 
amorosa de Cristo em sua 
cultura, aspirações e so-
nhos para a humanidade. 
 Parabéns, Irmã Regina 
Azevedo, sucesso!

Maria de Lourdes Leal dos 
Santos (Leiga Dominica-
na-Anastasiana)
Uberaba/MG
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 No período de 30/08 a 
01/09, aconteceu no Cen-
tro de Estudos Tomás de 
Aquino, a XXVIII Assem-
bleia Eletiva e alterações 
do Estatuto da Federação 
de Congregações das Do-
minicanas no Brasil.
 Com tema: “Que as pa-
lavras e gestos da nossa 
pregação façam brotar do 
mais profundo do nosso 
SER a PALAVRA DE ESPE-
RANÇA”, o encontro iniciou 
com acolhida da Presiden-
te Irmã Izide Santina – 
Dominicana de Santa Ca-
tarina de Sena, dando as 
boas-vindas às Irmãs das 
Congregações Federadas: 

Assembleia Eletiva da Federação de Congregações 
das Dominicanas é realizada em Uberaba/MG

Dominicanas Nossa Se-
nhora do Rosário de Me-
legnano, Dominicanas de 
Monteils, Dominicanas de 
São José de Ilanz, Domi-
nicanas de Santa Catarina 
de Sena – Portuguesas, 
Dominicanas da Anuncia-
ta, Dominicanas da Beata 
Imelda, Congregação Ro-
mana de São Domingos.
 Após momentos de es-
piritualidade e formação, 
foi feita em grupo a ava-
liação do encontro e le-
vantamento dos nomes 
para a nova Diretoria para 
nos próximos dois anos 
(2019 a 2021). Termina-
do o mandato da Direto-

ria atual, a Irmã Regina 
Azevedo Soares foi esco-
lhida pela Assembleia e 
coordenou o processo de 
eleição que foi finalizado 
da seguinte forma: Irmã 
Jacinta Fatima de Sou-
za (Dominicana de São 
José) assumirá a missão 
de ser Presidente da Fe-
deração e as eleitas para 
compor a coordenação 
foram as Irmãs Sonia Pe-
reira Candido (Dominica-
na de Santa Catarina de 
Sena), Rozilene  Maria de 
Carvalho (Dominicana da 
Anunciata) e Virgínia He-
lena de Sousa (Dominica-
na de Monteils).

C
ré

di
to

 F
ot

os
: 

A
rq

ui
vo

Aprendendo a tecer amor

 Alunos, mães e funcioná-
rios da Ação Social - Rosário 
II em São Paulo entretive-
ram-se em tecer fios e amor 

Marlete Scapinelli (Coorde-
nadora de Ensino Religioso)
Ação Social Rosário – São 
Paulo/SP
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II a fim de multiplicá-los.
 Primeiro, eles tiveram de 
aprender a tecer. Aceitaram 
então, o desafio de fazer 350 
bonequinhos para 350 ávi-
das mãozinhas para o próxi-
mo “Dia das Crianças”. E an-
tes dessa data, os alunos da 
Ação Social já estão exibindo 
o resultado. Pois o melhor 
do que ganhar o sorriso da 
criança é torná-lo possível.
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 Nos dias 17 e 18 de agos-
to, aconteceu o Encontro Vo-
cacional em Porto Nacional, 
na Casa de Formação Madre 
Anastasie, coordenado pela 
Equipe de Animação Voca-
cional: Irmãs Doraíldes, Da-
nize, Terezinha Costa, Da-
nielle, Thalita e o com apoio 
da Irmã Maria Irenilda.
 O encontro com o tema 
“Mostrai-nos ó Senhor vos-
sos caminhos” contou com 
a participação de oito jo-
vens de diferentes idades 
e lugares: Taguatinga, Sil-
vanópolis, Santa Rosa, Pin-
dorama, Cavalcante/GO e 
Porto Nacional.
 Durante os dois dias, as 
jovens presentes aprofunda-
ram sobre o “chamado” que 
Deus faz a cada pessoa para 
bem realizar sua missão 
no mundo, e desta forma, 
puderam entender melhor 
sobre as vocações em sua 
amplitude:
•Vocação Fundamental: 
Chamado à vida. A vocação 
à vida é o chamado que pre-
cede todos os demais. Deus, 
em seu infinito amor, mode-
lou o homem e a mulher à 
sua imagem e semelhan-
ça, os chamou à vida, para 

que, na liberdade de filhos e 
filhas, fossem continuado-
res(as) da sua criação.
•Vocação Cristã: Pelo Ba-
tismo, toda pessoa recebe, 
pela fé de seus pais e pa-
drinhos. Consequentemen-
te, a pessoa é chamada a 
aderir à missão de Jesus, 
para ser sinal do Reino e 
comunicação da Boa-Nova 
do Evangelho.
•Vocação à Vida Matri-
monial: É a vocação do 
amor que se realiza na re-
lação entre o homem e a 
mulher. No amor de Deus, 
o casal é chamado a edi-
ficar o amor conjugal para 
formarem uma família, 
onde o lar se torna uma 
pequena Igreja na qual se 
vive, partilha e transmite 
os valores humanos e cris-
tãos. 
•Vocação à Vida Con-
sagrada: A vida religiosa 
consagrada é uma vocação 
para homens e mulheres 
que se sentem chamados 
por Deus para viver a ra-
dicalidade de seu Batismo, 
dedicando toda a sua vida, 
seu tempo, suas forças e 
capacidades para o servi-
ço aos irmãos, diante das 

Irmãs Dominicanas promovem 
Encontro Vocacional no Tocantins

mais variadas necessida-
des do ser humano, hoje.
•Vocação do cristão lei-
go: Todo cristão leigo ca-
sado ou solteiro vive e cor-
responde à sua vocação 
sendo sinal de Cristo e do 
seu Evangelho no meio do 
mundo. Podem desempe-
nhar atividades diversas na 
Igreja e no mundo.
 “Tivemos ainda momen-
tos fortes de oração e refle-
xão sobre: a história pes-
soal e familiar e a vida em 
comunidade eclesial”; con-
ta Irmã Thalita Dias e que 
ainda complementa: “Pro-
curamos também orientar 
cada jovem a trilhar o seu 
próprio caminho, mostran-
do sempre esse Deus ami-
go, Deus irmão, um Deus 
que caminha conosco”.
 A partir de agora, as 
jovens continuam sendo 
acompanhadas e devem 
participar de outros encon-
tros. Uma delas manifestou 
o desejo de ser acompa-
nhada mais de perto para 
ingressar na Congregação.

Irmã Thalita Dias de Sousa
Porto Nacional/TO
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 A Priora Geral da Con-
gregação de Nossa Senho-
ra do Rosário de Monteils, 
Irmã Regina Azevedo Soa-
res, visitou o Colégio Exter-
nato São José, na primeira 
semana de setembro. 
 Durante o encontro com 

Priora Geral Regina Azevedo presente em Goiânia

os alunos da Educação In-
fantil e Ensino Fundamen-
tal 1, com a presença das 
Irmãs Ana Rita e Irenilda, 
a Irmã Regina se apresen-
tou durante a Oração Ini-
cial.
 O momento foi de inte-

gração e acolhimento com 
as crianças e foi ideal para 
reforçar a missão domini-
cana que está presente em 
Goiânia há 71 anos evan-
gelizando por meio da Edu-
cação.

Karla Giselle Rodrigues 
(Coordenadora Pastoral 
Escolar)
Colégio Externato São José 
- Goiânia/GO
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Encontro das Diretorias das 
Unidades Educacionais da ASSEIJ

 No dia 16 de agosto, 
aconteceu em Uberaba, no 
Centro de Estudo Tomás de 
Aquino, o encontro adminis-
trativo para orientações da 
Diretoria da mantenedora 
Associação Educadora da In-
fância e Juventude – ASSEIJ.

 O momento foi oportu-
no para as Diretorias das 
Unidades partilharem suas 
vivências, desafios e ex-
pectativas. O encontro foi 
muito proveitoso certa-
mente terá continuidade 
com projetos futuros.
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 O Colégio Sagrado 
Coração de Jesus em 
Porto Nacional/TO reali-
zou na última quinzena 
de agosto, com os alunos 
do 2º ano do Ensino Fun-
damental Anos Iniciais, a 
encenação do livro literá-
rio “Última parada, rua do 
mercado”, do autor Matt 
de La Pena.
 Como parte da metodo-
logia pedagógica e prática 
de incentivo à leitura e a 
descobertas, o Projeto “Si-
mulando a História”, ide-
alizado pela Coordenação 
do Ensino Fundamental 
(em conjunto com as pro-
fessoras e equipe) busca 
na prática, reforçar de ma-
neira lúdica, o que os alu-
nos aprendem de bonito 
nas páginas de um livro. 
 Para a encenação, as 
professoras fizeram a si-
mulação da obra que 
conta a história de uma 
criança que para chegar 
ao seu destino, utiliza o 
transporte público, e re-

“Simulando a História” desperta 
ludicidade e respeito com o próximo

aliza muitas descobertas. 
Na ocasião, um ônibus foi 
locado e um roteiro de pa-
radas para que os perso-
nagens (colaboradores do 
colégio) pudessem entrar 
no veículo. A última para-
da do ônibus foi na feira 

municipal, onde os alunos 
distribuíram sopa aos fei-
rantes, a trabalhadores 
que estavam nas proximi-
dades e para alguns mo-
radores de rua. 
 Foram momentos va-
liosos que reafirmam 
que são essas ações que 
representam a essência 
das Irmãs Dominicanas 
na formação da escola 
como espaço privilegiado 
de relações de amorosi-
dade, de solidariedade, 
de cuidado, de contem-
plação, de partilha, de 
respeito, de acolhida, de 
estudo e de felicidade. 

Jania Rodrigues de Sousa 
Soares 
Colégio Sagrado Coração de 
Jesus – Porto Nacional/TO
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 No dia 26 de agosto, co-
berta pela benção e sabedo-
ria do Senhor, a equipe do 
Centro de Educação Infantil 
Marta Carneiro em Ubera-

CEIMC realiza a 1ª Reunião com a Equipe da Pastoral
ainda não havia uma equi-
pe e calendário formali-
zados. Mas com o apoio 
da Irmã Virgínia Helena 
e presença constante da 
Diretora Adriana Luísa, 
foi possível definir novos 
planos com a proteção de  
Domingos e Anastasie.

Tássia Alvim (Coordena-
dora Pedagógica)
Centro de Educação Infan-
til Marta Carneiro – Ubera-
ba/MG
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ba/MG, iniciou uma nova 
etapa no trabalho com a 
Pastoral Escolar.
 Até então, apesar de 
ações pastorais existentes, 

III Mostra Pedagógica de 
Ensino Religioso em Uberaba

 Como forma de enal-
tecer o trabalho com a 
Matriz de Ensino Religio-
so Dominicana no Centro 
de Educação Infantil Mar-
ta Carneiro e oportunizar 
aos pais a apreciação do 
trabalho artístico dos fi-
lhos, foi realizada pelo 3º 
ano, a Mostra Pedagógica 
de Ensino Religioso com 
o tema “São Domingos e 

Nossa Senhora” para ho-
menagear o Ano Mariano. 
 A Mostra é a culmi-
nância de todo o projeto 
pedagógico realizado em 
sala de aula. As profes-
soras desenvolvem tra-
balhos ligados à proposta 
histórica-religiosa 
 A cada ano é obser-
vado um crescimento da 
visitação dos pais e um 

maior envolvimento dos 
mesmos. Conhecer e di-
vulgar a história domini-
cana é um prazer e um 
dever de todos!

Tássia Alvim (Coordena-
dora Pedagógica)
Centro de Educação In-
fantil Marta Carneiro – 
Uberaba/MG
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 As homenagens aos 
pais dominicanos, no Co-
légio São Domingos de 
Araxá/MG, aconteceram 
no período de 14 a 24 de 
agosto.

Mais que um pai... um superpai!
Várias atividades foram 
organizadas para as famí-
lias, entre elas, apresen-
tações musicais no Centro 
Cultural CSD, café da ma-
nhã e um divertido sábado 
letivo com brincadeiras, 
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crianças e adolescentes 
para com os seus pais.

Luciana Sant’ana
Colégio São Domingos – 
Araxá/MG

Roda de leitura traz ludicidade 
e aprendizagem no Rosário II
 Dentro da rotina diária 
do Colégio Nossa Senho-
ra do Rosário II, é orga-
nizada a roda de leitura 
com o intuito de desper-
tar as habilidades como a 
linguagem, o treino para 
a escuta, a ampliação de 
repertório e a criativida-
de. Por vezes, alguns li-
vros paradidáticos vão 
além desse momento. 
 No último mês, foi tra-
balho do livro “Chá das 
dez” de Celso Sisto, uma 
boa oportunidade para 
os alunos realizarem a 
contagem, rimarem, ex-
perimentarem sabores e 
odores. Eles puseram a 
mão na massa e até con-
feccionaram suas pró-
prias xícaras. 
 E imaginem só, como 
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Ifoi o lanchinho das dez?! 

Mais saboroso do que 
nunca!

Christiane da Costa (Coor-
denadora Pedagógica)
Ação Social Rosário – São 
Paulo/SP

Solidariedade doMiniCana-anaStaSiana: açõeS SoCiaiS
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Pequenas Comunidades 
Inseridas-Regional Recife (PCIs)

 Nos dias 30 e 31 de 
agosto e 01 de setem-
bro, as Irmãs Dominicanas 
participaram em Cabede-
lo/PB, na casa das Irmãs 
da Sagrada Família, de um 
encontro celebrativo dos 
50 anos das inserções po-
pulares do Regional Recife 
das Pequenas Comunida-
des inseridas em meio po-
pular.
 Oitenta e quatro pesso-
as dos estados da Paraíba 
e Pernambuco participa-
ram do encontro com o 
tema “As mulheres consa-
gradas e seu protagonismo 
na profecia, ontem, hoje e 
sempre” trabalhado com 
autoridade pela Teóloga 
Feminista Ivone Gebara 
com o fundamento: “As 
mulheres saíram depressa 
do túmulo, estavam com 

medo, mas correram com 
muita alegria para dar a 
notícia aos discípulos” - 
Mt 28,8.
 “Ao longo de nossa histó-
ria sempre nos posicionamos 
em defesa da vida, lutando 
junto com o povo das co-
munidades do meio popular, 
do campo e da cidade para 
conquistarmos dignidade e 
direitos humanos. Porém, 
ainda há um longo caminho 

a ser trilhado na conquis-
ta de igualdade, liberdade, 
equidade e autonomia nes-
sa sociedade desigual que 
permanece patriarcal, capi-
talista e racista”; explica a 
Irmã Aparecida Lopes. 

Ir. Aparecida de Souza Lo-
pes 
Comunidade Irmã Gertru-
des - Mamanguape/PB
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 O Centro Social Encan-
tos Dominicanos – ação 
social do Colégio Nossa 
Senhora das Dores Ubera-
ba/MG, recebeu no dia 27 
de agosto, a Coach Andréa 
Marques e Matheus Haya-
saki (Master Coach), que 
proporcionaram aos alu-
nos do Curso Técnico em 
Administração uma pales-
tra que retrata a nova pos-
tura dos profissionais nos 
dias atuais. 
 Com o tema “O poder 
da ação”, o encontro trou-
xe importantes reflexões 
sobre o comprometimento 
e envolvimento dos indiví-
duos em vários ambientes, 
principalmente o profissio-
nal. Os palestrantes Andréa 
e Matheus, desde o início, 
envolveram os alunos apre-
sentando a importância 
de ter um comportamento 
motivado pelos resultados, 
e que é preciso sair da zona 
de conforto e começar a 
agir em busca de uma vida 

Palestra inspira jovens do Centro 
Social Encantos Dominicanos

extraordinária e abundante.
 Segundo a Coordena-
dora Pedagógica do Curso, 
Cátia Brant: “Foi ótimo este 
evento, pois mexeu com 
cada um de nossos alunos, 
possibilitando o repensar 
sobre suas atitudes, e o 

efeito do que podem fa-
zer e gerar a partir de suas 
próprias ações”. Os profes-
sores Alex Sandro Souza 
de Oliveira e César Fernan-
des dos Santos, também 
comentaram como a expe-
riência obtida, faz com que 
os jovens revejam o quan-
to são capazes de agir de 
maneira correta, sinérgica 
e propositalmente voltada 
para o bem comum.
 A palestra proferida 
também foi uma grande 
oportunidade de elevar a 
autoestima dos alunos e 
exercitar o poder da ação 
de cada um.

Alex Sandro Souza de Oliveira 
(Professor)
Centro Social Encantos Domi-
nicanos – Uberaba/MG
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Projeto Social presente em 
Instituições de Goiânia

 Vivenciar o outro lado 
da vida é um dos objetivos 
do Projeto “Gesto Fraterno 
a Serviço da Vida e Espe-
rança”, desenvolvido pela 
Pastoral Escolar do Colégio 
Externato São José. 
 Em setembro, os alu-
nos de 6º ao 9º ano, pais, 
professores e colaborado-
res participaram da etapa 
das visitas assistidas nas 
instituições: Creche Santa 
Luzia, ASCEP, Asilo São Vi-

cente de Paulo e Comuni-
dade Luz que liberta. Du-
rante as visitas, os alunos 
se dividiram em grupos 
e compartilharam jogos 
(dama e xadrez), músicas, 
brincadeiras e “dia de be-
leza” (maquiagem, mani-
cure e pedicure).
 Essas ações fazem 
parte do Projeto Político-
-Pedagógico com objeti-
vos que englobam várias 
expressões que visam 

valorizar o respeito, a 
responsabilidade e a to-
lerância com o próximo. 
São momentos de frater-
nidade e muito aprendi-
zado. É gente feliz fazen-
do gente feliz. 

Karla Giselle Rodrigues 
(Coordenadora Pastoral 
Escolar)
Colégio Externato São José 
- Goiânia/GO
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Solidariedade doMiniCana-anaStaSiana: açõeS SoCiaiS

 O mês de agosto foi de-
dicado à reflexão sobre a 
realidade dos irmãos e ir-
mãs privados de liberdade 
ou em situação de cárcere 
no Sistema Penitenciário 
Brasileiro e por esta razão 
várias atividades foram re-
alizadas com essa temáti-
ca. 
 Uma delas foi a Audiên-
cia Pública da Pastoral Car-
cerária em João Pessoa/PB, 

Agosto: “Mês do Encarcerado”

realizada em 29 de agosto 
- celebração do martírio de 
João Batista, para discutir 
os Direitos Humanos e as 
Políticas Públicas para a res-
socialização da pessoa em 
situação de cárcere. Irmã 
Aparecida de Souza con-
ta que o debate foi funda-
mentado em Hebreus 13,3: 
“Lembrem-se dos presos 
como se vocês estivessem 
presos com eles”. 

C
ré

di
to

 f
ot

os
: 

C
om

. 
Ir
. 

G
er

tr
ud

es  Representantes de se-
tores: eclesiástico, político, 
jurídico, penitenciário e da 
sociedade civil, bem como 
de diversas pastorais e 
movimentos sociais parti-
ciparam da mesa e dos de-
bates. Pois é missão de to-
dos cuidar da vida lá onde 
ela está mais ameaçada e 
subestimada.

Ir. Aparecida de Souza Lopes 
Comunidade Irmã Gertrudes 
- Mamanguape/PB

 Em meados de agosto, 
aconteceu o encontro com 
as famílias no Serviço de 
Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos Encantos Do-
minicanos em São Paulo. O 
tema trabalhado foi “Cuidar 
de si para cuidar do outro”. 
Tema esse, sugerido depois 
de uma atividade realizada 
pelas Orientadoras junto às 

Guiando a família para o essencial da vida
crianças e adolescentes. 
 Neste encontro foi traba-
lhado a importância de se 
cuidar, o poder do elogio, o 
olhar e o “ver” o outro, prin-
cipalmente os membros da 
própria família. Muitas parti-
cipantes expressaram seus 
sentimentos quando recebem 
um elogio: “Meu dia fica me-
lhor.”, disse uma; “Há muito 
tempo não sei o que é rece-
ber um elogio.”, disse outra.
 Fazer um mundo melhor 
deve começar pela própria 
casa, pela família, assim já 
dá início à transformação 
que se deseja ao mundo. 
Foi ainda salientada a im-

portância de olhar nos olhos 
dos filhos, de abraçar, de di-
zer o quanto se ama. Não 
bastando apenas dizer e 
sim demonstrar esse amor 
com gestos de carinho. 

Marcos Arengheri (Assis-
tente Social)
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
Encantos Dominicanos – 
São Paulo/SP
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 No dia 05 de agosto, o 
Centro Educacional Infantil 
Maria de Nazaré celebrou 34 
anos de existência, persistên-
cia, lutas e conquistas. “Agra-
decemos a todas e todos que 
fazem parte dessa linda his-
tória educativa. Nosso agra-
decimento especial às funda-

eSPaço MeMÓria

CEI Maria de Nazaré: 34 anos construindo uma linda história

doras Irmã Ângela Maria (in 
memoriam) e Irmã Maria Eu-
gênia”; festejam Irmã Eulália 
e Irmã Esther Maria.
 Em 2019, o CEI conta com 
um grupo de 230 educandos 
que vivenciam diariamente os 
valores dominicanos em prol 
do futuro da humanidade. 
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Que todos sejam abençoa-
dos por Deus com a inter-
cessão de Maria de Nazaré.  

Irmã Eulália Borges e Irmã 
Esther Maria
Centro Educacional Infan-
til Maria de Nazaré - Ribei-
rão Preto/SP

 Agosto chegou com seu 
brilho natural, muito ven-
to para balançar as ban-
deiras da Festa Agostina 
do Centro Educacional 
Infantil Maria de Naza-
ré, em honra aos San-
tos Juninos: São Pedro, 
São João e Santo Antô-
nio. Essa prorrogação de 
festejos juninos anima a 
todos para o início do se-
gundo semestre letivo. 
 A todo o vapor, o CEI 
começou os trabalhos 
com danças típicas, mui-
ta comida gostosa e mui-
ta animação no show de 
prêmios. A participação 

Festa Agostina é um sucesso!

das famílias, das crian-
ças, de toda a equipe da 
escola, dos voluntários, 
das Irmãs, e nesse ano, 
com a parceria da Pasto-
ral de Eventos da Paró-
quia Nossa Senhora dos 
Canaviais que muito con-
tribuiu para o bom êxito 
do festejo. 

 O evento aconteceu 
no dia 17 de agosto, no 
Salão de Festas da Ca-
pela Santa Maria Mada-
lena, que pertence à Pa-
róquia e contou com a 
presença de quase 1300 
pessoas.  Foi uma noi-
te de muita harmonia, 
onde as famílias se con-
fraternizaram, se diver-
tiram e puderam apre-
ciar seus filhos e filhas 
nas diversas apresenta-
ções.

Irmã Eulália Borges e 
Irmã Esther Maria
Centro Educacional In-
fantil Maria de Nazaré - 
Ribeirão Preto/SP
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 O “Dia da Família“ 
foi instituído no Cen-
tro Educacional Infantil 
Maria de Nazaré de Ri-
beirão Preto, em 2014 
em substituição ao Dia 
das Mães e Dia dos Pais. 
Trata-se de um evento 
que tem nos sensibili-
zado bastante pelo re-
sultado vivenciado nas 
edições passadas e na 
de 2019.
 O projeto tem como 
objetivo proporcionar a 
participação da família 
no desenvolvimento da 
criança, sobretudo não 
constrangê-las com as 
datas comemorativas, 
por exemplo “Dia das 
Mães” e “Dia dos Pais”. 
Esse evento é realizado 
na semana que antecede 

Promovendo alegrias na Primeira Infância
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com um plane-
jamento sema-
nal sobre a Fa-
mília de maneira 
interdisciplinar 
perpassando por 
todos os campos 
de experiências 
e principalmen-
te, o Ensino Reli-
gioso.
 Durante o pe-

ríodo é adquirida e ofer-
tada uma vasta literatura 
infantil sobre o tema para 
as crianças, e as profes-
soras desenvolvem com 
antecedência ao encontro 
com os familiares. Nes-
se sentido, é trabalhado 
o respeito às várias con-
figurações familiares; a 
boa convivência no lar; a 
importância da família; a 
família de Jesus; os valo-
res como amizade, coope-
ração e deveres; como é a 
família de cada um, quais 
os membros da família e 
quais os sentimentos que 
se deve ter por ela, sobre-
tudo a aceitação da famí-
lia que se tem.
 Em 2019, o Dia da Fa-
mília foi realizado no dia 

10 de maio, as famílias 
foram avisadas e a es-
cola foi toda decorada 
com o tema, tornando o 
clima ainda mais recepti-
vo. Cada turma planejou 
uma atividade em que 
as crianças realizaram 
juntamente com os seus 
irmãos, tios, primos, 
mães, pais, avós, e até 
mesmo um vizinho que 
participa da educação da 
criança. 
 Durante o encontro, 
houve ainda um momento 
de espiritualidade, neste 
ano com o Padre Ander-
son Xavier, e em seguida, 
atividades coletivas (di-
nâmicas, brincadeiras e 
confecção de trabalhos). 
Ao final, foram entregues 
lembrancinhas temáticas 
às famílias e crianças que 
saíram emocionadas pela 
oportunidade de viven-
ciarem momentos felizes 
com os que amam.

Luiza Helena Dias (Coorde-
nadora Pedagógica)
Centro Educacional Infantil 
Maria de Nazaré - Ribeirão 
Preto/SP
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“Espaço Memória” de Conceição 
do Araguaia é inaugurado

 Na noite de 30 de agosto, 
a data que se comemorava a 
festa de Santa Rosa de Lima, 
foi realizada a inauguração 
da nova sede da associação 
do “Espaço de Memória” com 
a presença do povo, amigos 
das Dominicanas e dos Do-
minicanos, autoridades, Pre-
feito, vereadores, médicos e 
ex-alunos dominicanos.
 Alguns convidados leva-
ram objetos do seu tempo 

de alunos, relembraram 
momentos vividos ali com 
as Irmãs. Presente também 
estava a Irmã Odete, que 
fez e faz parte da história da 
cidade e da vida de muitas 
pessoas.
 A Escola de Música 
Mestre Levino abrilhantou 
a noite com o antigo “Hino 
de Santa Rosa”, cantado 
tantas vezes na Capela do 
antigo Educandário Santa 
Rosa (escola dominicana 

que funcionou de 1903 a 
1979). A partitura foi res-
gatada a partir da memó-
ria de egressos. Também 
tocaram o “Hino de Con-
ceição do Araguaia”, que 
preserva a lembrança da 
chegada dos primeiros 
Missionários Dominica-
nos na região.

Irmã Maria Evani da Silva 
Lima
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