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  Em 2019, do mês de 
maio até dezembro, toda a 
família dominicana-anas-
tasiana terá a oportunidade 
e a alegria de participar das 
atividades do Ano Mariano. 
Proposto pelo Governo Ge-
ral da Congregação, este ano 
será e já está sendo um ano 
de estudo sobre Maria, a Mãe 
de Jesus. 
 Queremos conhecer mais 
essa mulher que trouxe Jesus 
Cristo em seu seio, a “Arca da 
Aliança”. Que está presente 
em nossas vidas, que cele-
bramos em nossas festas sob 
a invocação de Nossa Senho-

ra da Abadia, das Dores, das 
Mercês, do Perpétuo Socorro, 
de Aparecida e tantas outras, 
e a quem recorremos em nos-
sos momentos de aflição ou 
de ação de graças. 
 Toda a Congregação das 
Irmãs Dominicanas de Nos-
sa Senhora do Rosário está 
participando deste estudo e 
das celebrações, no Brasil, na 
França, no Paraguai, na Repú-
blica Dominicana, no Haiti, 
no Vietnã e na Coreia do Sul. 
 As atividades do Ano Ma-
riano já tiveram início com o 
estudo nas comunidades das 
Irmãs e visitas a santuários. 

Um grupo de Irmãs respon-
sáveis pela formação inicial 
das Religiosas Dominica-
nas no Brasil e no Vietnã, 
depois de um encontro na 
França, no mês de abril pp., 
realizou uma peregrinação 
ao Santuário de Nossa Se-
nhora de Fátima em Por-
tugal. Nós, brasileiras, visi-
tamos a Basílica de Nossa 
Senhora das Vitórias, em 
Paris, lá onde Madre Anas-
tasie nos consagrou à Nos-
sa Senhora. No Brasil, as 
comunidades de Uberaba 
foram em peregrinação ao 
Santuário de Nossa Senhora 

da Abadia, em Romaria, no 
mês de maio. 
 Uma exposição com 
imagens dos diversos títulos 
de Nossa Senhora está sen-
do preparada para o próxi-
mo mês de julho, em Mon-
teils, na França, durante a 
Assembleia Internacional da 
Congregação.
 O convite é para que 
vivamos com alegria, entu-
siasmo e esperança este Ano 
Mariano.

Irmã Regina Azevedo Soares
Dinamizadora do Ano Mariano 
no Brasil  - Porto Nacional/TO

Boas-vindas ao Ano Mariano 

Apresentação do Ano Mariano na 
Pastoral - CNSD Uberaba

Missa das Mães e Homenagem à Ma-
ria - CNSD Uberaba

Coroação de Nossa Senhora - Comu-
nidade Nadir Rodrigues - Goiânia

Coroação de Nossa Senhora
Mamanguabe/PB

Coroação de Nossa Senhora no Co-
légio N. Sra. do Rosário - Curitiba Celebração CEACDAN Peregrinação ao Santuário de 

N. de Fátima - Portugal
Peregrinação à Basílica de N. Se-
nhora das Vitórias - Paris/França

Peregrinação ao Santuário de N. 
Senhora da Abadia - Romaria
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 O Colégio Externato São José, de 
Goiânia/GO, esteve presente na XII 
Romaria da Educação Católica ao 
Santuário Basílica Divino Pai Eterno, 
em Trindade/GO. O evento aconte-
ceu no dia 18 de maio. 
 Houve bênção aos participan-
tes no trevo Goiânia-Trindade, às 
06h30, concedida pelo Pe. Victor e 
pelo Monsenhor Luiz Lôbo, Vigário 
Episcopal do Vicariato de Cultura e 
Educação, que organiza a Romaria. 
Ele convidou todas as escolas cató-
licas da Arquidiocese de Goiânia a 
participarem: “Para que esta Roma-
ria seja uma grande manifestação da 
identidade das escolas católicas e de 
seu diferencial, que é a valorização 
da dimensão espiritual e o compro-
misso com uma formação cristã e éti-
ca dos estudantes”. 
 O tema motivador da Romaria 
foi o da Campanha da Fraternidade 
deste ano: “Fraternidade e Políticas 
Públicas”, com lema “Serás liberta-
do pelo direito e pela justiça”. Com a 
chegada dos romeiros, às 11h30, foi 
realizada a Celebração no Santuário 
Basílica Divino Pai Eterno, presidida 
por Dom Washington Cruz, Arcebis-

Externato São José presente mais uma 
vez na Romaria da Educação Católica

po Metropolitano de Goiânia. 
 O Externato São José esteve 
presente na procissão de entrada, a 
Assistente de Coordenação - Clau-
dineia Cardoso e a aluna Ana Luísa 
Porto entraram com a bandeira da 
escola. E a Coordenadora de Ensino 
Religioso, a Professora Karla Giselle 
recitou o Salmo durante a Missa.

 A Romaria da Educação Católica é 
realizada, anualmente, numa promoção 
conjunta da Arquidiocese de Goiânia, 
PUC Goiás e Associação Nacional de 
Educação Católica no Brasil (ANEC). 

Karla Giselle Rodrigues (Coordenadora de 
Ensino Religioso)
Colégio Externato São José  - Goiânia/GO
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CNSD celebra o mês de Maria com louvor

 Maio, mês dedicado a Nossa Senho-
ra, pela piedade cristã católica, é também 
lembrado por ser o mês de homenagens às 
Mães. No Colégio Nossa Senhora das Do-
res em Uberaba/MG, liderado pela Equipe 
da Pastoral, pelo Recursos Humanos e as 
Coordenações Pedagógicas, com amplo 
apoio da Direção Escolar, foram desen-
volvidos diferentes momentos de louvor à 
Maria e de agradecimento às Mães. 
 No dia 10, nos períodos matutino e 
vespertino, as Mães colaboradoras foram 
surpreendidas com belas e significativas 
mensagens. Elas ficaram emocionadas 
com os presentes e o mural de flores de 
origami personalizadas com os seus no-
mes e de seus filhos. As apresentações 
de poemas e os momentos artístico-mu-
sicais, realizados por alunos, demonstra-
ram carinho e gentileza. 

 Já no dia 19, foi realizada a Missa em 
homenagem às Mães e a Maria na Capela 
CNSD. Todos foram calorosamente rece-
bidos pelas queridas Irmãs Dominicanas 
Maria Helena, Carmelita e Míriam. A 
celebração iniciou-se com a afetuosa pa-
lavra da Diretora Marta Beatriz Queiroz 
Fabri, saudando todos os presentes e em 
especial as Mães. Em seguida, conduzidas 
por Nossa Senhora e com o canto “Maria 
de Nazaré”, as Mães presentes foram aco-
lhidas em procissão. O Frei Dominicano 
Helton Barbosa foi o presidente da cele-
bração, a qual contou, em seus momentos 
litúrgicos, com a representação de colabo-
radores de diferentes setores do colégio. 
 Após a comunhão, o momento de 
ação de graças foi abrilhantado pela par-
ticipação das musicistas, Maria Gianna 
e Mariana Ávila e da poetisa Ana Clara, 
alunas do 6º ano do Ensino Fundamen-
tal Anos Finais, que apresentaram um 
número artístico-musical. Em seguida, a 
Professora Maria Lígia Cardoso – Ensi-
no Religioso - disse:  “O Dia das Mães 
deveria ser comemorado todos os dias. 
Mãe é a maior prova da existência de 
Deus em nós e entre nós. Uma palavra 
tão pequena e cheia de significado: de-
licadeza, doçura, firmeza, força, cora-
ção e, principalmente, amor. Não existe 

pouco ou muito amor. Amor é amor. 
Único, absoluto, incondicional. E se 
ainda não existe no dicionário deveria 
existir como sinônimo de mãe”. 
 O Professor e Coordenador da 
Pastoral – Wanderson Ferreira con-
cluiu: “O mês de maio ofereceu exce-
lentes oportunidades para a comuni-
dade educativa expressar, por meio 
de orações, de gestos de gentileza, de 
diálogo, de mensagens e de momentos 
musicais, toda a gratidão e respeito a 
Maria e às Mães Dominicana-Anas-
tasianas. Que Deus, por intercessão de 
Maria, continue as abençoando. Viva 
as mães! Viva N. Sra. das Dores!”. 

Wanderson Raposa Ferreira (Coordenador 
de Pastoral Escolar)
Colégio Nossa Senhora das Dores - Uberaba/MG

 No Colégio Rosário em Curitiba/PR, 
o ser Mãe é mais que um papel, é uma 
missão sagrada. Com muito carinho, foi 
preparada uma homenagem emocionante 
para que cada Mãe tivesse uma experiên-
cia única com seu filho. Foram 7 dias de 
intensa alegria e comoção.
 Logo ao chegarem na escola, cada 
Mãe era vendada e conduzida ao seu 
aconchegante lugar na plateia, enquanto 
permanecia vendada, apenas ouvindo a 
música. Na sequência, a Pastoral do colé-

Colégio Rosário de Curitiba proporciona experiência emocionante às Mães
gio, convidou as Mães para um momento 
de reflexão, ainda vendadas, sobre a gran-
deza da maternidade
 Depois dessa bela mensagem, o re-
presentante da Pastoral orientou que as 
Mães retirassem as vendas assim que ou-
vissem a música começar. Assim, a emo-
ção tomou conta da cena, ao se depara-
rem cada qual com seu filho à sua frente 
cantando para elas: “Olhe bem no fundo 
dos meus olhos e sinta a emoção que nas-
cerá quando você me olhar...”
 Este, foi o auge da homenagem e atin-
giu o seu maior objetivo: proporcionar uma 
experiência afetiva, comovente e de muita 
alegria entre Mães e filhos. No Rosário, algo 
que os orgulha muito, é oferecer esse tipo 
de experiência também às Mães dos alunos 
maiores: do Fundamental II e Ensino Mé-
dio. Para eles, a homenagem contou com 
uma palestra maravilhosa do renomado 
Educador e Psicólogo Marcos Meier.

 Para finalizar, cada um dos 7 dias 
de homenagem, a Diretora Míriam 
Cristina passou uma bela mensagem e 
convidou as Mães a se servirem de um 
perfumado chá com biscoitos com seus 
filhos. A ideia era que cada mãe com-
partilhasse a mesma xícara com seu fi-
lho. Foi um evento e uma experiência 
emocionante que contagiou a todos. 

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

A
rq

ui
vo

/C
N

SD
A

rq
ui

vo
/C

. R
os

ár
io



Página 4Informativo Anastasiando

 Pelo décimo ano consecutivo, o 
Projeto GerAÇÃO – Entreolhares 
com Arte, do Colégio São Domin-
gos em Araxá/MG, acontece sema-
nalmente, de fevereiro a dezembro, 
no Recanto do Idoso São Vicente 
de Paulo.
 O projeto consiste no desenvol-

vimento de oficinas de pintura e arte-
sanato com a participação dos alunos 
do Ensino Fundamental 2.
 Todas as atividades artísticas dos 
internos são monitoradas pelos estu-
dantes dominicanos, que fazem o tra-
balho acompanhados pela Coorde-
nadora de Projetos, Wanilza Vieira. 

Projeto GerAÇÃO Recanto do Idoso
 O contato com os jovens alunos 
é um diferencial na rotina dos in-
ternos, o que resulta na melhoria da 
qualidade de vida de ambas as partes.

Assessoria de Comunicação do Colégio São 
Domingos
Araxá/MG

Crianças do Centro de Educação Infantil 
Marta Carneiro participam de ação solidária

 Em comemoração ao Dia Mun-
dial da Doação de Leite Humano, os 
alunos do Centro de Educação In-
fantil Marta Carneiro foram sensibi-
lizados com cartazes fornecidos pelo 
CAISM – Centro de Atendimento 
Integral à Saúde da Mulher para cria-
rem sua própria divulgação da cam-
panha no ambiente escolar.
 Carregados do espírito domini-

cano-anastasiano, as crianças e suas 
famílias se envolveram em um ato de 
amor e solidariedade para a arrecada-
ção de potes de vidros para o Banco 
de Leite Humano de Uberaba.

Tássia Beatriz Machado Alvim (Coorde-
nadora Pedagógica)
Centro de Educação Infantil Marta Car-
neiro - Uberaba/MG
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Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos atua na Favela Boqueirão em São Paulo

 As atividades de 2019 no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Víncu-
los Família Dominicana tiveram início 
no mês de fevereiro. Tudo era novo: Co-
ordenação, Orientadores Socioeducati-
vos, usuários (crianças e adolescentes de 
6 a 14 anos e 11 meses) e atividades. 
 As modalidades oferecidas são de 
Inclusão Digital, Música (canto e ins-
trumentos), Cidadania e Cuidados Pes-
soais (valores e atividades socioeducati-
vas). As atividades são desenvolvidas de 
segunda a sexta-feira, em dois turnos, 
das 8h às 11h55 e das 13h às 16h55, com 
duas refeições pela manhã e uma no pe-
ríodo da tarde. Todas as sextas-feiras, 
atividades mais livres e lúdicas buscan-
do o brincar, e no brincar o protagonis-
mo e autonomia de cada criança e ado-
lescente, com possibilidades de acordo 
com o clima de saída externa. 
 Uma vez por mês é realizado o en-
contro com famílias, aniversariantes do 
mês e a parada técnica para que a equi-
pe (dois Orientadores Socioeducativos, 
Gerente, Auxiliar de Servente e Assis-
tente Social), prepare o próximo mês e 
discuta os casos a serem trabalhados.
 A casa também é ponto de referên-
cia para as famílias que vivem na Comu-
nidade Boqueirão como ponto de apoio 

e busca de atendimento socioassistencial 
na garantia de direitos como encaminha-
mento para equipamentos públicos para 
realização do Cadastro Único (bolsa-fa-
mília, entre outros benefícios), Auxílio 
Doença, entrada com pedido de Aposen-
tadoria, Currículos, encaminhamentos à 
Saúde para Crianças (Entidade parceira 
Programa Saúde e Alegria), vagas em Es-
colas, e quando necessário encaminha-
mento para cesta básica na Paróquia Sa-
grada Família dos Frades Dominicanos.

 A Casa também é referência no 
combate à violência infantil ou contra 
mulheres e idosos, bem como, local 
de escuta atenta ao usuário. O espaço, 
quando necessário, é cedido à Uni-
dade Básica de Saúde Neusa Morales 
para consultas, exames de diabetes, 
encontros de prevenção e orientação 
com idosos e famílias.     

Marcos Arengheri (Assistente Social)
São Paulo/SP
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 Os alunos bolsistas do Curso Técnico 
em Administração do Centro Social Encan-
tos Dominicanos – ação social do Colégio 
Nossa Senhora das Dores em Uberaba/MG 
iniciaram em fevereiro, uma jornada em-
preendedora com término marcado para 
o mês de novembro. Até lá, divididos em 
equipes, criarão projetos de negócios com 
ideias inovadoras de produtos e serviços. 
Terão ainda que comprovar aos professores 
e convidados as viabilidades financeira e 
mercadológica das empresas.
 A jornada teve início com o Pitch Ele-
vator, termo técnico oriundo do inglês que 
significa reunir argumentos para a venda de 
uma ideia, de serviço ou produto, no tem-
po em que um elevador sobe um prédio. Os 
alunos estão sendo tutoreados pelos pro-
fessores das disciplinas ministradas neste 
primeiro semestre, com continuidade nas 
demais disciplinas do segundo semestre.

Bolsistas do Centro Social Encantos Dominicanos 
seguem jornada empreendedora rumo ao sucesso

 Em março, um segundo marco na jor-
nada: o Pitch Sentence, quando os alunos 
tiveram que apresentar as ideias de produ-
tos ou serviços a voluntários do setor em-
presarial. Ouviram então, as opiniões e as 
sentenças dos especialistas, possibilitando 
agregação de experiências práticas e suges-
tões. O dia foi marcado também por vibran-
te palestra motivacional do administrador 
Marcelo De Lucca que, contando a história 
de sua vida, abordou temas importantes 
como visão e direção, comunicação e atitu-
de, aprendizado e compromisso.
 Neste encontro, contou com a partici-
pação de vários especialistas: Alessandro 
(Agência Six), Álvaro Menezes Borges (Bit 
Mais), Cássia Cristina Silva (FCJ Triângu-
lo), Daniel Carlos dos Santos (Grupo Hino-
de), Daniela da Cunha Ferreira (UNIUBE), 
George Abdalla (FACTHUS), Giovanne de 
Oliveira Camargo (UNIUBE), Gustavo Mo-

reira de Oliveira (Code Kids e Velas Pavio 
de Ouro), Jefferson Raimundo Pereira Bar-
ros (Mário Palmério Hospital Universitá-
rio), Joabe Fuzaro (Companhia da Mídia), 
Luciano Sousa Pimenta (FACTHUS), Mar-
sônio José Ferreira (FACTHUS), Odelcina 
Lemes Sallum (FAZU), Rodrigo Fernando 
do Nascimentos (Companhia da Mídia), 
Romero de Paiva (UNICESUMAR), Sér-
gio Luiz Hillesheim (FAZU), Willer Gomes 
Ferreira (Sicoob Credicitrus), Caio Andra-
de (Six Web) e Fulvio Ferreira (Prefeitura 
Municipal de Uberaba).
 A jornada empreendedora tem ainda 
pela frente, além da plenitude das 23 dis-
ciplinas, eventos técnicos envolvendo dife-
rentes metodologias. Entre essas, Oficinas 
e Painéis Canvas, Pirâmide de Proposi-
ção, Modelo de Negócio, Estratégia, MPV 
(Mínimo Produto Viável), Estruturação, 
Marketing e Plano Financeiro.

Heitor Átila Fernandes (Coordenador Adminis-
trativo do Centro Social Encantos Dominicanos) 
Colégio Nossa Senhora das Dores - Uberaba/MG

 Irmãs Domingas e Francinete partici-
param do Curso de Terapia Comunitária 
Integrativa, em Belo Horizonte. O evento 

Curso de Terapia Comunitária Integrativa
que teve início em abril com término em 
março de 2020, acontece em um final de se-
mana por mês, no CEVI. O curso é compos-
to de seis módulos e cinco Intervenções.
 A Terapia Comunitária Integrativa nas-
ceu em Pirambu – Fortaleza/CE e tem como 
criador o Dr. Adalberto de Paula Barreto, 
com formação em Teologia e Doutorados 
em Psiquiatria e Antropologia. Ela está ali-
cerçada em cinco grandes eixos teóricos: o 
Pensamento Sistêmico, a Teoria da Comu-
nicação, a Antropologia Cultural, a Pedago-
gia de Paulo Freire e a Resiliência. E se de-
senvolve nas seguintes etapas: acolhimento, 
escolha da inquietação, contextualização, 
partilha de experiências e encerramento (ri-
tuais de agregação e conotação positiva).
 A Terapia Comunitária é um espaço 
comunitário, onde se procura partilhar ex-

periências de vida e sabedorias, de forma 
horizontal e circular. Seu principal objetivo 
é reforçar a dinâmica interna de cada indi-
víduo, para que este possa descobrir seus 
valores, suas potencialidades e tornar-se 
mais autônomo e menos dependente. 
 Cada um, torna-se terapeuta de si 
mesmo, a partir da escuta das histórias de 
vida que ali são relatadas. Todos se tornam 
corresponsáveis na busca de soluções e su-
peração dos desafios do cotidiano, em um 
ambiente acolhedor e caloroso.
 A primeira “Roda de Terapia” aconte-
ceu no dia 29 de maio, na Comunidade Mãe 
da Esperança, em Frutal.

Irmã Domingas Pereira Gomes
Comunidade Mãe da Esperança - Frutal/MG
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A Páscoa no CSD é motivo de 
muita alegria e solidariedade

CNSD Uberaba presente em importante Seminário de Marketing Educacional

 Os colaboradores do Colégio Nos-
sa Senhora das Dores, Catia Flaviany 
de Moura – Gerente de Marketing 
e Matheus Henrique Nunes da Sil-
va – Analista de Web Design, partici-
param do maior evento de Marketing                 

cimento nacional para um debate 
sobre as práticas de marketing num 
foco avaliativo sobre os processos de 
relacionamento com alunos, assim, 
ampliando o significado do papel 
estratégico dos departamentos de 
marketing nas instituições de ensino.
 Para o CNSD, ter representan-
tes neste tipo de evento, só reforça 
o seu posicionamento de buscar 
continuamente melhorias e experi-
ências que podem promover com-
petitividade focada em resultados e 
qualidade na educação.

Núcleo de Comunicação Social do Colégio 
Nossa Senhora das Dores - Uberaba/MG

APAE e para a Escola Municipal Ro-
mália Porfírio de Azevedo Leite.

No Ensino Fundamental 1, a arre-

cadação de alimentos não perecíveis 
também foi um sucesso: 116 quilos 
de alimentos diversos, 63 litros de 
óleo e leite. As doações foram entre-
gues ao SOS – Serviço de Obras So-
ciais de Araxá.

De 22 a 26 de abril, nas aulas do 
Professor Eudes, no Ensino Funda-
mental 2 e Ensino Médio, aconteceram 
reflexões sobre “Gratidão”. E aconte-
ceu a distribuição do VALE GRATI-
DÃO entre alunos e profissionais. Já 
no dia 24, momento de celebração en-
tre os profissionais dominicanos.

Assessoria de Comunicação do Colégio São 
Domingos
Araxá/MG

Educacional do Brasil.
 O evento itinerante que aconteceu 
em Brasília, no dia 29 de maio, abor-
dou o tema “Questionando a efetivi-
dade do Marketing Educacional” e 
contou com palestrantes de reconhe-

Em abril, as crianças da Educa-
ção Infantil ao 5° ano do Colégio São 
Domingos em Araxá/MG, participa-
ram do “Momento de Partilha”, que 
foi marcado pela troca de carinhos, a 
divisão do pão e do suco entre alunos, 
professores, representante das famílias 
dominicanas e profissionais de todos 
os setores da escola.

Como gesto concreto dessa parti-
lha, mais uma vez, foi realizada a Cam-
panha “Páscoa Solidária no CSD”. Os 
alunos da Educação Infantil realizaram 
o “Amigo Doce” e arrecadaram 2.268 
bombons sortidos que foram doados à 
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 No dia 18 de maio, comemora-
mos o Dia Internacional de Museus, 
data que nos recorda a importância da 
preservação da memória, permitindo-
nos assim usar o passado para orien-
tar nosso futuro. Neste sentido, não 
podemos deixar de lembrar do Museu 
da Capela, situado em Uberaba/MG, 
que reúne objetos e documentos vei-
culados à história da Congregação das 
Irmãs Dominicanas de Nossa Senhora 
do Rosário de Monteils e uma impor-
tante Coleção de Rochas e Minerais. 
 O Museu é um local de preserva-
ção e divulgação da Memória da Con-
gregação, de origem francesa, que há 

 ESPAÇO MEMÓRIA
Museu da Capela - Irmãs Dominicanas de Monteils

168 anos atua na Europa, América La-
tina - Caribe e Ásia. No Brasil, as Irmãs 
Dominicanas de Monteils estão pre-
sentes há 133 anos.
 No ano 2000, em função das come-
morações do sesquicentenário da Con-
gregação, o Museu foi reinstalado nas 
galerias da Capela do Colégio Nossa 
Senhora das Dores. E as finalidades do 
Museu da Capela foram assim definidas:
- Disponibilizar e partilhar a riqueza 
deste patrimônio com um maior nú-
mero de pessoas (estudantes, profes-
sores, cidadãos comuns, turistas, reli-
giosos) dentro de padrões modernos e 
eficazes de comunicação e salvaguarda, 
à altura da relevância da memória que 
nele se preserva.
- Valorizar e perpetuar a memória dos 

longos anos de trabalho árduo, generoso 
e profícuo das Irmãs Dominicanas e seus 
colaboradores, nos campos de Educação, 
Saúde e Assistência Social.
 O Museu oferece visitas guiadas a gru-
pos e pessoas interessadas que queiram 
apreciar parte da história que contribuiu 
para o crescimento da cidade de Uberaba.
Horário de Visitação: quartas e quintas, 
das 8h às 11h e das 14h às 17h. 
Endereço: Praça Tomaz Ulhôa, 340 - Bair-
ro Abadia. 
Informações: (34) 3331-9900 com Débora
E-mail: museudacapela@cnsd.com.br
Veja também: www.museudacapela.org.br

Irmã Virgínia Helena de Sousa (Coordenado-
ra Museu da Capela) 
Uberaba/MG
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