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PÁSCOA: Luz e Alegria!

As celebrações pascais são Luz em nossas vidas. São a confirmação de que
este Jesus, a quem amamos de paixão, está presente entre nós, hoje, sempre, todos os
dias e todas as horas do dia e da noite. Ele nos ama e "cuida de nós".
É neste clima pascal que também celebramos o triunfo de nossa querida
Madre Anastasie e que estamos refletindo as exortações do Papa Francisco aos
religiosos e religiosas do mundo.
Anastasie e Francisco nos lembram que os sentimentos e a atitude de quem
acredita que Jesus está sempre no meio de nós, é de alegria: "Sede alegria da cabeça
aos pés" "Que seja sempre verdade: onde estão os religiosos (as) há alegria. Somos
chamados a experimentar e mostrar que Deus é capaz de preencher o nosso coração e
fazer-nos felizes"
seu povo".

Jesus, que “está no meio de nós”, que é o "Deus-conosco", o Emanuel, é também o Senhor da História e "ama

A nossa alegria brota de razões tão fortes, que nada a pode abalar por mais grave que seja a crise pela qual
nós, brasileiros e brasileiras, atravessamos
Neste 21 de abril, honremos nossa querida Fundadora com o esforço contínuo de ser o que ela deseja que
sejamos: alegria da cabeça aos pés.
(Ir. Glycia Maria B. da Silva)

CAMPANHA DA FRATERNIDADE NO ROSÁRIO DE CURITIBA
Abraçando o lema da Campanha da Fraternidade de 2015, “Eu vim para servir” (Mc 10,45), o Colégio Nossa
Senhora do Rosário de Curitiba colocou-se a serviço da Educação, promovendo, junto aos seus alunos, momentos de
reflexão e motivação. Refletindo sobre a importância da participação de todos na constituição de uma sociedade mais
justa, fraterna e solidária, os alunos foram motivados a convidar suas famílias a colaborar para uma campanha de
quaresma, promovida pelo Frei Betto, em prol da ASSOCIAÇÃO ESPERANÇA DE UM NOVO MILÊNIO. De forma
dinâmica, o Fundamental II e o Ensino Médio foram conduzidos, pela Professora Elsa e Irmã Neusa, a uma profunda
reflexão sobre a responsabilidade de todos na construção de um mundo melhor.
No período da tarde, aos alunos do Infantil e Fundamental I, foi apresentada uma peça de teatro, elaborada e
encenada por uma equipe constituída por colaboradores de diferentes setores: da biblioteca, do setor de cultura, da
pastoral e das Irmãs. Por meio dela, as crianças aprenderam que é preciso deixar de ser egoísta, pensando no bem
de toda a humanidade.

HOSPITAL
SÃO CONSAGRADA
DOMINGOS- UBERABA
CONGRESSO
DA VIDA
EM APARECIDA
O Congresso da Vida Consagrada que aconteceu em
Aparecida-SP, de 07 a 10 de abril pp, marcou, de modo
brilhante, o Ano da Vida Consagrada celebrada na Igreja,
neste ano de 2015. As 2150 religiosas e religiosos que ali se
reuniram puderam experimentar uma verdadeira efusão do
Espírito e uma revitalização inexplicável. Palestras proferidas
por grandes expoentes da Espiritualidade e da Vida Religiosa
no Brasil e na América Latina, relatos de experiências
significativas, celebrações litúrgicas profundas, animação
excelente, com um grupo super dinâmico, incluindo
Zé Vicente, organização impecável...
... tudo contribuiu para que esse evento seja imorredouro. O Congresso oportunizou
também o envio de Irmã Marlene Aparecida Avanzi, da Congregação das Irmãs de
S. Francisco da Providência de Deus, para o Haiti, onde trabalhará na Comunidade
Intercongregacional organizada e mantida pela CRB e CNBB. Irmã Marlene é médica
cirurgiã, clínica geral, e tem boa experiência de trabalho com populações pobres, tendo
trabalhado no nordeste do país e na região de Porto Velho-RO. O grupo de religiosas/os,
através de suas representantes, elaborou uma carta de agradecimento ao Papa, pela
promulgação do Ano da Vida Consagrada, relatando a beleza do evento, e uma nota para
o Congresso Nacional, com análise da atual situação política do país, manifestando seu
descontentamento e indignação em relação às práticas repressoras em curso.
Irmã Marlene Aparecida Avanzi

COMUNIDADE DE THOMASSIQUE
A Comunidade N. Sra. do Perpétuo Socorro, de Thomassique, no Haiti, conta este ano com seis membros:
Irmãs Aparecida Lopes, Terezinha Sousa, Charlimène Philippre e Mathilde Nelson; e as postulantes Valande Onezaire e
Choupette Arisca.
Dedicam-se a vários trabalhos, na Pastoral e, sobretudo, na Escola criada na cidade e que está sob a
administração das Irmãs. Irmã Mathilde trabalha com estudo Bíblico nas comunidades.
Uma prática interessante na casa das irmãs é a horta, cultivada em vasos, no terraço da casa. No quintal, elas
têm frutas como manga, banana, romã, mas as verduras não podem cultivar em baixo devido ao cachorro que tudo
destrói. Assim elas transportam água para o terraço e ali mantém as verduras para o consumo da casa: couve, alface,
ervas de chá... Tudo novinho, sem agrotóxico, colhido na hora e sem grandes gastos. É um exemplo para outros
vizinhos que têm as condições para fazê-lo.
Uma semana por mês as irmãs vão a Vallejuelo-RD para uma
semana de trabalho nas plantações coordenadas por Irmã Maria
Marciano. Ao mesmo tempo em que elas têm um reforço
econômico para a comunidade, adquirem experiência para
promover, no Haiti, trabalho semelhante.

PREGAÇÃO
HOJE
CSD é campeão
no DOMINICANA,
Torneio Brasil
de Robótica
A Equipe Robotrek do Colégio São Domingos, de Araxá,
participou, nos dias 20, 21 e 22 de março, da etapa nacional do
Torneio Brasil de Robótica, no SESI/RJ e ficou classificada em 1°
lugar geral.
O tema da temporada 2014/2015 foi Agricultura Sustentável.
Robotrek apresentou como mérito científico a criação de uma
Cooperativa de Apoio ao Produtor Rural da Região de Araxá/MG,
com base na adequação e regularização ambiental.
Na modalidade de engenharia e tecnologia, o grupo expôs
aos jurados a construção e a programação do robô para executar a
proposta.
É o CSD incentivando o espírito investigativo, científico e tecnológico de seus alunos.

Parabéns,
alunos e
professora
Isabel, pela
brilhante
conquista!
COLÉGIO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO-CURITIBA
“Agradecemos a colaboração das Famílias Rosarianas
pela generosidade nas doações de chocolates!
No dia 06 de abril de 2015, representantes dos alunos
do 3º ano do Ensino Fundamental, acompanhados pela Irmã
Neusa e pela Assistente Social Juliana, realizaram a entrega de
chocolates para as 95 crianças da Creche Maria de Lourdes de
Siqueira, localizado no município de Almirante Tamandaré,
vivenciando o real sentido da Páscoa, que é a partilha e
Ressurreição de Jesus Cristo”

ANIVERSARIANTES DE ABRIL E MAIO

ABRIL
7- Ir. Célia Nascimento
19 - Ir. Catalina Rojas Martinez
27 - Choupette Arisca - Postulante
30 - Ir. Glycia Maria Barbosa da Silva

MAIO
8 - Ir. Marciana Mª Teixeira de Mattos
10 - Ir. Silvânia da Silva Souza - Juniorista
11 - Ir. Myriam Neves
12 - Ir. Virgínia Helena de Sousa
25 - Ir. Regina Lúcia Fuzisaka

Pastoral da Criança na Diocese de Hinche
Ainda, no Brasil, surgiu-me a ideia de implantar a Pastoral da Criança na Diocese de Hinche, no Haiti. Com incentivo e
sugestões de várias irmãs da Congregação, entrei em contato com a sede da Pastoral em Curitiba e a Coordenação aceitou a
proposta e me pediu para fazer um curso de capacitação, com o qual eu poderia formar líderes para este trabalho.
Com a autorização do Bispo de Hinche para implantar a Pastoral na Diocese, e a aprovação do Pároco, que também
liberou, comecei um trabalho de conscientização dos grupos existentes na Igreja e pedi três pessoas de cada grupo. E deu certo.
Contamos com 24 agentes/líderes, e com eles iniciei a capacitação ministrando temas sobre a estrutura, organização e
orientações de saúde, especialmente saúde preventiva, conhecimentos básicos para o trabalho.

Agendamos para os dias 14, 21 e 30 de março de 2015. Já fizemos as três etapas. No dia 31de março e 1º de abril
recebemos a visita do representante internacional da Pastoral da Criança, o Padre Ademar Cover, vindo do Brasil para visitar as 03
dioceses onde a Pastoral está presente. Veio junto o Pe. Honoré Eugur, coordenador da Pastoral da Criança na arquidiocese de
Porto Príncipe. No dia 31 houve encontro com o bispo de Hinche, Dom Simon Pierre Saint Hilien, e no dia 1º com os 24 líderes
capacitados.
Com pesar, teremos que interromper as atividades por um tempo, devido à situação do País, mas se for a vontade de Deus
tudo continuará.
Estou com muita esperança em poder formar agentes com objetivo de salvar vidas. Já se vê resultado, pois os relatos dos
agentes são favoráveis e positivos para a acolhida da Pastoral da Criança na comunidade local.

Peço a oração de todas
vocês minhas irmãs, pois isso é
o resultado dos conhecimentos
e experiências que adquiri no
Brasil. Todo conhecimento e
estudo são em vista da missão.
Assim, vou continuando a
persistir e insistir para fazer o
bem onde a Vida é tão
sacrificada.
Abraços .
Ir. Charlimene Philippe.

