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Editorial
Queridas Irmãs!
Prezados Leitores!
O início de cada ano letivo traz consigo um favorável clima de alegria, esperança e
renovação. Convido-os a ler os depoimentos das escolas e a olhar a beleza das fotos que refletem
o entusiasmo dos educadores, educandos e familiares ao retornarem para este espaço tão
precioso: o lugar privilegiado para a construção e apropriação do conhecimento, a ampliação das
relações, o despertar dos sonhos, enfim, espaço favorável para a descoberta da vocação e o
fortalecimento do protagonismo, em busca da realização e felicidade, enquanto pessoa e membro
da sociedade.
Recordo aqui uma constatação e apelo do Reitor-Mor, Padre Pascual Chávez Villanueva,
apresentados na Estreia 2011. “Sentimos hoje, mais forte do que nunca, o desafio de criar uma
cultura vocacional em todos os ambientes, de modo que os jovens descubram a vida como
chamado e toda a pastoral juvenil seja realmente vocacional. Isso exige ajudar os jovens a
superar a mentalidade individualista e a cultura da autorrealização, que os leva a projetar o futuro
sem colocar-se à escuta de Deus; isso também exige envolver e formar famílias e leigos”. Para
isso faz-se necessário que educadores e pais trabalhem em parceria e tenham a coragem de
propor aos jovens uma vida espiritual mais intensa através do testemunho cristão e do
acompanhamento necessário.
Parabenizo as Diretoras, Irmãs e Colaboradores leigos/as pelo empenho e dedicação na
formação continuada, como garantia de levar adiante, com eficiência e êxito, o grande e inovador
projeto da Rede Salesiana de Escolas, em prol da educação e evangelização dos jovens.
Desafio os queridos/as educandos/as a iniciarem o ano letivo com muito ânimo, força de
vontade e aquele empenho necessário para desenvolver os talentos, crescer na solidariedade,
ampliar o círculo dos amigos e viver intensamente cada dia, apropriando-se do saber e
conquistando a santidade juvenil, ainda possível em nossos dias.
Que Maria Auxiliadora, Dom Bosco e Madre Mazzarello intercedam a Deus por cada
Comunidade Educativa da nossa Inspetoria.
Convido todos a permanecermos unidos na fé e no amor fraterno, deixando-nos iluminar
pela sabedoria divina que é fonte de vida e luz para nossos caminhos.
Minhas preces e abraço.

Ir. Maria Floriani
florianimaria@gmail.com
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Notícias das Comunidades _______
Junioristas participam de 2º Noviciado
Porto Alegre - RS

Grupo de Junioristas

Aconteceu em Manaus, no período de
27 de dezembro até dia 14 de janeiro, na
casa de Retiro Ir. Vicente – Jesuítas – o 2º
noviciado 2010 - 2011. O encontro,
coordenado
pelas
Inspetorias
Santa
Terezinha e Laura Vicuña de Manaus contou
com a participação de 27 Junioristas de 7
Inspetorias.
Da
Inspetoria
Nossa
Senhora
Aparecida participaram do 2º noviciado, as
Irmãs Claudete Ferreira e Cristina Schorck 5º ano do Juniorato. A celebração de abertura
e acolhida aconteceu num clima de família e
espontaneidade, trazendo presente a cultura
indígena, ajudando o grupo a se inculturar na
realidade local.

Os temas foram assessorados pelas
Irmãs de várias Inspetorias: “Uma leitura dos
votos
em
perspectiva
mariológica,”
assessorado por Ir. Rita Feitosa - BMA; “Dom
Bosco - A mística do Da mihi animas,” Ir.
Leonéia Ferreira Furtado - BMA; “A oração da
FMA na Espiritualidade de Santa Tereza
d’Avila,” Ir. Maria Elizabet. da Costa - BRE.;
“Pastoral juvenil - Juventudes e Cultura
Juvenis,” por Teresinha Ambrosim - BRJ e o
tema: “Psicologia - Afetividade e sexualidade
(Questões Emergentes),” Ir. Madalena Costa
Lopes - Agostiniana Recoleta de Manaus.
Além do estudo e vivência, o grupo
teve a oportunidade de realizar o passeio de
barco até o encontro das águas dos Rios:
Negro e Solimões, visitas ao centro da cidade
de Manaus e as Sedes Inspetoriais.
De acordo com os documentos do
Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora “a
experiência formativa do 2º Noviciado,
geralmente combinado pelas Conferências
Inspetoriais, constitui o momento mais
significativo de avaliação na imediata
preparação para a profissão perpétua” (PF,
p.142). As Junioristas agradecem a Inspetoria
Nossa Senhora Aparecida e a equipe de
coordenação do 2º Noviciado, por esta rica
oportunidade de formação.

Professores participam de formação
com autora dos livros da RSE
Rio do Sul - SC
Nos dias 26 e 27 de janeiro de 2011
os professores do Instituto Maria Auxiliadora
de Rio do Sul tiveram a satisfação de contar
com a autora do livro de Física, Heliete
Aragão, como parceira para pensar os
processos de Planejamento e Avaliação
Escolar.
O IMA entende que a dinâmica do
tempo atual exige uma constante corrida por
atualizações, reflexões, novas habilidades e
saberes.
Essas
razões
justificam
o
investimento realizado nessa formação, em
que Heliete, conhecida pela propriedade com
a qual trata o Planejamento e Avaliação,
- PÁGINAS VIVAS -

promoveu juntamente com os educadores,
reflexões e discussões diversas sobre os
mesmos.
Nesses dois dias, ressaltou-se a
necessidade da investigação, reflexão,
planejamento e avaliação como etapas para
se conseguir uma prática pedagógica
eficiente e eficaz. De acordo com a formadora
é preciso “refletir sobre o passado para
planejar o presente, pensando no futuro”. Na
ocasião foram promovidas: oficina de
elaboração de planejamento e socialização de
diferentes instrumentos de avaliação e,
principalmente, amadureceu-se a concepção
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de avaliação presente no Projeto Pedagógico
da Rede Salesiana de Escolas onde esta é
concebida como um processo de coleta de
informações sobre o que o aluno avançou ou

não, para ajudá-lo a avançar mais, ao mesmo
tempo em que o aluno toma consciência
acerca do que precisa aprender mais.

Ex-Alunas fortalecidas pelo carisma de D. Bosco
fazem história
Porto Alegre - RS
Em clima de muita alegria mais uma
vez reuniram-se nos dias 22 e 23 de janeiro
de 2011, na Casa Inspetoria Santa Teresa,
em Porto Alegre - RS, para a realização da
Reunião do Conselho da Federação da
Inspetoria Nossa Senhora Aparecida, a
Delegada
Inspetorial,
a
Presidente,
Conselheiras
e/
ou
representantes,
Presidentes e Delegadas das Uniões das Exalunas de Uruguaiana, Bagé, Campos Novos,
São Luiz Gonzaga, Porto Alegre e Cambé.
A data foi bastante oportuna, pois o
grupo teve a oportunidade de conhecer,
cumprimentar e homenagear a nova Inspetora
da casa, a Irmã Maria Floriani, dando-lhe
boas-vindas e felicitando-a por ter aceito a
grande missão de conduzir e administrar essa
Inspetoria. Na certeza de que está sob o
amparo de Maria Auxiliadora, conduzindoa sempre na sabedoria, dinamismo e
entusiasmo nessa tarefa tão nobre. O grupo
também agradeceu Ir. Ivone por toda acolhida
e gentileza com que sempre foram recebidas.
Foram dias de inteira dedicação e
formação para as ex-alunas, sendo que o
tema tratado nesse evento foi: A Estréia de
2011 e a Identidade da ex-aluna salesiana.
Outro objetivo dessa reunião foi a preparação
da pré-pauta para a realização da
Assembléia, que no ano de 2011 também se
realizará em dois blocos reunindo no primeiro
momento
ex-alunas
do
Rio
Grande
(Urugiaiana – Bagé - São Luiz Gonzaga Porto Alegre) e em seguida, as ex-alunas de
Santa Catarina e Paraná (Rio do Sul –
Campos Novos – Cambé). Fazer história é
agir, é participar! Nessa reunião, o Conselho
decidiu que Nossa Inspetoria, se fará

representar no 1º Congresso Latino
Americano para jovens ex-alunos, no
Paraguai, pela ex-aluna Neusa Saraiva da
Silva- Porto Alegre entre os dias 20 a 24 de
maio de 2011; e ainda em 2011 também
marcaremos presença no Encontro da Família
Salesiana, nos dias 27 e 28 de maio, através
da ex-aluna Rose Castanho, que representará
a Presidente dessa Federação.
E assim, reabastecidas, realimentadas
e fortalecidas no espírito de salesianidade,
como afirma Padre Nivaldo L. Pessinatti
“estamos nos deixando seduzir pelo amor de
Deus”. À convocação, queremos dizer “Sim” e
dessa forma encantar a outras (os) exalunas(os) para que venham conosco
construir um mundo melhor.
Idalina Bertan Veiga
– Presidente da Federação.

Grupo de Ex-alunas

RSE proporciona formação pastoral
Rio do Sul - SC
No dia 01 de fevereiro aconteceu no
Colégio Dom Bosco de Rio do Sul um dia de
formação Pastoral organizado pela Rede
Salesiana de Escolas - RSE-. A palestra foi
- PÁGINAS VIVAS -

realizada pelo prof. Antônio Boeing, assessor
do Setor Pastoral da RSE, e foi dirigido a
todas as comunidades educativas das escolas
salesianas de Santa Catarina.
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Partindo do contexto da sociedade
atual, Boeing salientou a necessidade de
reforçar a identidade das unidades escolares
salesianas. Reforçou a ideia de que não basta
ter um setor pastoral, mas é preciso que a
comunidade educativa assuma ser uma
comunidade em pastoral de modo que em

tudo o que é realizado, se viva e se respire o
carisma que identifica uma escola salesiana.
O encontro contou com a participação
de 250 pessoas que compõem as
comunidades educativas e foi um momento
especial para reavivar a chama da paixão
educativa que move cada um dos
educadores.

INSA comemora festa de São João Bosco
Cambé - PR
Em comunhão com a Família
Salesiana de todo o mundo, o INSA de
Cambé celebrou a festa de São João Bosco
com alegria e entusiasmo. A celebração
eucarística foi presidida pelo Padre Amaury
Domingues, pároco da Paróquia Santo
Antonio, na área coberta do INSA. A
celebração contou com a participação dos
Educadores, dos Colaboradores leigos e da
Ex-aluna Idalina Veiga, presidente da
Confederação Inspetorial da região Sul do
Brasil.
Neste tempo em que toda a
comunidade educativa se prepara para o

início do ano letivo é muito significativo fazer
memória da vida de Dom Bosco que com
criatividade incansável e dedicação infinita
abriu estrada de vida feliz para muitos jovens.
Dom Bosco, pobre materialmente, mas rico
de fé, otimismo e amor pastoral soube criar
um ambiente educativo alegre e acolhedor
capaz de gerar vida nova auxiliando cada um
a aproximar-se de Jesus, na participação dos
sacramentos e na prática do bem. Que a
exemplo de Dom Bosco nós também
saibamos apresentar Jesus aos jovens como
Amigo e companheiro de caminhada.

INSA inicia as atividades de 2001
Cambé - PR
Nos dias 24 e 25 de janeiro as
Coordenadoras e a Direção do INSA de
Cambé retomam as atividades do ano,
revendo a pauta dos trabalhos da Semana
Pedagógica.
As reuniões pedagógicas com os
educadores aconteceram ao longo de duas
semanas de 26 de janeiro a 04 de fevereiro.
Foram dedicados três dias para estudo e
aprofundamento da Pastoral como ponto
central na formação integral do jovem na
Pedagogia
salesiana.
Os
educadores
puderam dar início ao primeiro passo na
construção do Plano Pastoral Juvenil Local
que contou com a assessoria da Irmã
Marivone Mai; no terceiro dia o assessor
Antonio Boeing responsável do Ensino
religioso pela RSE deu mais um passo ao
trabalhar o tema Escola em Pastoral.

Ir. Marivone e educadores

IMA inicia ano letivo
Rio do Sul - SC
No dia 07 de fevereiro os alunos do
Instituto Maria Auxiliadora retornam às aulas.
- PÁGINAS VIVAS -

Em clima de festa e de alegria como é próprio
do jeito salesiano de ser, são acolhidos pelos
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professores, coordenadoras e Irmãs. O
reencontro vem marcado por muitas
novidades das férias e expectativas.
Depois do bom dia geral realizado pela
diretora Angelita Maria Gambeta Stuepp, com
a apresentação dos novos professores e
irmãs, os alunos tiveram a oportunidade de
assistir a belíssima peça teatral: “O Flautista
de Hamelin” apresentado pela Trip Teatro de
Animação. Além da cultura vinculada a esta
clássica história do Flautista que livra a
cidade de uma peste de ratos, reforça a
importância de cumprir os combinados, “trato
é trato.”
Já na terça-feira, dia 08 foi a vez do 2º
ano e da Educação Infantil retornar ou
frequentar pela primeira vez a escola. As
crianças foram recepcionadas por toda a
equipe. Para animar ainda mais este
momento o IMA ofereceu alguns brinquedos
diferentes como a piscina de bolinhas e a

cama elástica. Tenham todos um bom ano
escolar!

Peça: O flautista de Hamelin

INSA inicia o ano letivo
Cambé - PR
Na manhã do dia 07 iniciaram as aulas
do Fundamental II e Ensino Médio. Com
muita alegria os alunos do Instituto Nossa
Senhora Auxiliadora foram acolhidos pela
pela Equipe de educadores para início do ano
letivo. Já na entrada frase “O INSA TE
ACOLHE COM CARINHO” dava o tom de
receptividade aos educandos.
A Irmã Alice Demarchi fez a acolhida
inicial aos Pais e aos alunos e em seguida
apresentou o grupo das irmãs, professores e
colaboradores leigos. Todas as turmas então,
se dirigiram para as suas salas para um
encontro de quinze minutos com os
professores dos cinco períodos. Para todas
as turmas a partir das nove horas foi
oferecido na quadra de esporte um
campeonato relâmpago.
Pela tarde do mesmo dia foram
acolhidos com carinho e alegria os alunos e
os pais do Ensino Fundamental I. Depois da
apresentação dos Professores aos Alunos e
Pais os alunos de cada turma forma
presenteados com uma surpresa muito
gostosa através de Pati & Companhia - Teatro

de Bonecos com a apresentação de uma hora
de contação de histórias.
No tarde do dia oito, a volta à escola
se deu para os pequeninos da Educação
Infantil do Infantil, Infantil I, II e III. Muita
alegria nos rostinhos dos maiores, mas não
foi bem assim para alguns do infantil cuja
idade não passa de dois anos. Mas, isso não
estragou em nada a alegria daqueles que
estavam contando os dias, horas e os
minutos para poder voltar ao Colégio!

Volta às aulas na Educação Infantil
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A alegria da volta às aulas
Campos Novos – SC

Primeiro Bom dia do ano

Numa Escola Salesiana o ambiente
educativo é parte fundamental da metodologia
educativa, trata-se da Pedagogia do Ambiente
onde tudo converge para o crescimento
humano e acadêmico do aluno.
Nesse sentido o primeiro dia de aula é
um espaço singular para conquistar a
confiança do educando e assim guiá-lo nas
novidades e desafios do ano que se inicia.
Com esta certeza, desde o dia 31 de janeiro,
a Comunidade Educativa do Colégio
Auxiliadora de Campos Novos já estava em
atividade com a formação dos professores e
teve a alegria de preparar e realizar no dia 9
de fevereiro a sua volta às aulas.

O primeiro dia de aula sempre
marcado por encontros e reencontros, teve
sua alegria manifestada pela animação da
banda composta por alunos, ex-alunos e
professores. Também para manifestar o
entusiasmo de “voltar a casa” um grupo de
alunos
convidados
pela
equipe
de
coordenação interpretou “os sombras” no
momento da entrada no pátio.
O primeiro Bom dia do ano contou
com presença de ex-alunos aprovados no
vestibular que conduziram oficialmente a
acolhida dos colegas e a abertura do ano
letivo de 2011. Também foi apresentada a
Equipe Docente que lecionará este ano bem
como, as Irmãs, as Coordenadoras e a nova
Diretora: Irmã Maria Alzira Souza e Silva.
O turno da tarde contou com a
animação da Professora Cristiane que
dinamizou a acolhida do Boa-Tarde que
também, após um momento com as
professoras regentes na sala de aula,
conduziu brincadeiras diversas no ginásio.
Dom Bosco dizia: “Não basta começar
é preciso continuar!”. É nesse espírito que a
Comunidade
Educativa
do
Colégio
Auxiliadora deseja continuar esse ano: com
alegria e entusiasmo diante da vida!

IMA promove formação de liderança
Rio do Sul - SC
Nos dias 16 e 17 de fevereiro, 22
líderes de classe e coordenadores de grupo
da AJS estiveram reunidos no Instituto Maria
Auxiliadora de Rio do Sul para um curso de
formação de Liderança. O grupo contou com
a assessoria de Ir. Marivone Mai, que possui
longa experiência em assessoria de grupos
de jovens.
O curso tinha por objetivo despertar
para a liderança, de modo que, estes
adolescentes e jovens possam dar a sua
contribuição positiva nos lugares em que
atuam, sendo fermento na massa. A formação
aconteceu
por
meio
de
estudo,
aprofundamento, dinâmicas e análise de
situações problema em que os alunos tinham
que exercer as habilidades de liderança.
Além de toda a formação recebida, os
alunos vivenciaram momentos de forte
- PÁGINAS VIVAS -

espiritualidade salesiana e puderam fazer
uma caminhada de crescimento enquanto
grupo. Certamente este curso trará bons
frutos para a escola e para a vida destes
alunos em todos os sentidos.

Grupo de Líderes
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Instituto Laura Vicuña rumo aos 50 anos
Uruguaiana- RS
Ao preparar as comemorações dos 50
anos
do
Instituto
Laura
Vicuña,
transcrevemos aqui um trecho da Crônica da
casa, escrita por Ir. Maria Link, diretora da
nova fundação.
“Foi no dia 15 de fevereiro de 1962
que chegaram ao aeroporto de Uruguaiana as
Irmãs Salesianas: Maria Link, Elena
Dallabona, Maria Alzira Ribeiro e Margarida
Santos para fundar uma obra na Paróquia
São Miguel, a pedido do bispo Dom Luiz
Felipe de Nadal.
A casa que ia servir de residência às
Irmãs não estava terminada. Ficaram então
hospedas no Colégio Nossa Senhora do
Horto, por 10 dias. Foi grande o carinho,
atenções
e delicadezas
que
aquela
comunidade dispensou às Irmãs.
No dia 16 de fevereiro, após a Missa
no Colégio do Horto, a pequena comunidade

se dirige à casa que lhes é destinada e lá
encontra os pedreiros trabalhando. As Irmãs
começam a limpar os quartos, as portas e
janelas e depois retornam ao Colégio para o
almoço. À tarde, enquanto todas estavam
ocupadas com vassoura nas mãos, entra, péante-pé, Dom Luiz Felipe de Nadal e as
saúda jocosamente: “Eh! Não tenho medo da
vassoura! Onde estão nossas irmãs todas
desta grande comunidade?” Percorre a casa
toda e se entretém com as Irmãs aí, em pé,
porque não há ainda cadeiras. Deixa sua
preciosa bênção e dizendo que escreveu à
Inspetora, comunicando-lhe que já concedeu
a aprovação da nova fundação sob o título de
“Instituto Laura Vicuña”. A aprovação traz a
data de 15 de fevereiro por ser a data
comemorativa
de
Nossa
Senhora
Conquistadora, padroeira da Diocese. “

Caros leitores do Páginas Vivas: a Paz de Cristo!
Uruguaiana - RS

Pe. Mario Benachio Auzani

Meu nome é Mário Benachio Auzani e
sou padre na Diocese de Uruguaiana – RS.
Minha ordenação presbiteral aconteceu na
cidade onde nasci, São Francisco de Assis RS, no último dia 18 de dezembro. Creio que
tenha sido um momento muito abençoado,
não só para mim, mas para toda a Igreja

diocesana. Hoje dirijo-me a vocês para dizer
da minha alegria em poder novamente estar
em contato com a família Salesiana, em
Uruguaiana muito bem representada pelas
Irmãs do Instituto Laura Vicuña. Nesta Escola
concluí o Ensino Médio no ano de 2001, meu
primeiro ano no Seminário, de modo que esta
experiência me marcou muito. Passados dez
anos, agora como padre e Reitor de nosso
Seminário Menor diocesano, tive a graça de
presidir a Eucaristia pela primeira vez na
Capela da Escola, no dia 09 de fevereiro de
2011. Quanta alegria! Manifesto então minha
gratidão às Irmãs por tanto carinho e
dedicação para com os seminaristas e
padres. Que o Bom Deus permita sempre que
vivamos todos em harmonia e que o exemplo
de Dom Bosco nos inspire e nos anime
sempre.
Fraternalmente
Pe. Mário Benachio Auzani

FMA celebra 25 anos de Vida Religiosa
Rio do Sul - SC
No aconchego da família biológica e
Salesiana, Ir. Nilcéia Fabris celebrou seus 25
anos Vida Religiosa. Estavam presentes seus
- PÁGINAS VIVAS -

10 irmãos, cunhados/as, sobrinhos/as, os
SDB: Juracir Deretti e Leandro Brum Pinheiro,
e um grupo significativo de FMA. Os festejos
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comemorativos aconteceram na comunidade
São Domingos Sávio, em Trombudo Central,
no dia 06 de fevereiro. A Celebração
Eucarística foi presidida por Dom José
Juvêncio Balestieri, SDB, que também
presidiu sua primeira Profissão Religiosa.
A liturgia do dia veio de encontro com
o sentido da data comemorada: ser sal e luz
para os outros! Isso se reflete na forma como
Ir. Nilcéia viveu seus 25 anos de vida

Religiosa. A missão da luz, da vela é iluminar
e por isso se gasta, diminui aparentemente,
mas interiormente sua chama torna-se ainda
maior e espalha vida e luz por onde passa.
Ir. Nilcéia retornou dia 16 de fevereiro
à Itália. A ela desejamos uma boa
continuação em seu trabalho missionário.
Que a luz do Senhor a acompanhe, aqueça e
ilumine cada vez mais a sua vida doada ao
Senhor, a serviço da juventude!

Frei Jaime Spengler é ordenado Bispo
Rio do Sul - SC
No dia 05 de fevereiro, Ir. Elisabeth
Zimmermann e seus familiares participaram
da Ordenação Episcopal de Frei Jaime
Spengler, OFM. A ordenação aconteceu na
Paróquia São Pedro Apóstolo de Gaspar,
terra natal de Frei Jaime, que recentemente
era Pároco e Guardião da Fraternidade Bom
Jesus dos Perdões em Curitiba, PR.
Dom Jaime será Bispo Auxiliar da
Arquidiocese de Porto Alegre, onde atuará
como Vigário Episcopal no Vicariato de
Gravataí. Este Vicariato abrange 5 municípios
da região metropolitana de Porto Alegre
Dom Jaime é primo de Irmã Elisabeth
Zimmermann e toda a família se alegra em
ver este Sim doado ao serviço da Igreja.

D. Jaime Spengler e família

Cantinho Missionário___________
A célebre frase de D. Bosco: “O Senhor colocou-nos no mundo para os outros” sintetiza o grande
ardor missionário que movia o seu coração e neste início de ano pode ser um convite para
assumirmos com maior amor a missão que estamos iniciando. O documento de Aparecida é rico
em reflexões sobre o ser missionário e neste trecho em especial, vem ao encontro do que D.
Bosco com outras palavras já disse em seu tempo. Boa leitura!
360. A vida se acrescenta dando-a, e se
enfraquece no isolamento e na comodidade.
De fato, os que mais desfrutam da vida são
os que deixam da margem a segurança e se
apaixonam pela missão de comunicar vida
aos demais. O Evangelho nos ajuda a
descobrir que o cuidado enfermiço da própria
vida depõe contra a qualidade humana e
cristã dessa mesma vida. Vive-se muito
melhor quando temos liberdade interior para
doá-la: “Quem aprecia sua vida terrena, a
perderá” (Jo 12,25). Aqui descobrimos outra
profunda lei da realidade: “Que a vida se
alcança e amadurece à medida que é
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entregue para dar vida aos outros. Isso é,
definitivamente, a missão.
361. O projeto de Jesus é instaurar o Reino
de seu Pai. Por isso, pede a seus discípulos:
“Proclamem que está chegando o Reino dos
céus!” (Mt 10,7). Trata-se do Reino da vida.
Porque a proposta de Jesus Cristo a nossos
povos, o conteúdo fundamental dessa
missão, é a oferta de vida plena para todos.
Por isso, a doutrina, as normas, as
orientações éticas e toda a atividade
missionária das Igrejas, deve deixar
transparecer essa atrativa oferta de vida mais
digna, em Cristo, para cada homem e para
cada mulher da América Latina e do Caribe.
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362. Assumimos o compromisso de uma
grande missão em todo o Continente, que de
nós exigirá aprofundar e enriquecer todas as
razões e motivações que permitam converter
cada cristão em discípulo missionário.
Necessitamos desenvolver a dimensão
missionária da vida de Cristo. A Igreja
necessita de forte comoção que a impeça de
se instalar na comodidade, no estancamento
e na indiferença, à margem do sofrimento dos
pobres do Continente. Necessitamos que
cada comunidade cristã se transforme num
poderoso centro de irradiação da vida em
Cristo. Esperamos em novo Pentecostes que
nos livre do cansaço, da desilusão, da
acomodação ao ambiente; esperamos uma
vinda do Espírito que renove nossa alegria e
nossa esperança. Por isso, é imperioso
assegurar calorosos espaços de oração
comunitária que alimentem o fogo de um
ardor incontido e tornem possível um atraente
testemunho de unidade “para que o mundo
creia” (Jo 17,21).
363. A força desse anúncio de vida será
fecundo se o fizermos com estilo adequado,
com as atitudes do Mestre, tendo sempre a
Eucaristia como fonte e cume de toda
atividade missionária. Invocamos o Espírito
Santo para podermos dar o testemunho de

proximidade que entranha proximidade
afetuosa, escuta, humildade, solidariedade,
compaixão,
diálogo,
reconciliação,
compromisso com a justiça social e
capacidade de compartilhar, como Jesus o
fez. Ele continua convocando, continua
convidando,
continua
oferecendo
incessantemente vida digna e plena para
todos. Nós somos agora, na América Latina e
no Caribe, seus discípulos e discípulas,
chamados a navegar mar adentro para uma
pesca abundante. Trata-se de sair de nossa
consciência isolada e de nos lançarmos, com
ousadia e confiança (parrésia), à missão de
toda a Igreja.
364. Fixamos o olhar em Maria e
reconhecemos nela a imagem perfeita da
discípula missionária. Ela nos exorta a fazer o
que Jesus nos diz (cf. Jo 2,5) para que Ele
possa derramar sua vida na América Latina e
no Caribe. Junto com ela, queremos estar
atentos uma vez mais à escuta do Mestre, e
ao redor dela, voltarmos a receber com
estremecimento o mandato missionário de
seu Filho: “Vão e façam discípulos todos os
povos” (Mt 28,19). Escutamos Jesus como
comunidade de discípulos missionários que
experimentaram o encontro vivo com Ele e
queremos compartilhar todos os dias com os
demais essa alegria incomparável.

Nossos Leitores_______________
Obrigada, Ir. Marcia!
Que bonito!!! Gostei de ver a bela
acolhida à Irmã Floriani. A ela meus augúrios
de fecunda missão.
A Virgem de Dom Bosco a preceda em
cada comunidade, pois dela é a Vigária. O
Espírito Santo suscite no coração das
pessoas a quem ela deve acompanhar o
desejo de viver segundo Deus.
Um abraço.
Ir. Maria Américo
*********************
Obrigada pela Paginas Vivas, muito bonito e
parabéns a Ir. Maria Floriani. Nossa Senhora
abençoe. Com muito carinho e oraçoes.
Maria dle Carmen Canales fma
Obrigada querida Ir. Marcia.
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Parabéns pelo PV. Estás iniciando
muito bem, avante sempre. Seja uma feliz
comunicadora da Boa Notícia da vida da
Inspetoria. Gostei de todas as notícias de
passagem de serviço, de Bodas, de primeira
Profissão, de Renovação dos Votos e todas,
mas em modo particular do "cantinho
missionário". Muito bem!
Uma saudação a todas as Irmãs e um
abração em ti e em cada uma delas. Com
carinho,
Ir. Alaide Deretti
*********************
Parabéns, Márcia. Está lindo o PV!
Gostei mesmo, tem gostinho de "bis".
Continue, continue, e as "Páginas" ficarão
cada vez mais belas.
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Um beijo no seu coração.
Ir. Ivete Terezinha
Muito obrigado pelo envio de vosso
informativo sempre feliz e portador de belas
notícias salesianas!
Pe. Sandro
*********************

Muito obrigada querida Ir. Marcia!!
Você está fazendo muito bem!!
Obrigada pelas páginas realmente vivas.
Um abraço e seguimos lhes acompanhando,
Com carinho,
Ir. Silvia Boullosa
*********************

Irmã Márcia,
Grato pelo envio de "Páginas Vivas". Sempre
é gostoso ver o que os membros de uma
Família fazem. Um entusiasma o outro.
Vocês sempre fazem bonito!
Um abraço fraterno.
P. Asídio

Aniversariantes ________________

01. Ir. Anna Mondini
01. Ir. Ida Piccinini
02. Ir. Martha Schwarz
03. Ir. Estelamar Oliveira
20. Ir. Lúcia Dallabona
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