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Que alegria brota do coração, mais uma edição do nosso informativo, o
Interface e com ela vamos construindo caminhos e escrevendo a bonita
história e missão da nossa Inspetoria!
Nós somos chamadas no hoje da história do nosso Instituto, que
fará 150 anos, a sermos “Mulheres Geradoras de Vida no seio da
Contemporaneidade”, juntas com os leigos, educadores e destinatários
da missão, semeando a Palavra de Deus que é vida e que transforma a
realidade.
Como Maria, aprendemos a deixar na alegria de sermos livres, Deus decidir
os nossos caminhos, fortalecidas pela fé e na confiança à Providência
Divina, somos interpeladas pela nossa Madre Geral, Ir. Chiara Cazzuola,
na circular número 1.014 a vivermos um caminho que nos abre para o
futuro e com esperança reavivar a alegria e fidelidade da nossa vocação,
vivida na simplicidade cotidiana e em meio aos desafios presentes no
mundo.
Este ano de 2022 começa repleto de motivos para darmos graças
ao Deus que nos presenteia todos os dias com a vida, pela Primeira
Profissão Religiosa, e por tantas de nós que reafirmamos o nosso sim
ao seguimento de Jesus. Com o coração em festa por sermos Filhas de
Maria Auxiliadora, mulheres consagradas que vivem a fecundidade de
terem sido escolhidas por Deus para continuarmos o nosso processo de
acolher o dia a dia com espírito de fé, amor e esperança.
A abertura da nova comunidade Dom Bosco, na Paróquia Santo Antônio,
em Juazeiro da Bahia, momentos de oração e tantas outras iniciativas
que nascem em nossos corações e mentes, são as mais belas expressões
do amor e da presença do Deus que age em nosso meio.
Temos a certeza que Ele nos conduz e que sua graça nos renova na
coragem que nos leva a agir com o coração.
Ir. Adriana Gomes
inspetora

inspetorial

“Passemos para outra margem”:
homenagens às salesianas
Depoimentos de Paulo Afonso
Esta notícia
está disponível
online
Escaneie o código
para acessar
Mais fotos disponíveis
no site da inspetoria

“As irmãs,
com certeza,
deixarão
saudades”.

A comunidade da Residência Dom Bosco, depois de 35 anos inserida na cidade de Paulo
Afonso/BA, realizou um passo importante em sua caminhada, fazendo neste ano de
2022, a itinerância para a cidade de Juazeiro/BA.
Inicialmente, em Paulo Afonso, as Irmãs formaram comunidade no bairro Centenário.
Lá, se uniram ao povo de Deus, comungando de suas lutas, angústias e esperanças.
Formaram grandes lideranças e acompanharam de perto as juventudes. Uma experiência
que deixou marcas muito profundas e impactos bem positivos na vida do povo.
Em 2014 a comunidade fez itinerância para o bairro Dernival Oliveira (Siriema), localidade
marcada pela exclusão, marginalização e tantos outros desafios. Nesta nova realidade,
as Irmãs foram fermento na massa, realizando um bonito trabalho de evangelização
unindo fé e vida.
Neste ano de 2022, após uma caminhada de discernimento, a comunidade fez itinerância
para a cidade de Juazeiro/BA, povo acolhedor e sedento de Deus. Na saída das Irmãs em
Paulo Afonso/BA, foram muitas as homenagens e expressões de carinho externalizadas
pelas pessoas que acompanharam de perto todo este processo.

Reunimos alguns depoimentos que recordam este sentido
de gratidão às Irmãs por todo o bem que fizeram nas
comunidades onde passaram:
“Estes últimos anos foram inesquecíveis! De fato, foi algo marcante em minha
vida e acredito que os meus amigos do Grupo Amigos de Dom Bosco partilham da
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Comunidade Itinerante: Paulo Afonso

mesma opinião. Estar com as Irmãs Salesianas é muito
gratificante e isso se dá em razão da alegria, amor e
carinho que elas manifestam aos jovens.
Com seu olhar carinhoso e sem julgamentos, aos
pouquinhos conquistam os corações dos mais tímidos
e arredios, e quando nos damos conta, estamos
encantados pela forma como veem a vida e como nos
ensinam através de sua espiritualidade a amar e honrar
nosso Senhor Jesus Cristo.
Nos últimos dias, participamos com as Irmãs de muitos
encontros e celebrações. No dia 27 de dezembro de
2021, nos unimos com os demais grupos da AJS - Paulo
Afonso, para celebrar a oficialização do Conselho Local.
Participamos da Santa Missa e ao final partilhamos
com os demais colegas o lanche. Assistimos uma bela
homenagem em vídeo que mostrava várias fotos das
atividades e encontros de todos os grupos.
No dia 14 de janeiro de 2022 aconteceu o último
encontro do nosso Grupo Amigos de Dom Bosco com
as Irmãs Nair Barbosa e Izaura Silva. Estamos com os
corações apertados e também já cheios de saudades,
mas, entendemos que faz parte da vida missionária e
que um pouquinho de cada um de nós irá com elas,
assim como todas que passaram por aqui deixaram suas
sementinhas plantadas.
As irmãs, com certeza, deixarão saudades, uma vez que
estão marcadas em nossa história de vida e na história
do nosso grupo de jovens por elas fundado, e por isso
disso carrega o nome de Dom Bosco. Também deixarão
muitas lembranças e aprendizados que levaremos
conosco durante nossas vidas, como a certeza do amor
de Cristo e de sua Divina providência.”
(Valdejane Conceição)

“A caminhada das Irmãs aqui em Paulo Afonso, em
geral foi muito significativa,
foram trabalhos lindos e ações maravilhosas,
levaremos sempre no nossos corações tudo que elas
fizeram aqui. Foram aprendizados que serão levados
para nossa vida inteira. Gratidão demais é a nossa
palavra para se resumir a todos os sentimentos, a
todas as irmãs que aqui passaram deixaram sementes
que hoje estão sendo cultivadas. Desejamos tudo de
mais lindo na caminhada de vocês, muito obrigada
por tudo”.
Maria Vitória (Grupo Amigos de Dom Bosco – Paulo
Afonso/BA)
“Estamos vivenciando depois de 35 anos da
permanência das Irmãs Salesianas na cidade de Paulo
Afonso/BA, especialmente nos bairros Centenário
e Siriema o fechamento da casa. Foram 35 anos de
acompanhamento às famílias, grupos, particularmente
na catequese e com a juventude. Foi uma experiência
inesquecível para a vida da comunidade. As Irmãs
sempre foram presentes em todos os momentos,
alegres e tristes. Vivemos muitas festas do padroeiro
Sagrado Coração de Jesus aqui no bairro Centenário,
muitas lutas, especialmente na criação da Associação
de moradores (AMBACEN). As Irmãs com o seu
carisma, sempre nos orientaram incansavelmente. Só
temos que agradecer a Deus por tudo e desejar que a
congregação continue na luta do dia a dia em outras
comunidades.”
André Vicente (Coordenador dos Salesianos
Cooperadores/as de Paulo Afonso/BA)

As itinerâncias cruzaram a ponte

Irmãs Salesianas chegam em Juazeiro
por Ir. Maria Clara com Informações da Pascom da Diocese de Juazeiro
Esta notícia
está disponível
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Escaneie o código
para acessar

Na tarde do dia 30 de janeiro, a Inspetoria Maria
Auxiliadora teve a grande alegria de inaugurar
a comunidade Dom Bosco, no bairro Palmares,
na cidade do Juazeiro/BA, Paróquia Santo
Antônio. Inseridas na realidade, as Irmãs Fátima
Cunha, Josefa Rodrigues e Maria Clara se unem
ao povo Juazeirense no desejo de concretizar a
vontade de Deus nesta cidade, conservando a
comunhão, a fraternidade, a alegria e o amor,
tendo como pedra fundamental da missão,
Jesus e o seu Evangelho.
A comunidade foi oficialmente acolhida com
fervor e alegria na celebração Eucarística,
presidida por Dom Beto Breis, OFM e
concelebrada pelo pároco, Pe. Marcos Silva,
redentorista. Durante a homilia o bispo fez
memória de Dom Bosco e de Maria Domingas
Mazzarello, como também da celebração dos
150 anos de fundação do Instituto das Filhas de
Maria Auxiliadora, um momento marcante para
recordar as origens e tornar viva essa memória.
O povo de Deus, presente na Diocese do
Juazeiro, festejou em poder contar com a

presença das Irmãs, que trazem em si a vida e a
força do carisma salesiano neste solo.
Nas redes sociais, a comunidade também
expressou a alegria com a chegada das Irmãs

25 anos de vida religiosa

Irmã Adriana celebra
Jubileu de Prata
Por Jullyanne do Nascimento (Noviça)
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No último dia 24 de janeiro a Inspetoria Maria
Auxiliadora celebrou o Jubileu de Prata de Ir Maria
Adriana Gomes da Silva, atual inspetora. Deus, no
dom gratuito do seu amor, a chamou para ofertar a
vida em favor das juventudes.
A Ação de Graças realizou-se na Casa Provincial,
a Celebração Eucarística presidida pelo Salesiano
Pe. Bernardo Roana (vigário da casa inspetorial)
e concelebrada pelo Provincial da Congregação
dos Dehonianos, Pe. Josemar Lima. Também se
fizeram presentes algumas Irmãs representando
as comunidades da Residência Madre Rosetta,
Mazzarello, Casa de Formação Maria Auxiliadora e
membros da família de Ir Adriana.
Um momento único de louvor a Deus pelo “Sim”
doado com generosidade, audácia e perseverança
na alegria de ser Filha de Maria Auxiliadora.

aniversário de profissão

Em Penedo, irmãs celebram
aniversário de profissão
por Ir. Vera Lúcia, de Penedo/AL

Esta notícia
está disponível
online
Escaneie o código
para acessar

Na manhã do dia 24, realizou-se no Centro Juvenil Maria
Auxiliadora, a Celebração Eucarística em honra a São Francisco
de Sales, patrono da Família Salesiana, presidida pelo pelo Frei
Dennys Santana Ferreira, OFM e contou com a presença dos
educadores. Na ocasião, Ir Teresinha Alves celebrou 36 anos e
Ir Vera Lúcia 12 anos de suas profissões religiosas. Após a Missa
tivemos um momento de convivência fraterna com todos os
que se fizeram presentes neste dia de festa e alegria.

retiro anual e renovação de votos

“Fazei tudo o que ele vos disser”
por Ir. Giselle Ferreira e Ir. Olívia Matas
Esta notícia
está disponível
online
Escaneie o código
para acessar

No período de 14 a 20 de janeiro realizou-se o
retiro anual na Casa Maria Auxiliadora – Recife,
O retiro contou com a presença das junioristas,
noviças e algumas Irmãs perpétuas.
Como assessora contamos com Ir Marcela
Farias, que levou as Irmãs refletirem a temática:
“Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2,10).
Durante os dias de retiro, em meio a momentos
de forte silêncio e oração a fim de escutar a voz
do Deus, os Salesianos Carlos Alberto Leite,
Daniel Brandão e Antônio Gomes celebraram
as Missas.

No último dia de retiro, as junioristas Ir Giselle
Ferreira e Ir Olivia Matas, renovaram com
alegria, por um ano, os Votos de Pobreza,
Castidade e Obediência no Instituto das
Filhas de Maria Auxiliadora. Como também
reafirmaram o desejo de continuar vivendo
na fidelidade o chamado que Deus as faz,
de serem portadoras do Reino e do carisma
salesiano na realidade em que estão. A
Celebração Eucarística foi presidida pelo
salesiano Pe. Antônio Gomes. O grupo
concluiu o retiro com o almoço festivo.

primeiros votos

“Chamei-te pelo
nome, és minha!”
por Ir. Claudiane Cavalcante
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No dia 23 de janeiro realizou-se na
Casa Provincial a Primeira Profissão
Religiosa de Ir Maria Clara de Assis Silva. A celebração
Eucarística foi presidida por Pe. Francisco Inácio
(Inspetor dos Salesianos do Nordeste) e concelebrada
por vários Salesianos, contando também com
a presença dos Frades Franciscanos. A Missa foi
transmitida pelo canal do YouTube da Inspetoria
(Salesianas Nordeste).
Ir. Maria Clara é natural de
Natal/RN, ao longo de sua
caminhada sentiu que Deus a
chamava para segui-lo mais
de perto como Filha de Maria
Auxiliadora. Fez todo o período
A live está
formativo com coração aberto
disponível no
ao Senhor e sensível aos apelos
youtube
Escaneie o código
de Deus, deu seu SIM com
para acessar
grande convicção, motivo de
muita alegria para todo o Instituto, especialmente
para a Inspetoria Maria Auxiliadora.
A vocação é dom de Deus e responder a este
chamado é uma graça e um presente para a Igreja.
A celebração da Profissão de Ir Maria Clara confirma
a certeza de que Deus continua chamando nos dias
de hoje e que a Vida Religiosa Consagrada continua
sendo um sinal de radicalidade evangélica no
seguimento a Jesus.

mensagem

“Conto com as
orações de cada uma”
Queridas Irmãs,
Deus em sua infinita bondade me chamou pelo
nome para formar com Ele uma aliança de AMOR,
sendo entre as juventudes sinal da sua presença. É
nesta certeza que estendo o meu agradecimento
primeiramente a Ele, por ter me escolhido e me
amado, pelo dom da vida e da vocação.
Em seguida quero também agradecer a cada uma de
vocês, que ao longo dos anos foram testemunhas
de seguidoras de Cristo na radicalidade do serviço
ao Reino. Mostrando-me que é possível ser feliz na
vida cotidiana, quando escolhemos para nós aquilo
que Deus quer que façamos. Pelo acompanhamento,
diálogos, presenças e orações, o meu MUITO
obrigada.
Conto com as orações de cada um de vocês para
que eu possa viver a minha vocação na fidelidade, na
alegria e no amor. Que o Deus de amor que aqui me
trouxe, me abençoe e ilumine e que Maria Auxiliadora
interceda por mim. Amém.
Ir. Maria Clara de Assis
Esta mensagem
está disponível
online
Escaneie o código
para acessar
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Tradicional Romaria acontece
em Penedo, Irmãs Salesianas
participam
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Com o Bom Jesus dos Navegantes

por Ir. Vera Lúcia, de Penedo, com informações do G1
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No dia 9 de janeiro aconteceu a tradicional
Romaria, já em sua 138ª edição, da festa e
Romaria do Bom Jesus dos Navegantes de
Penedo, que teve como tema: “Com o Bom
Jesus dos Navegantes, caminhemos na Fé, na
Esperança e na Caridade”. Ir. Paola Pellanda, Ir
Teresinha de Jesus e Ir Vera Lúcia participaram
da tradicional Romaria.
Este é o maior evento católico do baixo
São Francisco. A Festa de Bom Jesus dos
Navegantes, realizada há mais de 130 anos, é
uma celebração religiosa que atrai milhares
de pessoas para a cidade. As comemorações,
normalmente, duram uma semana, com
apresentações culturais e shows com artistas
famosos. Por causa da pandemia do coronavírus,
a programação precisou ser adaptada.
A programação da festa foi mantida apenas
com a celebração religiosa e a procissão de
embarcações no Rio São Francisco, com
transmissão pela internet.
A romaria teve início com a carreata no início
da tarde, com a procissão percorrendo as
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principais ruas de Penedo, indo até o Porto
das Balsas, para seguir pelas águas do Rio São
Francisco, margeando municípios alagoanos
e sergipanos.
Com o retorno ao Porto de Penedo a
procissão seguiu pelas ruas, encerrando
com a Missa campal, celebrada pelo Bispo
da diocesano, Dom Valdemir Ferreira dos
Santos, ao lado da Igreja de Santa Cruz,
capela onde a imagem do Bom Jesus dos
Navegantes fica exposta para visitação e
adoração.

acolhida

Comunidade de Serra do Mel
acolhe Irmã Olívia
Por Ir. Norma Lúcia Santos
No dia 25 de janeiro, a comunidade Maria Auxiliadora - de
Serra do Mel, RN, acolheu a Ir Olívia Matas, que este ano
integra comunidade religiosa local. A acolhida realizou-se em
um momento de oração, preparado por Ir Josefa Ferreira e Ir
Norma Lúcia. Em um gesto simbólico e de sentido de pertença,
a comunidade entregou à Ir Olívia, as chaves da casa, o chapéu
de palha e as sandálias, símbolos significativos da missão local.
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Novenário da Beata Laura
Vicuña em Serra do Mel
Por Ir. Norma Lúcia Santos
Esta notícia
está disponível
online
Escaneie o código
para acessar

No período de 12 a 22 de janeiro aconteceu o
novenário da Beata Laura Vicuña, padroeira
da Vila Sergipe na Serra do Mel-RN. O
festejo iniciou com a celebração Eucarística,
presidida pelo Frei Ademir Marques, (OFMcap)
administrador paroquial da Paróquia Nossa
Senhora Aparecida, Vila Brasília. Durante o
novenário, foram organizados os grupos e
movimentos para animar a festa. No terceiro
dia a animação foi do grupo de oração Legião
de Maria e Ir Norma Lúcia, fez a reflexão do
Evangelho do dia, Marcos 2,1-12.

“Vinde a mim todos que estão cansados”, foi
tema do sexto dia do novenário, animado pela
Fazenda da Esperança Dom Bosco. Neste dia Ir
Josefa Ferreira, conduziu a reflexão.
No dia da festa a celebração Eucarística foi
presidida pelo Frei Diego Bezerra da Silva,
OFMcap, que contou com a participação da
comunidade, das Vilas e das Irmãs Salesianas.
Houve alguns depoimentos de agradecimento
à Beata Laura Vicuña, pelas graças alcançadas
por sua intercessão. Após a Missa realizou-se a
quermesse e o bingo.

aconteceu

Fim de ano foi marcado por
Confraternização no IPMA
por Daisy Pinto, de Recife
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Um momento de confraternização com
colaboradores e educadores pressupõe um
sentimento de gratidão a Deus por fazer parte de
uma equipe de trabalho. Gratidão por ter superado
um ano tão difícil, com tantos desafios.
Com este sentimento de união, a Família
AUXILIADORA - RECIFE encontrou-se no último dia
21 de dezembro para agradecer a Deus e a Nossa
Senhora Auxiliadora por todas as experiências

vividas no ano de 2021, pelas conquistas que motivam e também
por aprender com as dificuldades, crescendo enquanto equipe e
individualmente como seres humanos, que primam pelos valores de

vida e de educação cristã.
A diretora da escola, Ir Robelvânia Gomes,
agradeceu a todos os professores, coordenadores e
colaboradores pelo empenho no exercício de cada
missão no ano que findou, ressaltando que todos
foram escolhidos por Nossa Senhora Auxiliadora
para fazerem parte desta família e que não devemos
esquecer que é no legado de Dom Bosco e de Madre
Mazzarello que devemos fundamentar nossas ações
educativas. Ressaltou o verdadeiro significado do
Natal e a fé que devemos ter no Cristo que nasceu
pobre em Belém, para que possamos ser para o
próximo exemplo de amor, perdão, partilha e união.

aconteceu

Tríduo Pedagógico em Baturité
por Idalécio, de Baturité
A Comunidade Educativa do INSA de Baturité/
CE, iniciou o ano letivo com o Tríduo
Pedagógico realizado de 11 a 13 de janeiro.
O tema foi “Uma educação eficaz apoiase inteiramente na razão, na religião e na
bondade”, o momento aconteceu sob a
orientação das Irmãs Salesianas: Júlia Maria
de Oliveira, Maria Brígida de Oliveira e
Elizângela Araújo dos Santos.
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Jornada Pedagógica em
Aracati
por João Victor, de Aracati
Esta notícia
está disponível
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No período de 10 a 13 de janeiro, foi realizada
a Semana Pedagógica Pastoral no Instituto
Waldemar Falcão. Os professores e gestores
participaram de momentos de oração, palestra
e formações. No dia 11/01, foi ministrado pela
convidada Juliana Nato, a palestra que teve
como tema: Inclusão: autismo e estratégias
de adaptação pedagógicas para alunos com
diagnóstico. No dia 12/01, a Ir Solange Sanches
(Inspetoria Nossa Senhora Aparecida – SP) e a Ir
Rita de Cássia promoveram uma formação com
o tema: A identidade carismática do educador

salesiano: ser presença para si e para os outros.
No último dia de Convivência Pedagógica, a
professora Genilda Maria da Silva ministrou uma
formação com a temática: Avaliação em um
mundo pós pandemia: atuação do professor
e as implicações no acompanhamento do
estudante. O objetivo desta convivência foi
o aprofundamento do carisma salesiano e
propiciou aos educadores a oportunidade de se
prepararem para acolher os alunos neste novo
ano letivo.

destaque

IWF é destaque em prêmio
em Aracati
por João Victor, de Aracati
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Na sexta-feira (14/01), aconteceu a premiação Melhores
Profissionais do ano em Aracati/CE e o Instituto Waldemar Falcão
teve 4 prêmios na edição de 2021. O evento é organizado
anualmente pela Nova Ideia Consultoria e Marketing.
Na cerimônia de entrega de placas, a Ir Marilene Nunes, diretora
do Waldemar foi premiada como melhor diretora de colégio
particular do ano de 2021. Na categoria Secretaria Escolar, Carla
Simões foi destaque e recebeu o prêmio. Na categoria melhor
professor de Biologia e Ciências, tivemos o professor Lidiano
Oliveira. O Coordenador do SODART (Serviço Orientação ao
Desporto e Arte), Diêgo Felipe foi o melhor apresentador.

aconteceu

Jornada Pedagógica no Auxiliadora Recife
acontece em dois momentos
Esta notícia
está disponível
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por Daisy Pinto, de Recife
No período de 03 a 07 de janeiro, toda a equipe pedagógica do AUXILIADORA – RECIFE participou da
primeira parte da Semana Pedagógica de 2022, com uma programação diária que aprofundou temas
de grande relevância para enfrentar os novos desafios e ampliar as possibilidades de ressignificar e
engrandecer nossa missão educativa.

No primeiro dia toda a atenção e todas as atividades foram
voltadas para o autocuidado, para a saúde emocional dos
educadores, quando participaram de dinâmicas orientadas
pelo Setor de Psicologia e Departamento Esportivo. Em
seguida, participaram ativamente da palestra ministrada por
Verônica Tavares.
No segundo e terceiro dia tivemos momentos de
fortalecimento do carisma salesiano. Com o tema
“Salesianidade”, a excelente palestra do Professor Dr.
Anderson Alencar, contou não só com a equipe do Auxiliadora
– Recife, mas também com as equipes do Colégio Nossa
Senhora de Lourdes (Gravatá), Colégio Mazzarello (Recife)
e do escritório da Inspetoria Maria Auxiliadora. A Campanha
da Fraternidade e a Estreia do Reitor Mor de 2022 foram
apresentados de maneira reflexiva pela Irmã Nádia Chaves
e Irmã Claudiane Cavalcante, respectivamente.
No dia seguinte, baseados em toda esta fundamentação
resgatada numa apresentação do setor de psicologia e
da coordenação de esportes e eventos, os educadores
participaram da construção coletiva e escolha democrática
do tema do Projeto Integrado Anual, que teve como
resultado o tema “Uma nova educação, para um novo
mundo”.
Por fim, encerrando esta semana, a coordenadora de AEE
(Educação Especial), Anália Paranhos, aprofundou o tema
Inclusão, para que compreendendo e aprendendo mais
sobre o que é a verdadeira inclusão possamos realizar
um melhor acompanhamento e desenvolvimento dos
educandos com essas particularidades.

Segundo momento da Jornada

Na última semana de janeiro, os educadores do AUXILIADORA
RECIFE encontraram-se para dar continuidade à preparação
do ano letivo que se inicia.
Foram cinco dias de muita partilha e aprendizado, contando
com o empenho e dedicação dos nossos professores,
que contribuíram com os demais através dos seus
conhecimentos, numa atitude de valorização da Instituição
com aqueles que são da casa.
No dia 25 de janeiro, além dos estudos sobre o Novo
Ensino Médio orientados pelo professor Eduardo Almeida e
sobre o Código de Conduta pela coordenadora Rosa Costa,
os educadores e equipe de pastoral fizeram uma acolhida
especial para a Ir Maria Janilda e também uma homenagem
à diretora, Ir Robelvânia Gomes, pelo dia do seu aniversário.
Nos dias seguintes os temas abordados foram muito
pertinentes: Adaptação ao Livro Didático (Anália Paranhos),
Neurociência e Educação (professor Wellington José)
e A Importância da Meditação (professor Gilson Leite).
Foram momentos muito ricos, de muito valor para os que
participaram.
Nos últimos dias cada equipe organizou seus planos
de ensino, ambientes e a acolhida dos estudantes para o
primeiro dia de aula. E no dia 31 de janeiro todos participaram
de um bom dia na capela, agradecendo por estarem todos
bem, entregando à Nossa Senhora Auxiliadora o ano que
se inicia e também um momento celebrativo especial pela
festa litúrgica de Dom Bosco.

aconteceu

Comemorações e Acolhidas
no Auxiliadora de Natal
Por acessoria de comunicação, de Natal
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No último dia 2 de fevereiro, a comunidade educativa do Instituto
Maria Auxiliadora - Natal comemorou em uma única data a festa
de Dom Bosco, o aniversário da escola e acolhida oficial aos anos
com bênção das mochilas.
No turno matutino a Missa foi celebrada na capela com os
colaboradores, educadores e alunos do 1º ano à 3ª série do
Ensino Médio, com a presença de Ir Maria Teixeira e Ir Fátima lira,
que representaram a comunidade religiosa. A celebração Eucarística foi presidida pelo capelão Padre
Paulo Henrique, que enfatizou a importância deste momento de fé para toda a comunidade educativa.
A educação infantil viveu o seu momento celebrativo conduzido pela pastoral escolar nos dois turnos,
momento alegre e muito significativo para as crianças que cantaram, dançaram e homenagearam
Dom Bosco e a escola nos seus 71 anos de existência em Natal. Em seguida receberam a bênção das
mochilas conduzida pelo Diácono Ademacy, coordenador da pastoral.
Neste dia também foi comemorado o dia da vida religiosa consagrada, com a homenagem às Filhas de
Maria Auxiliadora, pela dedicação total de suas vidas ao projeto e carisma salesiano de Dom Bosco e
Madre Mazzarello.
volta às aulas

Início de Ano
letivo em Aracati
Por João Victor de Sousa, de Aracati
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No período de 24 a 26 de janeiro, foi iniciado o ano letivo
de 2022 em formato híbrido no Instituto Waldemar Falcão.
O retorno dos alunos foi organizado da seguinte forma:
24/01- Ensino Médio; 25/01- anos finais (6° ao 9° ano); 26/01- anos iniciais e
educação infantil.
Os alunos do Ensino Médio foram acolhidos em sala de aula, com um momento
de oração ministrada pelo agente de pastoral Alex Dantas, transmitido pelo
aplicativo Meet. A acolhida dos anos finais e dos anos iniciais aconteceu no
auditório, com um momento de oração ministrada pelo agente de pastoral Alex
Dantas. Em seguida, a Diretora, Ir. Marilene Nunes e a Coordenadora Camila
Caretta deram as boas-vindas aos alunos, com palavras de afeto e incentivos!
aconteceu

Acolhida e despedida no Juvenal de
Carvalho
Por Judá Rodrigues

gratidão, Irmã Raquielle
Recebemos, neste início de ano, em profundo sentimento de fé e gratidão, a notícia
da transferência de Ir Raquielle Cassemiro que, nos últimos anos, exerceu a missão
de Diretora Institucional em nossa escola. Nossa Comunidade Educativo-Pastoral,
agradecida por todo seu empenho e partilha de dons, deseja todas as bênçãos de
Deus para a Ir Raquielle, neste novo tempo em sua vida religiosa e missionária, na qual
assumirá a gestão Institucional do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina-PE.

Bem Vinda, Irmã Rita!
Neste mesmo clima de fé e esperança, damos as
boas-vindas à nossa nova gestora Institucional, Ir
Rita de Cássia, natural de Carpina - PE que, nos
últimos anos, vinha desenvolvendo a missão
educativo-pastoral como Vice-Diretora do
Instituto Waldemar Falcão, em Aracati-CE. Que
Nossa Senhora Auxiliadora continue caminhando
conosco, abençoe sua trajetória e torne fecunda
a sua missão entre nós.
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gratidão em Teresina

Irmã Fátima se despede
No dia 20 de janeiro, na Matriz de Santa Luzia Teresina/
PI, a comunidade se reuniu para celebrar a Eucaristia em
agradecimento pelos 6 anos de missão partilhada com muito
fervor e entusiasmo por Ir Fátima Cunha.
Durante estes anos, Ir Fátima viveu em plenitude a missão de
missionária. Visitou famílias, cuidou de doentes, semeou e
partilhou a Palavra e tantas coisas que o tempo jamais esquecerá
o legado que deixou por onde passou. Seu testemunho foi a
marca do Carisma Salesiano e da missão das Filhas de Maria
Auxiliadora.
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Comunidade acolhe Irmã
Izaura

No dia 31 de janeiro, na festa de Dom Bosco, a comunidade da
Paróquia de Santa Luzia, reuniu-se em frente à Residência das
Irmãs para celebrar a Eucaristia da solenidade de São João Bosco
e acolher a Ir Izaura Silva, que chegou para somar e partilhar a
missão.
Foi um momento onde todas as comunidades da Paróquia
se fizeram presentes, também o Coordenador da CRB –
Conferência dos Religiosos do Brasil - Regional do Piauí. O
pároco, Pe. Rodrigo Ferreira, ressaltou a importância do Carisma
Salesiano vivido pelas Irmãs como “Presente de Deus”.
“Que a Ir Izaura possa sentir-se bem acolhida e continuar a
missão, anunciando a Boa Nova de Jesus ao povo de Teresina,
no chão Sagrado do Bairro do PROMORAR”, disse..
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é festa do fundador

Casas celebram Dom Bosco:
celebrações acontecem em todo Nordeste
Da Equipe de Comunicação , com informações das casas e ACI Digital
O dia 31 de janeiro é marcado pela festa
litúrgica de São João Bosco, fundador
da Família Salesiana. A dedicação e
ensinamentos do Pai e Mestre da Juventude
reverberam nas Casas Salesianas, que
testemunham sua missão por meio do
cuidado com os que mais precisam.

Sobre Dom Bosco

Jesus Cristo e lhe disse que devia ganhar os
meninos com a mansidão e a caridade e que
sua professora seria a Virgem Maria. A Mãe de
Deus disse: “a seu tempo compreenderá tudo”.
Não conseguiu entender este sonho
inicialmente, mas Deus mesmo o foi
esclarecendo de diferentes maneiras com
o tempo. Dom Bosco teve que estudar e
trabalhar ao mesmo tempo, com seu desejo
de ser sacerdote. Ingressou no seminário de
Chieri e conheceu são José Cafasso, que lhe
mostrou as prisões e os bairros onde havia
jovens necessitados. Foi ordenado sacerdote
em 1841.

João Melchior Bosco Occhiena nasceu 16 de
agosto de 1815 na aldeia del Becchi, perto de
Morialdo em Castelnuovo (norte da Itália),
em uma família muito humilde. Quando
tinha dois anos, seu pai morreu e sua mãe,
a serva de Deus Margarida Occhiena, sendo
analfabeta e pobre, foi responsável pela
Iniciou o oratório salesiano, no qual todo
educação dos seus filhos.
domingo se reunia com centenas de meninos.
Aos nove anos, João Bosco teve um sonho No começo, esta obra não tinha um lugar
no qual viu uma multidão de meninos fixo, até que conseguiram se estabelecer no
que brigavam e blasfemavam. Ele tentou bairro periférico de Valdocco. Depois de uma
silenciá-los com os punhos. Então, apareceu enfermidade que quase lhe custou a vida,
prometeu trabalhar até o final por Deus através
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dos jovens.
São João Bosco se dedicou inteiramente a consolidar
e estender sua obra. Deu alojamento a meninos
abandonados, ofereceu oficinas de aprendizagem e,
sendo um sacerdote pobre, construiu uma igreja em
honra a são Francisco de Sales.
Em 1859, fundou os salesianos, tomando como modelo
são Francisco de Sales. Mais adiante, fundou as filhas de
Maria Auxiliadora e os cooperadores salesianos. Além
disso, construiu a basílica de Nossa Senhora Auxiliadora,

em Turim, e a basílica do Sagrado Coração, em Roma,
somente com doações.
Morreu em 31 de janeiro de 1888. Foi beatificado em
1929 e canonizado em 1924.
Para homenageá-lo, as Comunidades, Obras Sociais
e Escolas da Inspetoria Maria Auxiliadora realizaram
diferentes celebrações em todo Nordeste. Separamos
algumas:

Em Serra do Mel
Por Ir. Olívia Matas
“Realizamos com muita alegria e gratidão, a celebração da festa de Dom Bosco,
que aconteceu na Vila Paraíba. A solenidade teve início às 19h, e foi presidida pelo
Frei Diego Bezerra da Silva, OFMcap. Vigário da Paróquia Nossa Senhora Aparecida
– Vila Brasília, e animada pelos jovens da AJS, e participação de nossa comunidade.
Foi um momento rico de oração e de experiência carismática.”

Em Aracati
Por João Victor
A celebração realizou-se às 8 horas no auditório da escola e foi transmitida pelo
canal do YouTube da Instituição. A celebração foi presidida pelo Padre Ashlei
Lucas, da Paróquia do Divino Espírito Santo, de Limoeiro do Norte. Participaram os
funcionários, alunos dos Anos finais de cada segmento: 3° série (Ensino Médio) e o
9° ano (Fundamental II). As demais turmas acompanharam em sala de aula. Ao final
deste momento, os alunos da 3ª série homenagearam, com frases e caracterização
do Santo. Ainda durante o momento, foi realizada a acolhida às novas Irmãs da
casa, Ir Maria do Carmo Lopes e a Ir Andreza Ribeiro.

Em Juazeiro
Por Ir Maria Clara
Realizou-se na Residência Dom Bosco – Juazeiro / BA, A celebração foi presidida
pelo Bispo diocesano Dom Beto Breis, onde nossa comunidade, juntamente ao
Pe. Marcos Silva, partilhamos a alegria de celebrar a primeira festa de Dom Bosco,
pai e mestre da juventude, na terra do Juazeiro. Após a celebração Eucarística nos
confraternizamos com o jantar.

homenagens à Irmã Onélia

Era aniversário dela...
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Os filhos se reuniram para realizar uma utópica
perene homenagem. Juntaram os trocos em
rateio e decidiram cunhar o afeto numa placa.
“Foi ela quem tudo fez”, pediram emprestado de
São João Bosco a frase que ele sempre dissera
à sua grande Mãe, Nossa Senhora Auxiliadora.
O santo da juventude sabia da importância da
presença de uma grande mãe na vida de uma
pessoa.
Sonhávamos sentar a placa ao lado da porta de
sua pequena sala. A placa ficou solta, exposta
na sua estante, em um pedestal de ferro para
Bíblia grande.
Estava ali todos os dias a fortalecê-la, o amor
de seus filhos.
Ir. Onélia, como poucos, conseguiu encarnar o
verdadeiro sentido de ser Salesiana.
Mulher à frente de seu tempo, fez-se sempre
jovem para compreender a juventude de várias
gerações.
Sábia educadora, dócil, firme, generosa.
Religiosa sem pieguice, com uma leitura de
mundo pautada na formação em história e
geografia humanas.
No jovem tatuado e com piercing encontrava
a referência indígena como resposta às
personalidades cerradas inquisidoras.
Ela, sempre mais jovem que muitos dos jovens
dos grupos que gestava.
Mãe das gerações do bairro Jardim América e
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“A sua lembrança permanecerá para
sempre em nossos corações”

arredores.
Humilde, resiliente e ativa.
Uma vida dedicada ao cuidado de apontar a
esperança a inúmeras crianças, adolescentes,
jovens, adultos e idosos.
Mulher de fé encarnada na compaixão.
Consolidou pessoas, amizades, matrimônios,
famílias ...
Ela conhecia a cada um de nós.
Não temos como quantificar o número de
jovens que foram alcançados por meio de sua
evangelização. Como uma boa Filha de Dom
Bosco amou a juventude e manteve o espírito
jovem até o fim. Procurava falar a linguagem do
jovem para ficar mais próxima dele e conquistá-lo
para Deus.
Ir. Onélia era uma grande mãe para muitos.
Nunca houve distância nesse sentimento.
Guia espiritual e de turismo das paisagens mais
belas, conselheira e irmã do silêncio na ação.
Artista e poeta. Caligrafia de flores e pássaros,
colagens em cartões coloridos de afeto e fé.
Quem a viveu sabe bem que conheceu uma
verdadeira santa.
96 anos de um sorriso encantado, generoso e
lúcido, dedicado à promoção humana.
Ir. Onélia foi como uma árvore plantada em
um terreno fértil com raízes profundas. Somos
todos frutos dessa árvore. Nossa missão é dar
continuidade a todo o legado que ela deixou,
assim sua memória permanecerá viva, sempre

viva, através de cada um de seus filhos amados.
Sabíamos que esse dia podia chegar, mas queríamos adiá-lo ao
máximo. Quanto egoísmo nosso. A Ir Onélia já estava preparada para o
Céu. “Combateu o bom combate, terminou sua carreira, guardou a fé.
Recebeu a coroa da justiça.”
Hoje não é tempo de dor, é tempo de gratidão à vida e celebração de
sua presença entre nós.
O céu está em festa.
Com certeza ela apresentou-se diante do Senhor com as mãos
carregadas de boas obras. Não enterrou nenhum dos talentos que
Deus lhe deu, ao contrário, multiplicou-os colocando todos a serviço
do Reino do Céu.
Não temos como agradecer por tanto bem que a Ir Onélia fez a todos
nós. Encontramos nela a referência do Amor de Deus e de Nossa
Senhora. Muito agradecidos por tudo, amada Santa Irmã Onélia
Marinho.
Intercede por nós, como sempre o fez, para que à sombra de qualquer
falso messias se dissipe do nosso entorno.
Ir Onélia, em nome de todos os grupos aqui representados: Noite de
Oração, Mensageiros da Paz, Salesianos Cooperadores, Filhas de Maria
Auxiliadora, Comunidade Paráclito, Grupo Musical, de
Viagens, do Terço, da Paixão de Cristo, do Esporte e
dos ex-alunos, queremos agradecer por tanto Amor
espalhado e por uma vida inteira doada aos jovens.
Você largou o seu barquinho na praia e foi para junto
de Deus buscar outro mar.
Texto de Paulo Macedo e Girlane Uchôa

“Por tudo o que você representou
para nós, suas Irmãs de Congregação,

a sua lembrança permanecerá para sempre em nossos
corações, como um exemplo vivo de força, coragem,
amor e dedicação à juventude.
Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor
sem fim pelos jovens.
Por mais dias que passem, as pessoas queridas
permanecem no coração da gente. Foi uma benção ter
você aqui conosco nesta casa.
Enquanto você viveu, cultivou à sua volta tanto amor,
tanta bondade e beleza nos seus lindos cartões, que
nem mil vidas poderão apagar a marca que deixou para
nós.
Dom Bosco não se impõe aos seus jovens. Cultivou-os!
Assim fez você durante sua missão, e por isso hoje eles
e nós chorarmos com saudades a sua partida para o
encontro com Deus.
Que Maria Auxiliadora e Dom Bosco, de braços abertos
acolham você, Ir Onélia. Os Terços rezados e meditados
por você vão servir de bençãos para o nosso Colégio
Juvenal de Carvalho e para todos e todas que nesta
vida lhe amaram como mãe, e como irmã. Descanse
em paz.”
Ir. Reuzuyta Araújo - Casa Ir. Maria Teresa.

Ir. Onélia deixou muita saudade!

FMA fervorosa, marcou-nos com seu exemplo de
fidelidade ao carisma salesiano como autêntica Filha
de Dom Bosco e de Madre Mazzarello, deixando
transparecer sua devoção ardente à Nossa Senhora
Auxiliadora e uma paixão contagiante pela juventude.
Como irmãs de comunidade usufruímos de sua presença
alegre, piedade profunda, caridade ao próximo, pois
jamais a ouvimos pronunciar comentário negativo sobre
as pessoas.
Dotada de dons artísticos, expressava-se através de
cartões, para uma mensagem de Boas Vindas, Feliz
Natal, Boa Páscoa e ainda escrevia poesias, usando
o pseudônimo de “Aileno”, o seu nome ao contrário.
Presenteio a vocês, leitores, com uma de suas
poesias que eu sempre dizia: É a cara da Ir Onélia:

MENSAGEM DO CARRO DE MÃO. Esse texto fala sobre
o serviço despretensioso de quem se considera frágil,
insignificante e pequeno diante da grandeza de Deus.
Descansa em paz, minha irmã. E lá do céu intercede por
nós, para que sejamos autênticas FMA.
Ir. Maria Carmen Barrêto de Carvalho

O CARRO DE MÃO, por Aileno
“Um dia alguém me planejou
Surgi, então, para facilitar trabalhos
Ajudar o outro na sua lida
Ser um amigo do homem.
Não sou complicado, poucos ferros,
Uma caçamba pequena, uma roda, e nada mais.
Também não sou exigente
Os meus caminhos estão longe
De serem complicados como as largas estradas,
De retas infindas, acostamentos, lindas sinalizações.
Vejam: percorro atalhos, veredas,
Como as formiguinhas ligeiras.
Possível?... Sou até um brinquedo
Nas mãos das crianças, um folguedo, uma alegria.
Não tenho a marca dos carros,
Ecosport, Focus, Ranger, Corola e etc.
A precisão, a velocidade, sua engrenagem,
o consumo da gasolina.
Que contraste! Tenho uma roda só.
Como sou pequeno, frágil.
Sou insignificante aos olhos daqueles
Que fazem o mundo da tecnologia
Do avanço eletrônico
Não assisto as tragédias das batidas;
Não constato nos abalroamentos:
o carro foi danificado, na cor.
Antes, de se preocupar se houve vítimas,
ou algum ferido.
Também não ouço expressões como estas:
“Munheca de pau”,” idiota”,
“só podia ser mulher”, e outros palavrões...
Mesmo assim, vivo em meio
A uma corrida louca o “ter mais”

Corrida, para o poder, para o domínio
Onde o homem é esmagado,
escravo do petróleo da energia e até do apagão
Onde o homem é desrespeitado,
a vida brincando com a vida.
E eu continuo no meu lugar.
Não entro na jogada das corridas
Sou frágil, despretensioso,
Conduzido pela mão do homem
Mas não conduzo à morte.
Os olhos dos simples descobrem em mim
Uma mensagem de paz, tranquilidade,
Não vivo para competir.
Nasci para servir; ser útil.
Atenção: é importante o que vou dizer,
um detalhe curioso:
Mesmo quando estou sem prestar mais serviços,
Não fico abandonado, em meio aos ferros velhos,
como os carros mais sofisticados.
Sou colocado nos belos recantos dos jardins,
Como adorno, ostentando beleza na variedade
Das flores simples como simples foi minha vida
E meu serviço!!!

O Interface que você
conhece ganhou uma
nova roupagem
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