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a Caridade ao PrÓXiMo hoJe e seMPre

Há aproximadamente quatro séculos nasciam duas 
grandes personalidades que mudaram e revolucionaram a Igre-
ja: Vicente de Paulo e Luísa de Marillac. Pelo seu Carisma dei-
xaram marcas profundas na humanidade. Possuidores de um 
amor infinito aos mais pobres fizeram esse amor multiplicar-se 
com a fundação da Congregação da Missão, da Companhia das 
Filhas da Caridade e das Senhoras da Caridade; e, atualmente, 
continua através dos diversos ramos da Família Vicentina.

Vicente e Luísa foram chamados, no seu tempo, a dar 
testemunho de que a caridade é a essência da vida cristã, 
sendo promotores da igualdade e justiça social, buscando 
junto às pessoas com maior poder aquisitivo como os reis e 
as rainhas, recursos financeiros para socorrer os mais neces-
sitados, deixando-nos o exemplo de que sozinhos não con-
seguiremos promover a caridade; precisamos de multiplica-
dores hoje e sempre.

Este ano jubilar nos convida a reacender, reavivar e 
revitalizar novamente a chama do nosso Carisma Vicentino, 
através de inúmeras iniciativas como: celebrações, projetos 
de caridade, partilhas, conferências, artigos e escritos, com o 
objetivo de torná-los ainda mais conhecidos. É uma oportuni-
dade para cada Filha da Caridade renovar sua vocação e cres-
cer no sentido de pertença à Companhia. Os fundadores serão 
sempre o modelo de caridade a seguir.

Este Jubileu é um ano de graças e bênçãos para todos os membros da Família Vicentina, estudantes, educadores, pais, 
colaboradores e pobres. São Vicente expressava-se com palavras fortes: "Os pobres são o meu peso e a minha dor", referindo-se 
propriamente à obrigação cristã de amparar os pobres, como uma responsabilidade sua, vendo em todo ser humano desfavoreci-
do a figura e a face de Jesus ultrajado e crucificado; ele concretizou na vivência de sua missão o evangelho das bem-aventuranças.

Ao longo deste ano, temos a oportunidade de refletir a riqueza do nosso Carisma, olhando para Vicente e Luísa como 
exemplos inspiradores de nossa vida de fé. Por isso celebramos, no jubileu de suas mortes, o significado de suas vidas, medi-
tando os seus passos e pedindo sua intercessão para que possamos viver melhor o Carisma Vicentino em tudo o que fizermos 
hoje e sempre.

Irmã Maria de Fátima Sobral, FC
Conselheira Provincial

Província de Curitiba
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É muito bom falar das pessoas pelas quais temos 
grande estima e consideração. Há poucos dias, 
tive a oportunidade de estar na Igreja São Miguel, 

em Araucária - PR, para a missa de exéquias de Irmã Verônica 
Seraphim; uma das que compunha a bela família Seraphim, com 
nove irmãs de sangue que se fizeram Filhas da Caridade. 

Tive a oportunidade de conhecer a Irmã Verônica, 
quando de sua passagem pelo Instituto Santa Terezinha, na 
cidade de Imbituva - PR, minha terra natal. Estávamos num 
momento conturbado da política nacional, pois se tratava 
do ano de 1964, com o golpe militar. Estávamos também no 
período da demolição da antiga Igreja Matriz de Imbituva, em 
vistas da construção da atual Igreja Matriz Santo Antônio. 

Irmã Verônica, ainda no vigor de sua juventude, portava 
o hábito antigo das Filhas da Caridade, que se realmente 
era um pouco incômodo para os tempos modernos, não 
podemos negar a beleza da Cornette. 

Era eu um dos muitos alunos do Instituto Santa Terezinha, 
com 11 anos de idade. Ainda uma criança, mas me recordo 
perfeitamente algumas características da Irmã Verônica e que 
me servem de motivação até os dias de hoje, exercendo minha 
função como Sacerdote da Congregação da Missão. 

Sua alegria era marcante, sempre com um belo sorriso 
em seus lábios, nos contagiava com sua espontaneidade 

e disponibilidade para as coisas de Deus. Logo começou a 
organizar a Cruzada Eucarística, nos motivando para sermos 
os soldadinhos de Cristo Eucarístico. 

Outra característica marcante desta Filha da Caridade: 
o amor pela Eucaristia; sempre nos falando com tanto amor da 
presença de Jesus nas sagradas espécies do Pão e do Vinho. 
Nos dias de hoje, sempre que dou aulas ou faço uma homilia 
sobre a Eucaristia, me recordo com carinho do exemplo da 
Irmã Verônica, a cristã intensamente eucarística. Lembro-me 
com que esmero Irmã Verônica preparava o altar em frente do 
Colégio para a Solenidade de Corpus Christi, inclusive guardo 
com carinho uma foto, ainda de meu tempo de criança, 
ajudando a Irmã Verônica na confecção do altar.

Guardo também com estima o carinho de Irmã Verônica 
para com a Virgem Maria, organizando e dinamizando as 
"Filhas de Maria" de Imbituva, reunindo um verdadeiro 
batalhão de jovens, para se consagrar a Virgem Maria. 

Tenho dois pequenos acontecimentos comigo quando 
criança e a Irmã Verônica, que me marcaram profundamente. 
Quando após a mudança de hábito, Irmã Verônica pediu-
me para cuidar da sala, enquanto se retirou para voltar em 
seguida com o novo hábito, do qual eu não gostei e solicitei 
prontamente para que voltasse a colocar e usar seu antigo 
hábito. Mas foi em vão minha solicitação, pois era ordem 
dos superiores e que precisava ser obedecida. Recordo-me 
também que, em uma ocasião, os alunos maiores do Instituto 
Santa Terezinha, ajudariam a recolher alguns entulhos da 
velha igreja que estava sendo demolida, e eu entrei entre os 
voluntários para o trabalho. Quando já estava trabalhando, 
Irmã Verônica olhou para mim e com carinho me disse: "Gilson, 
volte para o colégio, você é muito pequeno para este trabalho". 
Evidentemente que, a contragosto, voltei para a sala de aula. 
Era o carinho materno e protetor de Irmã Verônica Seraphim.

Que Deus a recompense pelo grande bem que Irmã 
Verônica fez como Filha da Caridade, seguindo o Carisma 
de nossos Santos Fundadores, Vicente de Paulo e Luísa de 
Marillac. Ela que quis ir celebrar junto com eles, os 350 anos 
de suas mortes. Quantos e quantos alunos do Instituto 
Santa Terezinha de Imbituva que guardam com carinho, a 
recordação da grande professora que foi a Irmã Verônica. Que 
ela agora descanse em paz, na glória eterna.

 
Pe. Gilson Cezar de Camargo, CM

IRMÃ VERÔNICA SERAPHIM - UMA DEDICADA 
FILHA DA CARIDADE E UMA GRANDE EDUCADORA  

Irmã Verônica Seraphim faleceu no dia 04 
de maio de 2010, após 64 anos de Vida Consagrada. 
Dedicou maior parte de sua vida em Instituições 
Educacionais, onde se revelou uma boa Filha da 
Caridade na prática das virtudes da vocação. Sabia 
acolher e orientar as crianças com delicadeza e firmeza 
de uma boa professora. Foi fiel à vida de oração, 
sempre muito alegre, disponível, delicada e justa.
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Comemorar 25 anos de Vida Consagrada a Deus, a serviço dos pobres, seguindo o Carisma de São Vicente de Paulo e de 
Santa Luísa de Marillac é motivo de perseverança, dizendo SIM ao seu chamado. 

A Escola Vicentina São Vicente de Paulo comemorou, no mês de maio, esta data tão marcante para nossa Diretora, Irmã 
Rosa Terezinha Sartori, com homenagens e missa de ação de graças. Irmã Rosa foi homenageada pelos estudantes relembrando 
sua infância quando saiu de casa e ouviu seu verdadeiro chamado: servir a Deus na pessoa do irmão menos favorecido. 

Padre Edilson Kaspchak e Irmã Márcia Felipe Miranda, coordenadores do Serviço de Animação Vocacional Vicentino, 
que trabalharam com os estudantes, num dos momentos da celebração, deram uma bênção especial à Irmã Rosa, implorando 
as bênçãos de Deus para que neste ano jubilar de 25 Anos de Vida Consagrada tenha a fortaleza em sua caminhada de Filha 
da Caridade.   

Daniela Mendes Giraldes
Escola Vicentina São Vicente de Paulo - Paranavaí/PR

25 ANOS DE VIDA CONSAGRADA

MoMenTos Mariais

No mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora, a Escola 
Vicentina Nossa Senhora das Mercês realizou momentos mariais 
junto aos estudantes e professores da Escola, promovidos pela 
Pastoral Escolar. 

Os primeiros a serem contemplados com esse momento 
foram os estudantes da Educação Infantil, que se dirigiram junto 
à imagem de Nossa Senhora das Mercês, no pátio da Escola, e lá 
ouviram o significado deste título de Maria. 

Os pequeninos demonstraram, unindo suas mãos em 
prece, a devoção à Mãezinha do Céu, rezando e pedindo que 
Nossa Senhora interceda junto a Deus por nós, para que possamos 
ser livres de tudo o que nos impede de sermos felizes, pois Nossa 
Senhora das Mercês traz em sua imagem uma corrente que 
simboliza tudo o que nos prende, mas de que sua ajuda materna 
pode nos libertar.

Através da canção “Mãezinha do Céu”, entoada pelas crianças, 
a Pastoral Escolar realizou sua homenagem a Nossa Senhora pelas 
imensas graças e proteção que nos alcança de Deus Pai.

Irmã Lucia Helena Zorek, FC
Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês - Curitiba/PR
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O Centro Vicentino São Vicente de Paulo, para homenagear as mães, promo-
veu no mês de  maio, oficinas com as mães. Cada sala preparou uma atividade espe-
cífica, cantando, dançando ou dublando lindas canções. As crianças de 4 e 5 anos 
de idade fizeram desenhos e pinturas, juntamente com suas mães. Posteriormente 
houve: corrida no saco, corrida com o ovo na colher, muita música e um delicioso 
cachorro-quente. 

Durante todo o mês, foi trabalhado muito sobre o respeito necessário 
para com nossas mães. No dia 31, encerramos o mês com muitas homenagens 
a Maria de Nazaré, nossa mãe e Mãe de Jesus realizando, com todas as turmas, 
a coroação de Nossa Senhora. 

 
Irmã Itatília da Luz Machado, FC
Centro Vicentino de Educação Infantil São Vicente de Paulo - Curitiba/PR

A Pastoral Escolar da Escola Vicentina Nossa Senhora 
Aparecida, de Paraíso do Norte - PR, participou efetivamente na 
coroação de Nossa Senhora, no final de maio, na Igreja Matriz 
Nossa Senhora Aparecida, homenageando e coroando Maria. 
Nossos estudantes Vicentinos participaram com muita fé, can-
tando e emocionando os presentes. O momento da coroação 
foi agraciado com o canto “Veja as conchinhas do mar” ensaia-
do carinhosamente pela nossa Diretora Irmã Pedrina de Faria 
Souza, enquanto a educanda Rafaela Broggiatto  ofertava a pal-
ma, Vinicius Cavalcante o terço e Mariana Bertoldo Hasegawa, 
juntamente com a coroa, a gratidão e o carinho de todos nós 
paraisenses. Para demonstrar que nosso amor por Maria come-
ça desde muito cedo, nossos pequenos da Educação Infantil, 
vieram vestidos de anjo, cantando e fazendo gestos, louvando 
a Mãezinha do Céu. 

A imagem coroada é a querida Nossa Senhora das Graças, do corredor da nossa Escola, por onde passam diariamente 
nossos estudantes e educadores, que carinhosamente a reverenciam em gestos lindos de amor filial.

  
Irmã Selita Bruschi e Educadora Rosi Vertuli

Escola Vicentina Nossa Senhora Aparecida - Paraíso do Norte/PR

MÊs de Maio no CenTro viCenTino 
sÃo viCenTe de PaUlo

hoMenaGeM Às MÃes eM ParanavaÍ

Como forma de valorizar a criatividade de nossos 
estudantes e homenagear as mães de nossa escola, 
realizamos na semana de 03 a 07 de maio, o Dia das Mães.

Os estudantes se mobilizaram e se envolveram no 
projeto, criando paródias, orações, poemas, teatros, músi-
cas e danças para apresentar às mães, as quais ficaram emo-
cionadas, não só com as apresentações, mas também com 
a capacidade produtiva de seus filhos.

Realizamos, também, um concurso de acrósticos 
entre os estudantes para estampar no presente entregue 
às mães, pois acreditamos que quando estimulados, são 
capazes de produzir coisas grandiosas, o que constatamos 
com alegria ao final do projeto.

Daniela Mendes Giraldes
Escola Vicentina São Vicente de Paulo - Paranavaí/PR

COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA
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Maio, mês de Maria, mês das Mães. Já é tradição em nossas Instituições 
Educacionais Vicentinas celebrar o Dia das Mães, consagrando-as a Maria, Mãe de Deus 
e nossa Mãe.

De fato, ao lançarmos o nosso olhar para Aquela que foi a escolhida por Deus 
para ser a Mãe do seu Filho, compreendemos que celebrar este dia é reconhecer o 
grande amor de Deus que se manifesta através das vidas que são geradas no ventre 
materno.

Ser mãe, é mais que gerar vidas, é tornar-se a colaboradora de Deus na 
continuidade de sua obra criadora. Ele quis precisar do ventre materno para enviar seu 
Filho ao mundo, tornando assim o ventre materno um verdadeiro santuário da vida. 

Bendito o ventre que gera, ama, respeita, cuida, defende e protege a vida como a maior dádiva do Criador.  Mulher, 
Mãe, teu ventre é bendito, pois é onde Deus continua realizando os seus 
milagres:  “O Milagre da Vida”.

Reconhecendo a grande importância da mãe em nossa vida e na 
vida da família, no dia 06 de maio, com a Celebração Eucarística e em seguida 
com lindas apresentações, elevamos a nossa prece de louvor e gratidão a 
Deus nosso Pai, em homenagem a todas as mães.

Parabéns a você mãe, que ama, respeita, educa e acredita que 
a vida é um Dom de Deus, é uma verdadeira Obra de Arte e que você é a 
colaboradora desta Obra Maravilhosa, assim como o foi Maria.

Irmã Tereza Pereira, FC                                                                                                                                               
    Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças - Pato Branco/PR

FesTa das MÃes eM ParaÍso do norTe
 
A 4ª série e o 4º ano, das Educadoras Marlene Santini e Rosi Vertuli, 

acreditam que tudo o que fazemos para homenagear aquela que nos deu a 
vida é pouco. Assim, as turmas se empenharam com muita dedicação e amor 
para homenagear as mães, emocionando-as, principalmente ao apresentar 
o “túnel do tempo”, com fotos das mães e filhos desde a gestação. 

Para chegar ao local onde tudo estaria acontecendo, percorreram o tra-
jeto enfeitado com flores e pétalas de rosas. Ao final foram brindadas por seus 
filhos que, de surpresa entraram cantando “Mãe”, do Padre Joãozinho, entre-
gando uma linda bolsa com a foto de mãe e filho(a). Foi lindo e emocionante! 

As mães merecem e a Escola Vicentina se alegra com sua presença e 
participação no dia a dia de seus filhos na vida escolar.

Professoras Marlene Santini e Rosi Vertuli 
Escola Vicentina Nossa Senhora Aparecida - Paraíso do Norte/PR

ser MUlher, ser MÃe

No dia 07 de maio foi realizada uma emocionante homenagem 
às mães do Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita. Os estu-
dantes, professores e equipe pedagógica, através de celebração, mú-
sicas, teatro, dança e encenação, na qual teve como destaque a figura 
de Maria como Mãe e Rainha, celebraram o Dia das Mães.

No momento da coroação as mães foram coroadas pelos seus 
filhos, ressaltando assim, a importância da Mãe como rainha do lar. 
Quanta emoção!

Irmã Nilza Joaquina de Godoy, FC                   
Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita - Londrina/PR

hoMenaGeM Às MÃes
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 Neste ano, a Província de Curitiba, através 
das Instituições Educacionais, está empenhada 
em auxiliar a Escola Santa Luísa de Marillac, lo-
calizada em Manjangue, distrito de Chóckwé/
Gaza, em Moçambique, na África, onde as Irmãs 
Filhas da Caridade, assim como a população local 
foram transferidos após as cheias de 2000, tendo 
de recomeçar a vida sem nada, em outra locali-
dade, com tudo a ser organizado e construído.

Até setembro deste ano, as Instituições 
Educacionais da Rede Vicentina da Região Sul do 
Brasil, estarão realizando campanhas e promo-
ções nas Comunidades Educativas, com o intuito 
de proporcionar condições financeiras para o de-
senvolvimento de vários projetos que beneficia-
rão aos estudantes desta região africana. Este ato 
concreto celebra também os 350 anos da morte 
de São Vicente e de Santa Luísa, fundadores da 
Companhia das Filhas da Caridade.

Manjangue é uma região rural com sua 
população vivendo em situação de miséria. Na aldeia a infraestrutura básica é precária, existindo apenas dois poços com 
água potável para cerca de doze mil habitantes. A Escola, dirigida pelas Filhas da Caridade, construída recentemente por 
meio de doações, atende atualmente a 406 alunos no ensino básico. 

De acordo com a responsável pela Pastoral Escolar do Colégio Vicentino Santa Cecília, Irmã Márcia Aparecida Jorge, 
"Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas é muito mais do que um projeto de ajuda à África: é uma forma de mostrar que 
o restante do mundo precisa nós!”

Palestras com os professores e estudantes do Santa Cecília estão sendo feitas para mostrar as condições nada fa-
voráveis em que vivem as crianças africanas daquela região. Outras ações envolvendo a comunidade gaúcha também es-
tão sendo elaboradas para o transcorrer do 
ano, tais como: a criação de um cofrinho da 
solidariedade, show de talentos, ação entre 
amigos, festa junina, chá das avós, feira do 
livro, entre outros, que terão renda revertida 
para esta ação de solidariedade.

No dia 4 de maio, o Banco Sicredi fez a 
doação de 800 cofrinhos aos estudantes do 
Colégio para esta ação. As crianças ficarão 
com os cofres até agosto para as doações 
que serão arrecadadas em moedas. De acor-
do com o gerente do Sicredi, Carlos Romeu 
Moreira, “cada moedinha recolhida servirá 
para demonstrar a cooperação da comuni-
dade em uma legítima ação de que a união 
faz a força”.

Outro evento foi a 19ª Feira do Livro, 
ocorrida nos dias 6, 7 e 8 de maio. Durante a 
Feira, um estande foi montado pela Pastoral 
Escolar, com livros arrecadados pelos 
estudantes, na Comunidade Educativa. O 
“Sebo Pastoral” foi o maior sucesso, tendo a verba revertida para a ação solidária envolvendo a escola africana; o estande 
conseguiu vender centenas de livros a preços populares. 

Rodrigo Bruscato
Colégio Vicentino Santa Cecília - Porto Alegre/RS

COLÉGIO VICENTINO SANTA CECÍLIA EM 
AJUDA AOS ESTUDANTES DE MOÇAMBIQUE
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Dia 24 de abril, num grande evento, o 
Colégio Vicentino São José, de Curitiba - PR, 
fez a cerimônia de lançamento da Maratona 
Cultural Vicentina. Foi um grande encontro 
fraterno, envolvendo toda a Comunidade 
Educativa através da integração, organização 
e participação na solução dos desafios 
propostos pela mesma, com atividades que 
se estendem de abril a setembro. 

Contando com a participação dos estu-
dantes e seus familiares, professores, funcio-
nários, equipe diretiva do Colégio, coordena-
ções, equipe diretiva da Província, Irmã Paula 
Pereira Alves e Irmã Ângela Pan, o Diretor das 
Filhas da Caridade da Província de Curitiba, 
Padre Odair Miguel Gonsalves dos Santos, 
um representante do SINEPE e o nosso páro-
co Padre Euzébio Spisla, o evento foi uma ver-
dadeira festa! O grito de guerra das turmas, as 
camisetas multicoloridas com o valor de cada 
turma estampado nas costas, a belíssima co-
reografia apresentada pelas aspirantes, enci-

mada por outra coreografia com a participação de representantes de todas as turmas e preparada pelas professoras de Educação  
Física e movimentos,  expressaram o espírito que reina no Colégio. 

Dentro da Maratona Cultural Vicentina, até o momento já desenvolvemos algumas atividades em prol do Projeto: 
“Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”, como o almoço solidário, a venda de bottons e a rifa de uma guitarra “guitar hero”.

Uma queima de fogos, num espírito olímpico de competição fraterna, culminou o lançamento da Maratona, que 
envolverá nossas ações até setembro.

Professor Mario Canisio Steffens
Colégio Vicentino São José - Abranches - Curitiba/PR

LANÇAMENTO DA MARATONA CULTURAL VICENTINA

“CURITIBA E MOÇAMBIQUE DE 
MÃOS DADAS” NO SANTA LUZIA

Nos dias 05 e 06 de janeiro de 2010, nas dependências 
do Instituto Santa Luzia, os professores vicentinos reuniram-se 
para conhecer um pouco melhor a realidade vivenciada pelas 
Irmãs Filhas da Caridade em Moçambique, junto a um povo tão 
desprovido de necessidades básicas fundamentais para qual-
quer indivíduo. 

Partindo desta problemática social/educativa, os edu-
cadores do Instituto Santa Luzia se propuseram a ajudar os 
irmãos menos favorecidos, embora estejam do outro lado do 
oceano, com base no Projeto: “Curitiba e Moçambique de 
Mãos Dadas”. 

Para tanto, muitas ideias surgiram, tornando concreta a solidariedade que nos ensinaram São Vicente de Paulo e Santa 
Luísa de Marillac, em especial, nestes 350 anos de suas mortes. Elencamos algumas, entre outras: festa do sorvete, banca de ven-
das na festa julina, rifas, venda de camisetas (Grenal), feira do artesanato, sessão de cinema na Escola, lanche solidário e outros 
pequenos projetos envolvendo a Comunidade Educativa foram discutidos, elaborados e que estão em execução. Continuemos, 
como Família Vicentina que somos, lutando em prol de uma educação mais digna e justa para nossos irmãos menos favorecidos.

Professora Michele dos Santos Dornemann e Silva
 Instituto Santa Luzia - Porto Alegre/RS



9

o PriMeiro Passo JÁ Foi dado...
Projeto: “inclusão digital – informática sênior”

Estamos numa era em que a cada momento 
surgem inúmeras especializações e infinitas infor-
mações. A capacidade humana está distante de po-
der abarcar todo o saber elaborado. O homem for-
mado com a expectativa de encontrar cada vez mais 
certezas e estabilidades se vê entremeado pelo caos 
e pela insegurança de uma vida fragmentada.

Hoje a sociedade solicita um homem que 
saiba trafegar não só pelos meandros de uma área 
específica, mas que também não se inibe com a in-
certeza e velocidade das transformações da técni-
ca. O mundo contemporâneo tornou-se totalmen-
te globalizado e altamente tecnificado, fazendo 
surgir uma competição quase selvagem entre as 
nações, o que exige cada vez mais, pessoas qualifi-
cadas, tanto culturalmente como em escolaridade 
formal. As habilidades exigidas são sempre mais 
sofisticadas, pois a evolução do modo de produ-

ção despreza o trabalho desqualificado e repetitivo, substituído eficientemente pela automatização e robotização.
Devido a estas dificuldades, a educação é mais do que nunca um dos pilares para a construção de qualquer sociedade 

que pretenda ser desenvolvida.
A inclusão digital é a democratização do acesso às tecnologias da informação, permitindo a inserção de todos na socie-

dade da informação, usando de todos os suportes para melhorar suas condições de vida.
Por este motivo, a Escola Vicentina Nossa Senhora de Fátima, de Cruzeiro do Oeste - PR, embasada na Campanha da 

Fraternidade 2010 e no Projeto: "Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas", oferece o Curso de Informática Básica às pessoas 
da Comunidade acima de 40 anos. No dia 07 de abril de 2010 aconteceu a 1ª aula, a qual foi um sucesso. Os estudantes parti-
ciparam com entusiasmo e demonstraram vontade de aprender.

O Projeto se estenderá até o mês de novembro de 2010, sendo que parte das mensalidades arrecadadas será revertida 
ao Projeto: “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas.”

Desejamos a todos os inscritos um excelente curso e que possam de fato ter um ótimo aproveitamento. 

   
Irmã Aparecida Martins da Silva e Fernanda Guimarães Rubias

Escola Vicentina Nossa Senhora de Fátima - Cruzeiro do Oeste/PR

No dia 30 de abril de 2010, o Colégio INCOMAR realizou o V Chá 
Desfile do Dia das Mães; um evento que além de proporcionar um 
momento diferenciado entre as mães do Colégio, também buscou um 
enfoque solidário. 

Mães, Irmãs e educadores da Instituição procuraram agregar 
um pouco da cultura de Moçambique, a fim de iniciarmos o projeto: 
“Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”.

Sem dúvida, colhemos frutos positivos com essa parceria 
solidária, que iniciamos com as mães de nossos estudantes. Afinal, 
a esperança de um mundo melhor se cristaliza cada vez que 
proporcionamos oportunidades para as pessoas se doarem em prol 
da solidariedade. 

Professora Sandra Cristina Boufleur
Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria - Toledo/PR

v ChÁ eM hoMenaGeM Às MÃes 
do ColÉGio inCoMar
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A Pastoral Escolar da Escola Vicentina Nossa Se-
nhora das Mercês realizou no mês de março a abertura da 
Campanha da Fraternidade de 2010.

Nesta ocasião foi realizado o lançamento da cam-
panha em prol da Escola Santa Luísa de Marillac, de Mo-
çambique, que a Escola Vicentina Mercês, assim como as 
demais Instituições Educacionais da Província de Curitiba 
assumiram para atender as necessidades mais prementes 
daquela Instituição.

Unindo essas duas grandes fontes em um só ob-
jetivo, foi proposta a todos os educandos a ideia do "Por-
quinho Solidário". Esta ação não tem caráter obrigató-
rio, mas sim convidar a todos para depositar, de maneira 
solidária, suas economias em favor dos irmãos africanos. 
O montante arrecadado será destinado aos projetos da 
Escola Santa Luísa de Marillac, de Moçambique.

As crianças da Educação Infantil foram contempla-
das com a visita figurada de uma africana que trouxe os 
porquinhos e com eles aprendeu, cantou e ensinou a música da moedinha, despertando assim o interesse em economizar.

Os educandos do 1º ano à 8ª série refletiram sobre a economia ambiental e economia financeira, sendo convidados 
também a fazer sua doação, reconhecendo que todos somos irmãos e temos o mesmo valor.

Irmã Lucia Helena Zorek, FC
Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês - Curitiba/PR

Há algum tempo, a Escola Estadual Nossa 
Senhora das Graças vem trabalhando a história do 
continente africano, ressaltando sua cultura, seus povos 
e sua contribuição para o mundo. Especialmente neste 
ano, pudemos desenvolver um aprofundamento ainda 
maior, devido ao projeto implantado pelas Instituições 
Educacionais Vicentinas da Província de Curitiba, que 
visa a solidariedade com os africanos.

A comunidade escolar pode tomar conhecimento 
do trabalho das Irmãs Filhas da Caridade, em 
Moçambique, através de slides e explanações por parte 
da direção da escola e, com isso, a maioria sentiu-se 
sensibilizado em dar continuação ao belo trabalho que 
já vem sendo feito na África. 

Dentro deste contexto, na disciplina de História, 
com as 7as séries, foi trabalhado um projeto de pesquisa, 
leitura, estudos e apresentações sobre a cultura afro-
brasileira e africana, dentro da Lei 10.639/2003. 

A parceria entre estes dois projetos trouxe aos educandos muito conhecimento e reflexão sobre a questão do 
preconceito racial e a discriminação social. Além disso, foi possível perceber que a vasta cultura africana trazida com os escravos 
se solidificou e está presente no nosso cotidiano. Para abrilhantar as apresentações, um africano nascido no Congo, que estava 
em visita ao Brasil, falou aos estudantes sobre os dialetos, as comidas e as dificuldades encontradas em muitos países africanos, 
bem como em Moçambique.

Professora Juliana Bastos
Escola Estadual Nossa Senhora das Graças - Irati/PR

“PorQUinho solidÁrio”

“CUriTiBa e MoÇaMBiQUe de MÃos dadas” 
enriQUeCeM o ProJeTo CUlTUra aFro
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A Escola Vicentina Nossa Senhora de Fátima, no dia 
12 de março de 2010, através de um Culto Ecumênico, com a 
presença do Prefeito em exercício, representantes das Igrejas 
Católica, Evangélica e Adventista, APAE, Defesa Civil, escolas, 
colégios, Centro de Educação Infantil e Universidade Aberta 
do Brasil, realizou o lançamento oficial do Projeto social que 
este ano tem como título: “Curitiba e Moçambique de Mãos 
Dadas” e como lema:  “A economia a serviço da vida”. 

O Projeto será trabalhado através de 12 subprojetos. A 
seguir o nome das turmas e seus respectivos projetos:

• Níveis II e III - “Eu sou importante e você também”;
• Níveis IV e V - “Planeta Terra - Nossa Morada”;
• 1os anos - “As Parábolas que edificam”;
• 2º ano e 3ª série - “Análise das Propagandas”;
• 3º ano - “A Partilha nos faz crescer”;
• 4ª série - “Zaqueu, o cobrador de impostos”;
• 5ª série - “Perceber o incentivo ao consumismo através das Propagandas Esportivas”;
• 5ª e 6ª séries - “Horta Orgânica é alternativa em nossa Escola”, Projeto este em parceria com a Pastoral da Criança e 

a Prefeitura Municipal;
• 7ª série - “Ser para Ter? ou Ter para Ser?”;
• 8ª série - “Profetas do nosso tempo”;
• 8ª série - “O consumismo nas Propagandas e Textos Publicitários”; 
• Inclusão Digital - “Informática Sênior”, que tem como objetivo a inclusão digital de pessoas da comunidade acima 

dos 40 anos de idade.
Este foi um momento marcante e especial na vida de nossa Escola. Pedimos que Deus abençoe todas estas iniciativas e 

que as mesmas possam produzir frutos de justiça e solidariedade.
Agradecemos a todas as pessoas que fizeram parte deste momento, alegrando-nos com sua presença e apoio.

Irmã Aparecida Martins da Silva, FC
Escola Vicentina Nossa Senhora de Fátima - Cruzeiro do Oeste/PR

  A Juventude Marial Vicentina, da Escola Vicentina Nossa Senhora das 
Mercês, realizou nos dias 1 e 2 de maio de 2010 o seu III Festival de Badminton.            

Foram 16 horas de prática esportiva que envolveu estudantes, 
atletas, pais e comunidade em geral, em diversas categorias. Os jogos foram 
caracterizados pelo clima de alegria, amizade e prazer pela participação.           

Esta atividade esportiva fez parte das ações promovidas pela 
JMV para angariar fundos para a Escola Santa Luísa de Marillac, de 
Manjangue - Moçambique.

O evento contou com a presença do técnico da Seleção Brasileira 
de Badminton, Luiz Martín, que parabenizou a iniciativa afirmando 
que, atividades como estas, que associam esporte e ação social, são 
louváveis uma vez que todos os participantes se beneficiam dos 
aspectos positivos que o esporte oferece e ainda contribuem com 
uma causa social tão nobre.

 
Vlademir Rodrigues da Silva

Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês - Curitiba/PR

“CUriTiBa e MoÇaMBiQUe de MÃos dadas” 
eM CrUZeiro do oesTe

“Ó Deus Criador, do qual tudo nos vem, nós te louvamos pela beleza e perfeição de tudo
que existe como dádiva gratuita para a vida.” (Oração da CFE 2010)

iii FesTival de BadMinTon da JMv



12

Há momentos em nossas vidas 
que jamais esqueceremos. Com certeza 
a galerinha de 5ª à 8ª séries do Colégio 
Imaculado Coração de Maria – INCOMAR, 
de Toledo - PR, vivencia momentos ímpa-
res para o seu desenvolvimento humano, 
afetivo e intelectual. Um desses momen-
tos inesquecíveis aconteceu no dia 28 de 
maio, quando realizamos o Terceiro Desa-
fio Estudantil.

 Esse ano, em especial, abordamos 
a temática apresentada pela Comissão 
Especializada de Educação da Província 
de Curitiba, ou seja, a parceria solidária 
proposta pelo Projeto: “Curitiba e 
Moçambique de Mãos Dadas”. 

Os estudantes, durante o mês de 
maio, se prepararam estudando de forma 
geral a cultura africana, suas danças, reli-
giosidade e aspectos geográficos. Várias 
provas desse desafio englobaram ações para auxiliar a Escola Santa Luísa de Marillac, de Manjangue - Moçambique e também 
a trabalhar a cultura africana. Uma das provas foi o Lanche Solidário onde os estudantes trouxeram um prato de comida que 
foi vendido a R$0,50, sendo o valor revertido para o Projeto. As apresentações foram lindas e bem criativas. Agradecemos o 
empenho dos professores, coordenação, direção, pais e é claro o empenho dos estudantes nessa atividade. 

Sandra Cristina Boufleur e Ana Kiara Franzão
Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria - Toledo/PR

PROJETOS ENTRELAÇADOS

A Comunidade Educativa do Centro 
Vicentino de Educação Infantil Santa Luiza, 
realizou nos meses de abril e maio, a abertura 
das comemorações dos 350 anos da morte de 
São Vicente de Paulo e de Santa Luísa de Marillac, 
através do lançamento do Projeto: “Curitiba 
e Moçambique de Mãos Dadas”. O mesmo 
ocorreu em dois momentos, sendo o primeiro 
destinado aos funcionários, voluntários, Irmãs e 
convidados, e o segundo aos pais e comunidade.

Foram momentos de sensibilização e 
reflexão sobre a vida de São Vicente de Paulo 
e Santa Luísa de Marillac que, em sua época, 
deram uma resposta concreta e comprometida 
aos inúmeros desafios encontrados, o que nos 
anima, enquanto Família Vicentina, a levarmos 
em frente este ideal de amor. Refletiu-se também 
sobre a importância da presença do Carisma 
Vicentino hoje, iluminando, pacificando e 

transformando realidades marcadas pelas trevas da injustiça, violência, sofrimento e morte. As reflexões aconteceram através 
de filmes, coreografias, orações, entre outros.

Toda a Comunidade Educativa está empenhada em contribuir com o Projeto através da participação em atividades 
como: bazar, rifas, cofrinho nas salas de aula, festival de prêmios, etc.

Equipe Pedagógica
Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Luiza - Curitiba/PR

lanÇaMenTo do ProJeTo “CUriTiBa e MoÇaMBiQUe de MÃos dadas” 
no CenTro viCenTino de edUCaÇÃo inFanTil sanTa lUiZa 
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Neste ano de 2010, 
comemoramos os 350 
anos da morte de São 
Vicente de Paulo e de 
Santa Luísa de Marillac, 
sendo um ano jubilar 
para a Família Vicentina. 

Ao mesmo tempo, 
refletimos sobre a Cam-
panha da Fraternidade 
Ecumênica 2010, com 
o tema “Economia e 

Vida”, que tem como proposta a sensibilização da sociedade, princi-
palmente os jovens, na busca de caminhos para uma transformação 
de valores na vida, criando laços de convivência, no conhecimento 
mútuo e na superação tanto do individualismo como das dificulda-
des pessoais.

No dia 20 de março, o Colégio da Imaculada Conceição realizou 
uma manhã festiva, a “Gincana de Santa Luísa”, com atividades educa-
tivas e arrecadação de mantimentos, envolvendo estudantes do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio, para serem doados à Casa dos Pobres 
de São Vicente de Paulo, em Friburgo/RJ. 

Seguindo os ensinamentos e o Carisma de São Vicente, 
sobretudo na caridade, “vivendo um ideal fraterno”, no dia 22 de 
maio, os estudantes do 9º ano e Ensino Médio, acompanhados 
pela Diretora Irmã Ângela Magalhães, professores e coordenadora, 
visitaram a Casa dos Pobres, mantida pelas Filhas da Caridade.

Foi um dia muito importante na vida de cada pessoa ali 
presente. Entre sorrisos, demonstração de carinho e emoção - uma 
lágrima sobre a face - misturada com a admiração do trabalho 
realizado pelas Filhas da Caridade, em atendimento às pessoas 
idosas e assistência aos deficientes, realizado com esforço, dedicação 
e otimismo, propiciou um ambiente de paz e fraternidade.

Este passeio não foi simplesmente para lazer, mas realizado 
com o intuito de plantar no coração do jovem, a semente da soli-
dariedade, através da doação de alguns momentos de suas vidas, 
numa real demonstração de amor para com seu próximo através de 
atitudes solidárias. 

Esse foi um dia marcante na vida de todos.

Professora Tânia Vidal
Colégio da Imaculada Conceição - Rio de Janeiro/RJ

São Vicente de Pau-
lo e Santa Luísa de Marillac 
continuam impactando e 
inspirando gerações e gera-
ções. O fogo de sua carida-
de ainda arde e incendeia 
muitos outros. A celebra-
ção do aniversário de suas 
mortes reaviva este fogo 
em nós. Muda o passado 
num presente vivo que 
transforma.

Um dos momentos celebrativos, deste 
Ano Jubilar, está sendo a passagem da Chama Vocacional em nos-
sas comunidades; a passagem desta Chama traz mais fé e compro-
misso, porque mais que uma chama acesa, é o símbolo da Caridade 
de Cristo que nos sustenta em nossa missão.

Na Escola Vicentina Santa Ana, no mês de abril, foi realizado um 
dia celebrativo com toda a Comunidade Educativa. Cada estudante 

recebeu uma vela com o slogan dos 350 anos, com o compromisso 
de manter esta chama acesa. Foi impressionante perceber o quanto 
eles levaram a sério o cuidado da pequena chama; sabem que o fogo 
é frágil e precisa estar revestido de cuidado para que não se apague.

Para continuar a missão de São Vicente e Santa Luísa pre-
cisamos de gente iluminada, e neste dia, através de cada gesto e 
olhar das crianças e adolescentes pudemos acreditar que esta cha-
ma continuará sempre viva, dando continuidade ao Carisma deixa-
do pelos nossos fundadores. Nesta ocasião realizamos a retomada 
da luz recebida no dia do nosso batismo, encerrando este momen-
to com o canto: “brilhe a vossa luz”.

 Continuar acesa, eis o grande desafio, mas com a graça de 
Deus e a intercessão de São Vicente e Santa Luísa a chama não se 
apagará. Que aqueles que virão, possam nos encontrar alegres e 
felizes nesta missão a nós confiada. 

Pastoral Escolar Vicentina
Escola Vicentina Santa Ana - Laranjeiras do Sul/PR

a vela Passa, Mas a ChaMa 
PerManeCe viva

No dia 20 de março, o Colégio da Imaculada Conceição realizou 
uma manhã festiva, a “Gincana de Santa Luísa”, com atividades educa-
tivas e arrecadação de mantimentos, envolvendo estudantes do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio, para serem doados à Casa dos Pobres 
de São Vicente de Paulo, em Friburgo/RJ. 

Professora Tânia Vidal
Colégio da Imaculada Conceição - Rio de Janeiro/RJ

GINCANA DE SANTA LUÍSA NO COLÉGIO DA IMACULADA CONCEIÇÃO
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O Educandário dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, de 
Barbacena – Minas Gerais, viveu um momento de muita emoção e 
louvor ao receber as relíquias de São Vicente de Paulo e de Santa 
Luísa de Marillac, neste ano comemorativo do Jubileu dos 350 anos 
de morte dos santos da caridade. 

Era uma noite fria de inverno, 23 de maio de 2010. Na Cape-
la  do Educandário reuniram-se Filhas da Caridade, pais, estudantes, 
comunidade e devotos. Imbuídos por um espírito de fé e entoando 
cânticos em louvor aos Santos, toda a assembleia voltava o olhar 
para reverenciar aqueles que há 350 anos dedicaram suas vidas aos 
pobres. Desafiando costumes e tradições da época e acreditando 
na capacidade humana de viver a solidariedade, São Vicente e Santa 
Luísa abraçaram a causa dos pobres e oprimidos e tornaram-se mo-
delos de fé, amor e dedicação. 

A manhã de segunda-feira trouxe um tom diferente ao Edu-
candário. Iluminada e envolvida pelo Espírito Santo, a Comunidade 
Educativa viveu um momento muito especial. Recolhida à Capela, 

ouviu atentamente o relato da Diretora Irmã Maria dos Santos Resende que, com sábias palavras, falou sobre a vida destes dois Santos. 
Em seguida, profundamente espiritualizada, toda a Comunidade Educativa se dirigiu à Igreja Paroquial, Santuário de Nossa 

Senhora da Piedade, numa fervorosa procissão, acompanhando o oratório que trazia as relíquias dos Santos. Um momento singular 
foi quando Padre Anderson, em sua homilia, disse que naquele momento, cada pessoa presente estava sendo chamada a viver a 
caridade, a exemplo de São Vicente e Santa Luísa.

Ao final da Eucaristia, as relíquias foram reconduzidas à Capela do 
Educandário onde permaneceram até as 13 horas. Durante todo esse 
tempo, fiéis e devotos visitaram o local em fervorosa oração. Muitos 
vieram agradecer as graças recebidas. Outros traziam testemunhos de 
uma fé viva e ardente. A  presença dos pequeninos do Fundamental I 
comoveu a todos, encheu de júbilo e encantamento, desenvolvendo a 
certeza de que enquanto  houver uma criança, haverá esperança.

Às 13 horas, a Família Vicentina despediu-se das relíquias, for-
talecida e convicta  de que sua passagem significou um marco his-
tórico para esta comunidade que mantém viva a chama da fé e da 
caridade; renovou a esperança de dias melhores, voltados  para  um 
espírito mais fraterno, no momento em que a humanidade se volta 
para o ter, priorizando os bens materiais e esquecendo de vivenciar 
os valores humanos em sua essência maior. 

Professora Dalva Dias Magalhães
Educandário dos Sagrados Corações de Jesus e Maria - Barbacena/MG

A vida de Santa Luísa de Marillac foi bem solidária, humilde e destinada 
aos pobres. Sua missão era ver Jesus no próximo.

Nas Escolas Vicentinas nós seguimos a forma de vida de Santa Luísa: 
começamos agradecendo com fé o nosso dia, pensando em ter um dia 
melhor do que o anterior, tendo o silêncio das coisas negativas. Começa 
desde o respeito com as pessoas que fazem as coisas por nós até com 
os professores, sempre pensando em ver Jesus no coração do próximo, 
refugiando mágoas em Maria, nossa mãe, que muito nos ama. 

Assim como Santa Luísa procuramos vivenciar os valores éticos, se 
espelhando na vida dela, procurando dar continuidade à sua missão.

Eu procuro sempre ajudar como posso, da melhor maneira, 
sempre respeitando as opiniões dos outros, obedecendo aos pais e aos 
professores, tentando ser justa e solidária.

Amanda Gurtat Teixeira – estudante da 6ª série
Escola Vicentina Santa Ana – Laranjeiras do Sul/PR

relÍQUias de sÃo viCenTe de PaUlo e de sanTa 
lUÍsa de MarillaC reCeBidas CoM FesTa

a ConTinUidade da MissÃo de lUÍsa
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XII FEIRA DO LIVRO E DA CULTURA 
Aconteceu no dia 07 de maio, a XII Feira do Livro e da Cultura, evento 

anual, com o objetivo de fortalecer o hábito da leitura nos estudantes do Colégio 
Vicentino Nossa Senhora das Graças, de Pato Branco - PR.

Exposições, teatros, contação de histórias, declamação de poesias, recreio 
cultural e apresentação de trabalhos orientados pelas professoras regentes da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, professores de Língua Portuguesa, 
Espanhol e Inglês do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, despertaram a 
atenção e a aprovação da Comunidade Educativa e visitantes.

A disponibilidade de livros para venda, com assuntos de todas as áreas e 
para todos os gostos, e o troca-troca de livros e gibis usados, são  tradição nas 
Feiras do Colégio. A preparação para este dia foi intensa e todos aproveitaram 
cada momento com alegria e concentração nas leituras e atividades culturais. 

Com momentos assim, os estudantes interagem com histórias e escritores fantásticos, realizando trabalhos maravilhosos 
que fortalecem o conhecimento e despertam a criatividade. 

A Feira do Livro e da Cultura foi um sucesso!
Roseli de Abreu

Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças - Pato Branco/PR

Em meio a uma 
mistura de pesquisa e su-
peração de conhecimen-
tos, aceitamos realizar o 
grande Desafio Nacional 
Acadêmico – DNA 2010. 
O Desafio exigiu solu-
ções inovadoras basea-
das em múltiplas formas 
de pesquisa, incluindo o 
uso da internet. Os estu-

dantes depararam-se com enigmas complexos que para resolver 
utilizaram: áudio, vídeo, fotos, jogos multimídia; e também com 
seu maior inimigo: o tempo. A competição estava limitada em 
determinar o ganhador, com base na equipe que respondesse 
mais rápido o desafio. 

Sendo a primeira participação da Escola Vicentina São 
Vicente de Paulo nesta competição, conquistamos na fase clas-
sificatória, a incrível e magnífica aprovação do 4º lugar no Estado 
do Paraná e o 65º lugar do Brasil. Não podemos deixar de desta-
car que estávamos competindo com 572 equipes. A classificação 

permitiu a participação da “Equipe POUY”, representante da Es-
cola Vicentina São Vicente de Paulo, para o Enigma Final que foi 
realizado no dia 22 de maio.

O DNA é uma oportunidade para os participantes amplia-
rem seus conhecimentos ao mesmo tempo em que desenvol-
vem a criatividade, a noção de liderança, o trabalho em equipe, 
a tomada de decisão e o espírito empreendedor. Nesta competi-
ção aprendemos que todo conhecimento é valido e que sempre 
temos algo para saber. Não é fácil definir com palavras as emo-
ções de todos que participaram, mas acredito que uma palavra 
se aproxima para definir o que seria esta competição: surreal.

Independentemente do resultado final, já somos vence-
dores por participar de uma competição deste nível intelectual, 
o qual veio confirmar a qualidade de ensino da Escola Vicentina 
São Vicente de Paulo.

Parabéns aos estudantes, professores e a todos que direta 
ou indiretamente participaram desta experiência.

Professor Petterson de Almeida Vieira
Escola Vicentina São Vicente de Paulo - Paranavaí/PR

desaFio naCional aCadÊMiCo

ProJeTo ProFissÕes - edUCaÇÃo inFanTil

O sentido desse projeto foi mostrar que não há cidade sem 
cidadania, não há vida comunitária sem relações e sem afeto e não há 
futuro sem colaboração de todos. 

Através do Projeto Profissões as crianças puderam tomar 
conhecimento da profissão de cada funcionário da escola, de seus pais 
e familiares, realizando diversas atividades sobre o tema proposto.

Por fim, foi realizada uma saída de estudo ao Corpo de 
Bombeiros de Araucária, onde os estudantes puderam ter contato 
com um dos profissionais importantes na preservação da vida.  

 Alexandra Fazan, Andréia Dreveniak e Ana Paula Wenc
Escola Vicentina Sagrado Coração de Jesus - Araucária/PR
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Vivemos em uma época em que 
os valores sociais têm passado por gran-
des transformações e, muitos deles, são 
constituídos nos núcleos familiares que 
formam nossa cultura e sociedade.

Após a Revolução Industrial, entra-
mos para a chamada era da modernidade, 
porém, as prioridades na educação têm 
sofrido muita influência do apelo econô-
mico, despertando nas pessoas a necessi-
dade do consumo, pois os bens duráveis 
tornaram-se descartáveis; as questões humanas importantes 
como família, religião, estudo, amizade, passaram a meras bana-
lidades, onde se cultua o corpo, o sucesso financeiro e o ter.

Hoje, o bem sucedido nem sempre é aquele que se destaca 
pelos seus méritos, conhecimentos e conquistas humanas, mas 
sim pelo tanto que possui em bens materiais.

Essa tendência social transforma nossos hábitos quanto 
aos estudos, trabalho, família e lazer. Ser feliz não significa 
acumular bens, mas experiências ao longo da vida, onde cada 
momento vivido pode representar uma oportunidade para 
a educação do olhar para o bem, o belo, o divino, a paz, a 
solidariedade e a caridade. Se pararmos um pouquinho a corrida 
contra o tempo, passaremos a “ver” tudo isso nas coisas mais 
simples e bem perto de nós, tais como: a natureza com seus 
sons, cores e vida, a inocência da criança, o abraço do amigo, o 
apoio no momento de dor, a comemoração das conquistas e a 
realização do trabalho digno. Foi esse o exemplo deixado pelos 
nossos fundadores: São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac 
dos quais, neste ano, lembramos os 350 anos da morte. São dois 
exemplos de amor “criativo e inventivo ao infinito”.

Além disso, a Campanha da Fraternidade de 2010 tem 
como um dos seus objetivos sensibilizar a sociedade sobre a 
importância em valorizar as pessoas que a constituem e buscar 
a superação do consumismo, que faz com que o ter seja mais 
importante do que as próprias relações pessoais.

Refletindo sobre esse tema, encontramos na literatura 
da psicologia, estudos que atribuem ao homem algumas 
necessidades consideradas como essenciais para sua 
sobrevivência (manutenção da vida) e convívio social. Cita 
ainda, que o homem é insatisfeito por natureza e cria outras 
necessidades que o motivam constantemente a satisfazê-las. 

Por um lado, isto é muito positivo, pois o leva ao dinamismo, 
à ambição saudável, ao crescimento, mas por outro, ele pode 
substituir valores importantes para a consolidação familiar e ética, 
pelo desejo de “ter” cada vez mais, chegando ao consumismo e 
risco de endividamento.

Ao criarmos infinitas necessidades, passamos a viver para 
supri-las e as consequências podem ser desastrosas. Uma delas 
é a frustração, sensação de vazio, de que sempre nos falta algo, 
principalmente o tempo.

Esses estudos nos mostram que algumas reações podem 
ser provenientes do sentimento de frustração, como a raiva, 
que pode ser manifestada pela agressividade, hostilidade e 
destruição.

Outra reação é a apatia, também manifestada como 
resignação e desistência da luta pelas conquistas viáveis, 
saudáveis e necessárias. Entendemos que, em parte, isso explica 
o aumento no consumo de drogas em geral, tais como: o álcool, 
a desestrutura familiar, a descrença em Deus, a destruição da 
natureza pela ganância, o abandono de crianças, a miséria 
como consequência de interesses pessoais em detrimento dos 
públicos e institucionais.

Nós, Educadores Vicentinos, temos como missão educar 
o olhar para a internalização de imagens e valores consistentes, 
positivos e saudáveis em benefício da própria humanidade; educar 
para a sobrevivência no núcleo familiar, para a renovação de uma 
sociedade mais solidária, justa e cristã. A reflexão só pode ser 
efetivada através do exercício e ação da cidadania para a superação 
da fome e miséria, não só no Brasil, mas no mundo, a exemplo 
do Haiti, Moçambique e em tantos outros lugares onde também 
estão as Filhas da Caridade trabalhando para diminuir o sofrimento 
daqueles povos.

Unidos poderemos vencer tudo isso.

“Você pode dizer que sou um sonhador,
Mas não estou sozinho nisso.

Espero que um dia você se junte a nós,
E o mundo será como se fosse um só”.

 John Lennon

CIDADANIA PELA VIDA

Psicóloga Gilmary Rosa de Moraes
Colégio Vicentino São José - Foz do Iguaçu/PR

“Viver o Ecumenismo é acolher o diferente 
e perceber que juntos somos mais, para lutarmos 
por causas realmente nobres, como por exemplo, 
a vida.”

 
Irmã Aparecida Martins da Silva, FC
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 A turma 301 do Ensino Médio do Instituto Santa Luzia saiu a campo no dia 21de maio, 
com o objetivo de colocar em prática mais uma atividade interdisciplinar extraclasse. As disci-
plinas de Biologia, Ensino Religioso, Geografia e Química uniram projetos e, pelo quarto ano 
consecutivo, percorreram a Região Metropolitana de Porto Alegre, a Serra Gaúcha e o nordeste 
do Estado. 

A saída teve a duração de dois dias e, além de trabalhar os aspectos pertinentes a cada 
disciplina, ainda possibilitou aos estudantes a (con)vivência com os colegas - alguns pela pri-
meira vez longe das famílias.

A primeira parada foi na Coopershoes - fábrica licenciada dos produtos Converse All 
Star e Nike. Lá, os estudantes acompanharam todos os processos da linha de produção dos 
calçados, começando com a confecção do cabedal (parte superior do tênis) até a produção dos 
solados nas mais diversas cores.

As atividades do primeiro dia também reservaram um momento de reflexão. Visitamos 
o Centro Khadro Ling, no município de Três Coroas, destinado ao estudo e à prática do Budis-
mo Tibetano. É o primeiro templo tibetano tradicional da América Latina. 

O zoológico de Gramado foi o momento mais empolgante do primeiro dia. Com alta 
preocupação ambiental e enquadrado na categoria “A” do IBAMA, o Gramadozoo inova ao 
apresentar animais exclusivamente da fauna brasileira. No lugar das grades e jaulas, vidros 
blindados e enormes viveiros de imersão permitem o contato quase direto com os 1500 ani-
mais que vivem no parque atualmente.

O segundo dia foi de visitação aos cânions do Itaimbezinho e Fortaleza, no Parque Na-
cional dos Aparados da Serra (PARNAS). Este é um parque natural localizado nos cânions do Rio 

Grande do Sul e de Santa Catarina, na região sul do Brasil.
O PARNAS é formado por mata Atlântica e a floresta de Araucária, campos e penhascos que são moradas de papagaios-de-peito-roxo, 

jaguatirica, graxaim e puma. A região inclui vários tipos de vegetação: na parte baixa, em Praia Grande - SC, encontramos a Mata Atlântica, 
que sobe pelas encostas até uma altura de aproximadamente 600 metros. 

A chuva não foi obstáculo para o espírito aventureiro da turma que, mesmo 
molhada, impressionou-se com a magnitude do cânion do Itaimbezinho. A trilha do 
vértice marca o início de um dos mais visitados cartões postais do Brasil, com até 
750m de profundidade.

O cânion Fortaleza mostra-se um desafio já no acesso. O trecho de 23 km 
de estrada de chão percorrido é um verdadeiro teste de resistência aos visitantes e, 
principalmente, à suspensão dos veículos. Mas, como sempre é esperado, a paisa-
gem compensa. Mesmo em dias de tempo ”fechado” a ideia de que se está no limite 
de um paredão de 1.050 metros de altitude, onde nada se vê a não ser nuvens, im-
pressiona mesmo quem já conhece o local. Se o tempo ajudar, então, palavras não 
bastam para descrever... Só estando lá para saber o quão pequenos nos sentimos 
frente à imensidão dos cânions e da própria natureza.

Rodrigo Vasques, Telmo Castaman, Marlise Lemos e Juliano da Silveira                                                          
Instituto Santa Luzia - Porto Alegre/RS

saÍda de CaMPo – PrÁTiCa 
inTerdisCiPlinar

a ConTinUidade da vida...   
a GesTaÇÃo 

 
O período em que o bebê se desenvolve dentro do útero 

da mãe é chamado de gestação.  Normalmente, esse período é 
de nove meses.

No início, o novo ser é muito pequeno, do tamanho de um 
grão de areia. Com o tempo, ele vai crescendo e se desenvolven-
do... Bom, para ver na prática como isso acontece a Professora Ro-
vane, das 4as séries do Ensino Fundamental, levou os estudantes 
ao Laboratório de Ultrassonografia do Hospital São Lucas e lá a 
Médica Vanessa Esber aguardava-os para uma demonstração fan-
tástica: o bebê no útero da mãe, aliás, das mães. 

A médica mostrou e explicou aos estudantes, com a contribuição de três mães, uma em cada trimestre da gestação, o de-
senvolvimento do bebê no útero materno. Todos ficaram maravilhados com o que viram e nem perceberam o tempo passar. No 
final da demonstração, os estudantes receberam um CD gravado com lindos slides sobre a fase maravilhosa da gestação humana. 

Roseli de Abreu
Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças - Pato Branco/PR
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No dia 16 de abril de 2010, a Associação Assistencial e Promocional Rainha da Paz, de Cianorte - PR, lançou o Projeto “Beija-
flor faça a sua parte”. Este Projeto tem como finalidade principal desenvolver o sentimento de responsabilidade e a educação para 
com a natureza, estimulando uma consciência crítica e investigatória sobre as dificuldades encontradas no dia a dia, com relação à 
manutenção do mundo que Deus criou para nós. É também objetivo deste Projeto, sensibilizar crianças, adolescentes e familiares, 
tendo em vista um novo sentimento e atitudes voltadas à pessoa humana com mais qualidade de vida, saúde e bem-estar.    

Através do Projeto será possível promover uma educação ambiental, estimulando as pessoas a agir o mais corretamente 
possível no que diz respeito à natureza, levando-as a refletir sobre a reutilização de materiais, separação adequada do lixo 
para a reciclagem, manutenção de quintais, jardins e os próprios espaços físicos públicos, contribuindo para a sensibilização 
necessária à preservação da natureza, despertando para as questões ambientais cada vez mais urgentes.

O trabalho será realizado em parceria com Escolas, Associações de Bairros e a Comunidade Cianortense, através do 
levantamento de dados, palestras, passeatas, teatro, caminhada ecológica, encenações, divulgação do Projeto através dos 
meios de comunicação, plantio de mudas, concursos de frases e redações, valorizando o tema em questão.

O lançamento do Projeto contou com a presença e apoio de lideranças políticas, educacionais, militares e sociedade 
civil. Na ocasião houve a apresentação do teatro: “O Conto do Beija-Flor”, cuja lenda inspirou o Projeto.

Irmã Maria Gomes da Silva, FC
Associação Assistencial e Promocional Rainha da Paz - Cianorte/PR

ConsCiÊnCia eColÓGiCa a serviÇo da vida

CELEBRANDO O CRISTO RESSUSCITADO

Celebrar o Cristo Ressuscitado é dar graças por tudo o que recebemos 
de Deus.

Durante o tempo da quaresma fomos chamados a seguir o caminho 
de Jesus para vivermos o amor que abraça a todos.

Quando falamos de Páscoa, falamos de vida, de justiça, de fraternida-
de, de amor, de esperança, de libertação. Celebrar a Páscoa é lutar pelo sonho 
de uma vida feliz já neste mundo. É empenhar-se pelo sonho da vida eterna, 
da vida plena com Deus e com os irmãos. É participar da doação e entrega de 
Jesus que encarnou a justiça e o clamor de libertação de toda a humanidade.

Páscoa é passagem, é vida, é ressurreição.
Com esse espírito, o Colégio Vicentino Santa Cruz de Campo Mourão - PR 

celebrou, com todos os funcionários e estudantes, a Páscoa que anima e en-
coraja todos a demonstrar através de gestos concretos e de suas atitudes, o 
Cristo Ressuscitado. 

Devemos saber e acreditar que a luz da humanidade é Cristo; é Ele que ilumina todo o homem que vem a este mundo. Ele 
próprio o declarou no Evangelho de São João: “Eu sou a luz do mundo; aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz 
da vida”. Com Cristo nós também somos luz, e Ele próprio nos diz no Evangelho de São Mateus: “Vós sois a luz do mundo... assim 
brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai, que está nos céus!”

Serviço de Pastoral Escolar 
Colégio Vicentino Santa Cruz - Campo Mourão/PR

ProJeTo TUrisMo rUral eM araUCÁria

Os estudantes das 6as séries da Escola Vicentina Sagrado Coração de Jesus, sob 
a orientação e responsabilidade da professora Deise Olszevsk Ferreira (Geografia), 
desenvolveram o Projeto Turismo Rural em Araucária. O objetivo desse Projeto 
foi proporcionar a vivência em âmbito rural, além de contribuir com o conteúdo 
desenvolvido em sala de aula.

O Roteiro Rural oferece a oportunidade de tomar contato com a vida no campo 
e a diversidade cultural das famílias descendentes de imigrantes, principalmente 
polonesas. São belas paisagens rurais, rios, horto florestal, chácara com produção de 
flores e artesanato rural.  Foi um dia inesquecível para todos!!!

Professora Deise Olszevsk Ferreira
Escola Vicentina Sagrado Coração de Jesus - Araucária/PR
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PÁSCOA SOLIDÁRIA
O Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita, como um gesto 

concreto da Campanha da Fraternidade e para comemorar a Páscoa com mais 
alegria, realizou durante a Quaresma a arrecadação de doces, atendendo ao 
Projeto "Faça alguém feliz nesta Páscoa”.

Cada turma trouxe doces, bolachas, chocolates, pirulitos e outras 
guloseimas para serem doadas às crianças do Centro de Educação Infantil 
Iracema Helene Campregher. Todas as crianças participaram com a sua con-
tribuição; foi muito bonito da parte dos pequenos ver tanta solidariedade. 

Na Quinta-Feira Santa, uma turma acompanhada pelo Palhaço Pipo-
ca, que animou a criançada com brincadeiras e palhaçadas, foi ao Centro de 
Educação Infantil entregar o que foi arrecadado.

Temos certeza de que este dia marcou a vida daqueles que muito pouco tem para sobreviver, e também de nossas crianças 
que se sentiram sensibilizadas ao ver tanta alegria no rostinho daqueles pequeninos, ao receber os doces de que tanto gostam.

Irmã Nilza Joaquina de Godoy, FC
Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Rita - Londrina/PR

CaMPanha da FraTernidade eM reserva

A Campanha da Fraternidade deste ano nos traz a graça de ser Ecumênica, 
permitindo assim maiores ações com outras igrejas cristãs e pessoas de boa vontade. 
Com o tema: “Economia e Vida” e o lema: “Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro”, 
relembramos que Deus é quem deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, iluminando 
nossas ações e intenções para com nossos irmãos. 

Com os estudantes dos primeiros anos B e C do Ensino Fundamental, foi realizado 
um trabalho de reflexão sobre o consumismo e a busca do poder a qualquer preço, o qual 
domina a humanidade nos dias atuais e vem atingindo fortemente os valores vivenciados 
pelas crianças, essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e cristã. 

Como gesto concreto, as professoras realizaram uma coleta de alimentos que 
foram doados para o projeto Fome Zero, e brinquedos que foram doados para as crianças 
da Casa de Passagem.

Através da música as crianças expressaram a consciência de que tudo o que elas 
possuem vem de Deus e deve ser partilhado.

Professoras Cleri de Oliveira e Eni Márcia Santos
Escola Municipal Luiza Almeida Ferreira - Reserva/PR

ColÉGio viCenTino sanTa CeCilia CoMPleTa 64 anos

No dia 21 de maio, estudantes, Irmãs, professores e funcionários comemoraram os 64 anos de existência do Colégio 
Vicentino Santa Cecília, localizado na capital gaúcha, cantando o hino do Colégio e confraternizando-se entre as turmas. 

O Colégio promove uma educação pautada nos ensinamentos de Jesus Cristo, assim como foram entendidos por Vicente 
de Paulo e Luísa de Marillac, formando pessoas críticas, criativas e fraternas a fim de contribuir na construção de uma sociedade 

que prime pela cultura do amor e da solidariedade. Visa o desenvolvimento 
integral do educando em seus aspectos: cultural, social, espiritual, cognitivo, 
físico e emocional, contribuindo com o processo formativo de um sujeito inte-
grado à vida e com uma imagem positiva de si mesmo, priorizando situações 
de ensino e aprendizagem que se beneficiem do desenvolvimento tecnológi-
co como  forma de construir e ampliar informações. Valoriza a interação cons-
trutiva do sujeito na preservação do ambiente natural, despertando prazer 
pelo ato de crescer.

De acordo com a Diretora, Irmã Maria José de Souza, o Santa Cecília 
é um Colégio cada vez mais participativo, que prioriza o diálogo, o trabalho 
em equipe, a cooperação e a partilha para a construção de uma cultura soli-
dária, com referências éticas e valores cristãos.

 
Rodrigo Bruscato

Colégio Vicentino Santa Cecília - Porto Alegre/RS
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Um livro é um universo mágico ao alcance das mãos! Nele, podemos viajar através do tempo e 
do espaço, visitando histórias reais ou do mundo da imaginação, conhecendo personagens encantados, 
previsíveis ou inusitados, num enredo cheio de surpresas e aventuras. 

Nessa “viagem”, há espaço para criar, recriar, dialogar com o texto, planejar desfechos diferentes. 
Há, também, espaço para elaborar sentimentos, como medo, alegria, ansiedade, frustração, coragem e 
tantos outros que acompanham o leitor a cada página virada. 

Assim, é importante que as crianças vivenciem em sua rotina, desde a Educação Infantil, o hábito 
de ler e ouvir histórias, das mais diferentes formas: através de livros, revistas em quadrinhos e demais 
portadores de texto, através de estórias contadas de memória, improvisadas, dramatizadas, filmadas, 
ritmadas, etc. 

Essas experiências de interação com o objeto livro e o conteúdo da narrativa auxiliam na formação de futuros leitores 
e escritores, estimulando a criatividade, enriquecendo o vocabulário utilizado na comunicação oral e escrita, construindo 
sequências lógicas, buscando a coerência e a coesão, organizando ideias e acontecimentos num determinado espaço e tempo, 
criando o hábito da leitura e, também, ampliando de maneira ímpar suas leituras de mundo.

Por isso, nossa Escola aposta nos Projetos de Literatura, que despertam uma relação apaixonante entre os pequenos 
leitores e o mundo de possibilidades oferecidas pelo livro. Atualmente, nossos estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental 
foram convidados a embarcar na instigante aventura de “Dandara, o dragão e a lua” (de Maíra Suertegaray, Editora Cassol). 
Juntos, estamos começando uma linda viagem!

Professoras Raquel Noal Moresco, Ângela do Couto e Sumayara Mor Alves
Instituto Santa Luzia - Porto Alegre/RS

"CÍrCUlos de leiTUras"
  

"Círculos de Leituras" é um Projeto criado em 2009, 
pelo Governo do Paraná, para fomentar a prática da leitura, 
envolvendo nesta política educacional os jovens, adultos e 
idosos, para superar o analfabetismo, por entender a leitura 
e a escrita como direitos elementares da cidadania. A ação 
consiste em integrar as áreas de alfabetização, educação, 
arte e cultura na perspectiva do incentivo à leitura e à escrita na formação de 
neoleitores, entre a população jovem, adulta e idosa.

A tarefa alfabetizadora não é apenas ensinar a ler, escrever e interpretar o 
seu próprio nome, um texto simples e operações matemáticas básicas, mas sen-
sibilizar a população não alfabetizada a ingressar no universo da escolarização. 
Toda a ação se fundamenta em textos de diferentes gêneros literários e sua me-

todologia é definida por uma dinâmica que envolve arte, a cultura local e principalmente a sabedoria popular.
Os Círculos de Leituras são elos entre a escola, o educando e a sociedade, possibilitando a formação de neoleitores, tor-

nando-os criativos, autônomos e críticos, através da interação com uma multiplicidade de linguagens e manifestações culturais.
Todos os participantes envolvidos no Projeto são protagonistas da ação, na qual se valoriza o conhecimento pessoal, a 

visão de mundo e a trajetória histórica de cada sujeito, de modo a propiciar aos educandos um reconhecimento da sua própria 
capacidade e de sua autonomia como alfabetizado. “A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a 
percepção das relações entre o texto e o contexto.” (Paulo Freire)

Os educadores que atuam no Projeto recebem uma formação específica para as atividades que são desenvolvidas, em 
forma de trabalho voluntário, por um período de seis meses, cumprindo uma carga horária de 240 horas.

A Escola Vicentina Santa Ana com sua perspectiva social e com seus atributos socioeducativos e acreditando nessa 
proposta, juntamente com a professora Zélia Schimboski Gavlik, que trabalha no CEMIC, e embuída do espírito vicentino de 
amor, doação, ousadia e coragem, abraçou esta causa. Participou do curso preparatório e lançou mãos à obra; fez o convite 
à comunidade que sentiu a necessidade de aperfeiçoamento. As aulas tiveram início no dia 22 de abril, escolhendo como 
local o CEMIC, estando presentes os coordenadores do Núcleo Regional de Educação. Todos ficaram entusiasmados com as 
novidades apresentadas. Foi uma noite alegre, descontraída e festiva.

Parabéns, professora Zélia, continue com seu entusiasmo e coragem para enfrentar os desafios.

Irmã Erinésia R. da Rocha, FC
Coordenadora do CEMIC

Escola Vicentina Santa Ana - Laranjeiras do Sul/PR

UM livro, UM MUndo de PossiBilidades!
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O planejamento de ensino é um processo 
dinâmico que visa garantir a eficácia de uma 
ação. Nessa circunstância, o Colégio São José, 
sob a inspiração dos princípios que norteiam a 
Campanha da Fraternidade “Economia e Vida”, 
desenvolve Projetos Interdisciplinares em todos 
os segmentos, dinamizando o envolvimento do 
corpo discente num processo de reflexão, de 
ação consciente e cidadã.

É nesse cenário que o Colégio São 
José, localizado em Vila Velha, Espírito Santo, 
realizou a GINCANA INTEGRADA - JOINTER E 
BANDEIRAS com o tema “Solidariedade e Ação”, 
contemplando, jogos desportivos, arrecadação 
de alimentos não perecíveis, materiais de 
higiene pessoal, material de limpeza, roupas de 
cama e banho, fraldas, em prol das obras sociais 
assistidas através da Pastoral Escolar. 

A Gincana consistiu em, através de sorteio, agrupar as turmas do Colégio em quatro bandeiras: azul, vermelha, amarela 
e verde, formadas por representante de cada ano/série, da Educação Infantil ao Ensino Médio, ficando sob responsabilidade 
dos estudantes das 1as e 2as séries do Ensino Médio, a organização de cada equipe.

Definidas as Bandeiras, todos iniciaram a busca por um melhor desempenho em cada etapa. A primeira envolveu 
a arrecadação de donativos entre produtos alimentares. Posteriormente foram divulgadas as tarefas definidas pelos 
organizadores, que seriam apresentadas. No dia do encerramento, após apresentação das provas tarefas, ocorreu o momento 
do cumprimento das Provas Surpresas, que envolveram raciocínio lógico, conhecimentos gerais, habilidades esportivas, 
criatividade, organização, integração entre os componentes de cada Bandeira e os familiares presentes.

Há anos as Bandeiras propiciam um momento de vivência vicentina com base na harmonia, fé, cultura, solidariedade, e 
principalmente na expressão da força da Comunidade Educativa,  num exercício constante de prática cidadã.

Marise da Penha Pedrosa Soares
Colégio São José - Vila Velha/ES

PROJETO “GINCANA INTEGRADA 
JOINTER E BANDEIRAS”

ProJeTo “soM”                                 
e “CanTa Menino”

A Ação Social São Vicente de Paulo atende 300 crianças e 
adolescentes no contraturno escolar, com idade de 07 a 17 anos, 
que se encontram em situação de risco pessoal e social. 

A Entidade desenvolve o Programa "Meninos de Futuro" 
que é composto por diversos projetos de atendimento visando 
desde a alfabetização até o aprendizado para inserção no merca-
do de trabalho.

O Projeto "Canta Menino" (coral) e o Projeto "Som", tem 
desenvolvido a musicalidade que há na criança e no adolescente, 
autoestima, socialização, ludicidade, raciocínio lógico, ritmo, 
harmonia, melodia, aspectos linguísticos, costumes, história da 

música, além de desenvolver a coletividade, tornando o indivíduo social, capaz de interagir com o grupo e a sociedade. 
Os pequenos músicos são solicitados pela comunidade para realizarem apresentações públicas em eventos diversos. 

Estas apresentações reforçam o diálogo com a família, amigos e com a comunidade, promove o reconhecimento social e a 
autoafirmação.

A Entidade já formou mais de 800 crianças e adolescentes através da música e do canto; inclusive o professor da 
Entidade, Fábio Alexandre Cembrani, hoje músico, foi um dos integrantes do programa Meninos de Futuro.

A Ação Social São Vicente de Paulo oferece os seguintes cursos: flauta doce, violão, violino, teclado, instrumentos de 
sopro e canto coral.

Ivone Laguna
Ação Social São Vicente de Paulo - Toledo/PR
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MÊs de MarÇo na esCola viCenTina sanTa lUiZa

Com o objetivo de conhecer o significado da Páscoa e seus 
símbolos, desenvolver a imaginação e a criatividade, além de abordar 
o tema da Campanha da Fraternidade 2010, a Escola Vicentina Santa 
Luiza realizou dois eventos no mês de março.

No dia 24, houve a abertura da Campanha da Fraternidade 
Ecumênica de 2010, com o tema: “Economia e Vida” e o lema: “Vocês 
não podem servir a Deus e ao dinheiro”, tudo para despertar no 
educando a importância da vida, de viver considerando os aspectos 
positivos para uma vida saudável, refletir sobre o sentido da 
economia, uso do dinheiro para servir ao bem comum das pessoas, 
na partilha, solidariedade e sustentabilidade de cada ser humano. 

No dia  31, no Ginásio  da Escola, reuniram-se Irmãs, profes-
sores, funcionários, estudantes, pais, amigos e convidados, para a 
apresentação da Páscoa. Foram momentos de sensibilização para a 

plateia, pela beleza das apresentações feitas por nossos educandos e pelas mensagens transmitidas. Todos sentiram que a vida 
e cada pessoa é um dom de Deus e que Cristo veio trazer vida plena e digna para toda a humanidade.

Foram realizadas as seguintes atividades: 
• encenação do poema:  “Ousamos semear flores nos quatro cantos do mundo!”;
• encenação das parábolas: Zaqueu, o Jovem Rico, a Oferta da Viúva Pobre, a Infância de Jesus, a Vida Adulta, Morte 

e Ressurreição de Jesus;
• recitação do jogral: “O escândalo do Dinheiro”;
• canções alusivas à data.
A Comunidade Educativa da Escola Vicentina Santa Luiza empenhou-se durante toda a quaresma em alertar as crianças 

para a vivência do desafio proposto pela CFE, através de:  partilha, solidariedade, amor fraterno, passagens bíblicas, encenações, 
confecções de murais, cantos referentes à atividade realizada, vídeos, etc. 

Irmã Maria Aparecida dos Santos, FC
Escola Vicentina Santa Luiza - Porecatu/PR

A Enfermagem é 
uma ciência, é também 
arte e ideal. A origem da 
palavra “enfermeira” vem 
da composição de duas 
palavras latinas:  “nutrix” 
que significa mãe e do 
verbo “nutrice”, cujos sig-
nificados são: criar e nutrir. 
Essas duas palavras deram 
origem, em inglês, à pala-

vra “nurse” que traduzido em português significa enfermeira.
Dia 12 de maio é comemorado mundialmente o dia do Enfer-

meiro, data comemorativa referente  ao nascimento de Florence Ni-
ghtingale, precursora da Enfermagem. Filha de uma rica família inglesa, 
Florence nasceu na Itália e teria começado a se interessar pelo auxílio 
aos necessitados após receber o que descreveu como um “chamado di-
vino”. Ao formar-se por uma instituição protestante na Alemanha, trans-
feriu-se para Londres, onde passou a trabalhar como superintendente 
de um hospital de caridade. 

Seu trabalho tornou-se reconhecido após sua atuação du-
rante a Guerra da Criméia (1854-1856), atendendo voluntariamente 
aos doentes, prestando assistência aos feridos, num total de 4000 
soldados, iniciando assim os princípios científicos da Enfermagem. 
Organizou toda a infraestrutura hospitalar e em 1860 fundou a pri-
meira escola de enfermagem do mundo.

A Comunidade Educativa da Escola Vicentina Técnica de 
Enfermagem Catarina Labouré - ETECLA comemorou a Semana da 

Enfermagem no dia 12 de maio. Os estudantes organizaram oficinas 
científicas sob a orientação dos professores Enfermeiros. Os traba-
lhos, confeccionados com materiais recicláveis, foram apresentados 
com sucesso à Comunidade Educativa nos três turnos: manhã, tarde 
e noite.

O evento teve início com a Celebração da Palavra e reflexão 
da “Parábola das Dez Virgens”. A seguir realizou-se a Cerimônia da 
Lâmpada, símbolo da Enfermagem, referente à Florence Nightingale. 
Dois estudantes do módulo III do Curso Técnico de Enfermagem 
passaram a Lâmpada para dois estudantes de outro módulo. 

Temática desenvolvida: 
• segregação, acondicionamento e destinação dos resíduos dos 

serviços de saúde;
• equipamentos de proteção individual – EPI’s;
• mini enfermaria; 
• unidade do paciente psiquiátrico; 
• hemodiálise / diálise peritoneal;
• equipamentos:  autoclave, carrinho de emergência, monitor 

cardíaco, oxímetro, eletrocardiógrafo, ambu e CPAP Nasal para 
oxigenação, bomba infusora para controlar o gotejamento de 
soluções endovenosas, mesa cirúrgica, instrumental cirúrgico, 
eletrocautério e equipamentos para anestesia e reanimação do 
paciente - balão intra-aórtico, respirador e desfibrilador.

Comissão Organizadora
Escola Vicentina Técnica de Enfermagem

Catarina Labouré - Curitiba/PR

seMana da enFerMaGeM
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Mobilizados pelo tema da Campanha da Fraternidade 2010 – Economia e Vida, 
os alunos do 6º ano do Colégio da Providência, situado no bairro de Laranjeiras, na 
cidade do Rio de Janeiro, desenvolveram o tema, consumismo: o que é necessário e 
o que é desejo.

Primeiramente, empregando a linguagem não verbal, os estudantes escolhe-
ram imagens que refletissem os pensamentos, os desejos, as vontades que permeiam 
a sua cabeça, conforme revela a foto ao lado.

Nas aulas de Língua Portuguesa, essas imagens foram transformadas em lingua-
gem verbal e, com a ajuda da professora Luciana Gomes, iniciaram um debate. Refletiram 
sobre o consumismo exagerado de roupas, sapatos, aparelhos eletrônicos, alimentos, 
luz, água... Procuraram identificar e clarificar 

valores, avaliar causas e consequências de comportamentos, verbalizar sentimentos, 
colocar-se no lugar dos outros e, por fim, buscar alternativas possíveis de conduta.

Com a leitura do livro do 1º bimestre/2010 - "O prazer das compras: o consu-
mismo no mundo contemporâneo", de Maria Helena Pires Martins -, os estudantes 
perceberam que o ser humano consome além das suas necessidades.

Sensibilizados por este assunto – consumo e consumismo, os alunos do 6º ano, 
turmas 601 e 602, criaram histórias em quadrinhos que buscam, com humor, levar o 
leitor a refletir sobre esse tema, conforme se pode perceber pela imagem apresentada.

Professora Luciana Gomes
Colégio da Providência - Rio de Janeiro/RJ

CONSUMISMO: O QUE É NECESSÁRIO E O QUE É DESEJO

Todos nós interpreta-
mos a vida conforme nossos 
olhos. Também é assim com 
os gestos. Aquele tradicio-
nal gesto de positivo, com 
quatro dedos flexionados 
e o polegar estendido é 
muito comum quando 
ganhamos algo, ou quan-
do está tudo certo com 
a gente. Lembro-me de 
uma imagem do nosso 

grande Airton Senna, no pódio, que era o 
seu lugar preferido, fazendo este gesto com uma das mãos.

Porém, se estamos mostrando ou evidenciando um gesto 
positivo, é porque estamos num estado de espírito positivo e/ou 
alcançamos algo na vida. Afinal, ninguém faz um gesto deste numa 
situação de derrota. Procurei criar uma explicação para este gesto, 
com base nos 5 “D”s, que são os 5 “dedos”... É uma tentativa singela 
de mostrar como devemos viver...

O primeiro “D”, que é o menor dos nossos dedos, porém é a 
base, significa DISCIPLINA! A disciplina é a base de tudo, porquanto 
precisamos ser regrados para conseguir realizar nossos desejos. Nada 
ocorre por acaso, sendo as vitórias construídas pelo disciplinamento 
de nossas condutas.

O segundo “D” significa DINAMISMO. Por quê? Ora, se você 
for disciplinado, mas não for dinâmico, não adianta nada... Tem que 
vencer etapa por etapa, e aí é preciso ser dinâmico. O mundo está 
em constante mutação, e precisamos cada dia mais da inovação, 
sendo, portanto, dinâmico.

O terceiro “D” significa DETERMINAÇÃO. Muitas vezes 
somos disciplinados e dinâmicos, mas cansamos depois de uma 
árdua jornada realizada, ou diante de algum revés imposto pela 
vida. Ora, é aí que, independentemente de qualquer resultado, 
se temos disciplina e dinamismo, devemos seguir adiante com os 
nossos sonhos. Um nome não se constrói da noite para o dia, é uma 
labuta diária de dias, meses e anos... Neste sentido, precisamos ser 
incansáveis, precisamos ser determinados.

O penúltimo “D” tem também um significado especial, pois 
amiúde fazemos de tudo para conseguirmos o que queremos, 
passando por cima de sentimentos nobres. É aí que temos que 
ter DIGNIDADE! Este “D”, que significa dignidade, mostra que 
conseguimos realizar nossos sonhos sem pisar em ninguém, sem 
manipular ou passar os outros para trás. É importante ser vitorioso, 
mas com honra, sem em hipótese alguma menosprezar as pessoas... 
E não existe situação melhor do que ouvir: você venceu... e venceu 
com dignidade! 

Todos estes 4 “D”s citados são flexionados, curvam-se e 
apontam para nós mesmos. Curioso que o último “D” está erguido 
e aponta para cima. Este “D” tem uma razão especial, pois significa 
DEUS! Por que significa DEUS? Ora, ninguém consegue conciliar 
DISCIPLINA, DINAMISMO, DETERMINAÇÃO e DIGNIDADE sem ter 
uma filosofia maior, que possa ser o norte da conciliação destes 
sentimentos. Não obstante, se temos DEUS, conseguimos manter 
este gesto positivo em nossas almas, por mais difíceis que sejam as 
vicissitudes da vida. Confiar intensamente em DEUS nos possibilita 
lutar pelos nossos sonhos com os atributos da DISCIPLINA, 
DINAMISMO, DETERMINAÇÃO e DIGNIDADE, que são difíceis de 
harmonizar. No entanto, para quem não abre mão de DEUS - por 
isto que este gesto tem o formato de quatro dedos flexionados e um 
ereto - nada será negativo, pelo contrário, tudo será POSITIVO!

O fator motivacional para escrever isto que ora expus é a 
educação que eu e a minha esposa, Sonia Shikida, passamos para 
a nossa filha, Sofia Shikida, estudante do Colégio Incomar. Ademais, 
o fato da Sofia estar no Incomar se deve à filosofia qualificada de 
ensino que esta Instituição realiza, imbuindo os 5 "D"s em todas as 
suas ações. Sabemos que no mundo de hoje somente a educação 
dos pais não é suficiente para os nossos filhos, precisamos de 
instituições que eduquem como a gente. Neste sentido, admiramos 
e confiamos na qualidade de ensino do Colégio Vicentino Imaculado 
Coração de Maria.

Pery Francisco Assis Shikida (Pai da estudante Sofia Shikida, 5ª série A)
Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria - Toledo/ PR

PosiTivo: Um significado para o gesto
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No Colégio Virgo Potens, 
da Rede Vicentina de Educa-
ção, pretendemos trabalhar a 
CFE 2010 durante o ano todo. 
Através deste artigo quere-
mos partilhar um pouco do 
que já fizemos.

Inicialmente, os educado-
res aprofundaram o tema em 
dois encontros da ANEC-SP e 

na Semana Pedagógica realizada no mês de janeiro.
Em fevereiro foi iniciada a reflexão com os estudantes, inspirada 

na afirmação:  “A economia existe para a pessoa e para o bem comum 
da sociedade, não a pessoa para a economia. Tem havido uma inversão 
de valores”. (Texto Base nº 69)

Foi preparada a "Manhã em prol da Vida", e convidada toda a 
Comunidade Educativa para participar. O objetivo do evento foi apre-
sentar a proposta da CFE 2010 e motivar a sua vivência.  

Iniciou-se no anfiteatro, onde foram usadas diversas formas de 
comunicação:
• projeção de slides sobre o tema “Economia e Vida” e o lema “Vocês 

não podem servir a Deus e ao dinheiro”;
• jogral:  “Qual a nossa parte?” - estudantes do 5º ano;
• encenação do canto: “Que será de mim?”- estudantes da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 4º ano);
• rap inspirado no tema da CFE, produção coletiva do 9º ano e inter-

pretado pelo 6º ano;
• teatro: “Funeral de um Lavrador”, parte do poema dramático “Morte 

e Vida Severina” de João Cabral de Mello Neto, encenado por estu-
dantes da Juventude Marial Vicentina, do Ensino Médio do Colégio 

Virgo Potens, desejosos de assumir um dos objetivos específicos da 
CFE 2010: “Denunciar a perversidade de todo modelo econômico 
que vise, em primeiro lugar, ao lucro, sem importar-se com a desi-
gualdade, a miséria, a fome e a morte”. (Texto Base)

A segunda parte da “Manhã em prol da vida” envolveu pais, es-
tudantes, professores, Irmãs e funcionários, nas oficinas de: brinquedos, 
customização de roupas e capa de cadernos. Foi o momento de apren-
der a reduzir o lixo, reutilizando material que seria descartado. Foi oca-
sião de aproximar as pessoas, de criar laços entre elas, de trabalhar em 
equipe, procurando combater o individualismo da sociedade capitalista 
e consumista em que vivemos.

Para denunciar o 
consumismo e o luxo des-
necessário foi montada 
uma "loja" com vitrines 
exibindo vários produtos 
e os estudantes posando 
como modelos. Uma ex-
posição de lixo mostrava 
objetos que não foram 
reciclados e que iam con-
tribuir para prejudicar o meio ambiente.

A manhã foi avaliada como excelente. E foi apenas o começo. 
Outros projetos já estão sendo desenvolvidos, como o da reciclagem, 
em parceria com o Instituto Recicla Cidadão. Está sendo preparado com 
os estudantes menores o espetáculo teatral “A Descoberta da Joaninha”, 
com o objetivo de educar para a partilha, combatendo a acumulação.

Irmã Maria da Glória Marcondes Rocha, FC
Colégio Virgo Potens - Guarulhos/SP

MoTivando a vivÊnCia da CaMPanha da 
FraTernidade eCUMÊniCa de 2010

O Serviço da Pastoral Escolar Vicentina tem suas bases na 
proposta evangélica anunciada por Cristo, almejando assemelhar-se 
a Ele sob todas as perspectivas, principalmente àquela apresentada 
em João 10,10: “Eu vim para que todos tenham vida e para que a 
tenham em abundância”. Ser Pastoral Escolar é ser propagador de 
vida em um ambiente que compreende a diversidade, contudo, 
sempre procurando uni-la a serviço do bem comum.

Estando inserida em uma instituição confessional, ela – a 
Pastoral Escolar -  assume um papel ainda mais importante pois, 
além de articuladora entre o processo pedagógico do colégio e 
as concepções que o sustentam, suas práticas estão associadas, 
intrinsecamente, à sua missão: ser sinal de vida plena!

Por mais que esteja inserida em uma instituição de ensino, 
ela não deve ficar restrita aos ditames da proposta pedagógica, pois 
sua missão maior é a evangelização que, de acordo com Junqueira1, 
orienta-se por quatro preceitos fundamentais:
a)  o Serviço, que tem por objetivo assegurar um Projeto Pedagógico 

que assuma os valores evangélicos;
b)  o Diálogo, que visa propiciar um encontro entre as alteridades, 

objetivando construir uma nova história;
c)  o Testemunho, que almeja associar a preocupação com a 

formação escolar a uma profunda formação humana e cristã, 
valorizando o encontro e a partilha entre as pessoas;

d)  e o Anúncio que, tanto a família quanto a instituição de ensino, 
cada qual em seu ambiente, são chamadas a inserir o fermento 
evangélico nas práticas diárias.

1  JUNQUEIRA, Sérgio Rogério Azevedo. Pastoral Escolar: conquista de uma identidade. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2003, p. 32-34.

Assim sendo, unindo esses quatro aspectos pertinentes ao 
processo de evangelização, embora, aparentemente discrepantes, 
mas possuindo a mesma essência, atingir-se-á o objetivo almejado: 
irradiar a luz de Cristo através de ações concretas, sendo propagador 
dessa luz e proclamador da vida no ambiente de ensino.

Procurando trilhar um caminho pautado por esse princípio, 
o Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria realizou alguns 
projetos que conduzem tanto os colaboradores, bem como, e 
sobretudo, os educandos a uma prática constante dos valores 
evangélicos, valorizando a simplicidade e a riqueza que cada 
momento compreende.

Dentre esses projetos, destacam-se: Tríduo a Santa Luísa 
de Marillac, Celebração Eucarística com estudantes, Celebração 
Eucarística na paróquia da qual o Colégio faz parte, Páscoa Solidária 
com a Educação Infantil (arrecadação de guloseimas para serem 
doadas a crianças carentes), Confissão em preparação à Páscoa e 
Serenata das Mães. 

Que a exemplo de São Vicente e Santa Luísa, a Pastoral Escolar 
Vicentina possa estar de braços abertos para acolher, agindo com 
simplicidade e que possa, em qualquer circunstância, ser presença 
viva e atuante do Cristo Ressuscitado. 

Ser Pastoral é ser luz! Ser luz é ser vida! Onde há vida, Cristo aí está!

Claiton Poersch
Colégio Vicentino Imaculado Coração de Maria - Toledo/PR

ser PasToral É ser lUZ!


