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A CONSTRUÇÃO COLETIVA DE UMA RESPOSTA DE SOLIDARIEDADE

É assim que eu gostaria de chamar a experiência vivida pelas Instituições Educacionais Vicentinas da Província de 
Curitiba na realização do Projeto do Ano Jubilar:

“CURITIBA E MOÇAMBIQUE DE MÃOS DADAS”

O Projeto foi concretizando-se ao longo do ano, embalado pelo canto: “De mãos dadas 
somos mais, mais fortes como o sol.... Já raiou um novo tempo! Somos da Escola de Vicente, 
Santa Luísa está com a gente, com o Deus da vida em nossa frente!”

Sim, é na escola de Vicente e Luísa, que nossas Instituições Educacionais Vicentinas 
desenvolvem a proposta educativa, fundamentada no princípio evangélico do serviço à vida, 
através do amor, da participação, do diálogo, do respeito à dignidade humana, do compromisso de 
transformação sociolibertadora. Respondendo a convocação do Ano Jubilar para um compromisso 
mais efetivo com os pobres, nossas Escolas Vicentinas abraçaram o Projeto - compromisso de 
equipar a Escola Santa Luísa de Marillac, em Manjangue - Moçambique. 

O Projeto foi realmente uma construção coletiva de uma resposta de solidariedade. 
Construindo juntos, tomamos consciência de que somos um sistema vivo de relacionamentos e 
experiências significativas e todos são fundamentalmente importantes para o todo. É a solidariedade que torna nosso amor 
afetivo em efetivo, no dizer de São Vicente, ou seja, a atitude solidária coloca na perspectiva correta os valores humanos, os 
quais queremos tornar vivos e atuantes.

Como Vicente e Luísa, no século XVII, nós descobrimos que também hoje existe muita caridade alojada no coração das 
pessoas. O que se precisa é de ferramentas para encontrá-la e procedimentos para traduzir e transformar esse amor-caridade 
em gestos, atitudes e ação. A Escola Vicentina foi o espaço oferecido para que pais, educadores, educandos, colaboradores 
vicentinos e outros, entrassem na dinâmica do “aprender fazendo”, compreendendo assim o sentido concreto dessa frase de 
São Vicente: “o amor é criativo ao infinito”.

No dizer de Fernando Pessoa: “Tudo vale a pena quando a alma não é pequena”. E o poeta Henfil aprofunda o pensa-
mento completando: “Se não houver frutos, valeu a beleza das flores; se não houver flores, valeu a sombra das folhas; se não 
houver folhas, valeu a intenção da semente”.

No Projeto “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”, tudo valeu a pena. Ajudamos e fomos ajudados. A partilha nos 
enriqueceu, porque quando atendemos as necessidades dos outros como se fossem as nossas, criamos um clima de união, 
amizade, cumplicidade missionária e um estado de alma gratificante, de abundância e prosperidade espiritual. Nesse processo 
aprendemos que quanto mais damos, mais espaço criamos para receber o fluxo de vida eterna que se faz presente em cada 
gesto de amor-doação. O caminho da solidariedade é circular. Quanto mais servimos o irmão necessitado, mais somos servidos 
pelo próprio Deus que não se deixa vencer em generosidade. 

Encerrando o Ano Jubilar, olhando o caminho percorrido, só me resta agradecer às Comunidades Educativas de nossa Pro-
víncia pela dedicação, empenho, entusiasmo e amor aos pobres, demonstrados na concretização deste Projeto. Que Deus abençoe 
e recompense largamente a todos aqueles e aquelas que participaram dessa construção coletiva de uma resposta de solidariedade.

Irmã Paula Pereira Alves, FC
Visitadora da Província de Curitiba
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“Sonhar, como é bom poder sonhar...
...não partir sem repartir, deixando alguém feliz, feliz!”

Um acontecimento de sonhos, festa de colheita, de fartura, de alegria... Foi assim 
que nos sentimos durante o Ano Jubilar que, em nosso Colégio, foi celebrado dentro 
de um contexto de ações, competições e celebrações, denominado: Maratona Cultural 
Vicentina.

Com a abertura deste evento no dia 24 de abril, desde os mais pequenos da Educação 
Infantil até os maiores do Ensino Médio, todos tiveram a oportunidade de participar. 

Para fazer jus à memória de São Vicente e Santa Luísa tivemos, entre outros, o 
projeto de solidariedade com Moçambique (venda de bottons, rifa, almoço beneficente...) 
e a “Semana Solidária”, que consistiu na doação de alimentos à Creche Monterrey e ao 
Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Luiza, assistidos por nossa instituição.

Também fizemos um ciclo de estudos da vida e obras dos fundadores, através de 
questionários sobre Bíblia e Espiritualidade Vicentina, retomados num grande Show Quiz, que fez parte da Maratona.

Assim, através do fortalecimento do vínculo fé e vida, teoria e prática, ação 
e reflexão, (características bem vicentinas) conseguimos também trazer à tona 
o Projeto Valores, onde cada turma se responsabilizou pelo aprofundamento e 
vivência de um valor específico.

A Chama Jubilar, que abriu caminho para todas estas atividades, continuou 
brilhando forte, iluminando-nos e abençoando-nos em nossos projetos, na 
certeza de que, aqui o amor se fez criativo ao infinito.

Educador Mario Canisio Steffens - Pastoral Escolar
Colégio Vicentino São José - Curitiba/PR

ETECLA E O ANO JUBILAR

Os integrantes da Comunidade Educativa da Escola Vicentina 
Técnica de Enfermagem Catarina Labouré – ETECLA uniram-se na re-
alização do Projeto:  “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”.  Tími-
dos inicialmente, sem saber claramente por onde começar, aos poucos 
muitas sugestões foram aparecendo. 

No dia 19 de junho aconteceu um bazar beneficente, aberto 
à comunidade não somente das Mercês. Estudantes, familiares, 
professores, funcionários e Irmãs colaboraram com doações, onde 
pudemos sentir o espírito de solidariedade que envolveu a todos. Além 
do bazar foram realizadas rifas com o apoio de outras entidades que 
doaram os prêmios.

Ficamos felizes, pois sabemos que nossa contribuição somou-se a outras tantas na Província, o que, de alguma forma, 
tornará possível o sorriso de nossos irmãos moçambicanos.

No mês de setembro coroamos o Ano Jubilar com uma semana 
bastante intensa de celebrações personalizadas por turma, nos três 
turnos de aula, ocasião em que a Chama Jubilar (vela) esteve na Escola. 
As festividades culminaram com uma Celebração Eucarística, seguida 
de palestra sobre os Fundadores e o Código de Ética da Enfermagem, 
proferida por Irmã Romilda Maria Paludo, e uma confraternização entre 
a comunidade educativa. 

Com São Vicente e Santa Luísa elevamos nossa voz para dizer: 
Bendito seja Deus pelas bênçãos derramadas neste Ano Jubilar!

Irmã Dirce Amália Ripka, FC
Escola Vicentina Técnica de Enfermagem Catarina Labouré - Curitiba/PR

ANO JUBILAR NO COLÉGIO 
VICENTINO SÃO JOSÉ

questionários sobre Bíblia e Espiritualidade Vicentina, retomados num grande 
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A Escola Vicentina Nossa Senhora de Fátima, de Cruzeiro do 
Oeste - PR, apresentou o Projeto “Curitiba e Moçambique de Mãos Da-
das” para todos os cruzeirodoestanos no 58º aniversário da cidade.

No dia 26 de agosto de 2010 tivemos a oportunidade de partici-
par do Desfile Cívico da cidade, levando nosso Projeto às ruas da cidade.

A participação dos estudantes, professores e funcionários deu-
se através de pelotões que se subdividiram conforme o subprojeto 
trabalhado em cada turma.

O carro alegórico levava os Fundadores - São Vicente de 
Paulo e Santa Luísa de Marillac - acompanhados pelos educandos da 
Educação Infantil. Uma faixa anunciava: “Há 350 anos seguimos os 
passos de São Vicente e Santa Luísa - patronos da caridade”.

Para a ocasião foi confeccionada uma camiseta que trazia o 
lema do Projeto e as cores da África.

A linda Fanfarra Vicentina abriu caminhos para todos os 
pelotões, alegrando ainda mais este momento, tocando também na 
passagem dos pelotões das Escolas Estaduais.

Essa atividade oportunizou à Comunidade Educativa Vicentina manifestar 
aos presentes o desejo que tem de ser verdadeiramente continuadora dos valores 
vicentinos legados por nossos Fundadores.

A Comunidade Vicentina de Cruzeiro do Oeste pede a Deus que lhe conceda 
a graça de ser verdadeira multiplicadora do Carisma Vicentino!

Que São Vicente e Santa Luísa nos ajudem!

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

DESFILE CÍVICO ALUSIVO AOS 58 ANOS  DE  
CRUZEIRO DO OESTE

passagem dos pelotões das Escolas Estaduais.

I SARAU VICENTINO

A Escola Vicentina Nossa Senhora de Fátima, assim como toda a Província de Curitiba, 
esmerou-se para realizar as atividades em prol de Moçambique.

No dia 25 de setembro houve a promoção do I Sarau Vicentino, no Salão Halley Paz. O 
evento teve como objetivo comemorar o Dia de São Vicente de Paulo, celebrando os 350 anos 
de sua morte. Nessa ocasião a Escola finalizou o Projeto “Curitiba e Moçambique de Mãos 
Dadas”, desenvolvido pela instituição no decorrer do ano letivo de 2010. 

Mas o que é um SARAU? Um sarau (do latim seranus, através do galego serao) é um 
evento cultural ou musical onde as pessoas se encontram para se expressarem ou se 
manifestarem artisticamente. Um sarau pode envolver dança, poesia, leitura de livros, música 

acústica e também outras formas de arte como pintura e teatro. Evento bastante comum no século XIX 
que vem sendo redescoberto por seu caráter de inovação, descontração e satisfação. 

Em nosso Sarau, além das apresentações artísticas dos educandos vicentinos, tivemos como convidados especiais 
a Escola de Educação Especial Irmã Ana Tomczak, os Jovens da Associação Juventude 
Marial Vicentina, o Grupo de Dança da nossa Escola – Sapatilhas de Ouro e o 
Frei Orlando que alegrou a todos com uma linda canção de raiz sertaneja.

A Direção da Escola agradece a todos que participaram e fizeram 
com que mais esse evento pudesse tornar-se realidade. Agradece aos 
pais dos educandos que sempre abraçam e comparecem nos eventos 
promovidos pela Escola.

Que por intercessão de São Vicente de Paulo e Santa Luísa de 
Marillac, Deus continue nos abençoando e nos mostrando o caminho 
pelo qual devemos trilhar, para que cada vez mais alcancemos uma 
educação de qualidade, que possibilite uma formação integral dos 
educandos.

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

Humildade,
Simplicidade,

Caridade,
Mansidão,

Mortificação e 
Zelo...

São as mais prementes virtudes
Deixadas por São Vicente de Paulo

Aos seus seguidores.

São Vicente de Paulo e Luísa de Marillac
De mãos dadas dão a esperança,

Priorizam a justiça social e 
Desencadeiam a fé,

A fé evangelizadora em Cristo.

Ah! Ano Jubilar.
Vinde, Espirito Santo

E nos permeie
Com a Chama do Vosso Amor.
Reveste-nos com a prontidão, 

Com o carisma de São Vicente:
“DE SERVIR A DEUS NA PESSOA DO POBRE”

Autora: Heloise Provin - 4ª série
Escola Vicentina Santa Ana – Laranjeiras do Sul/PR

“Desde muito pequena estudei na Escola quando era 
denominada Escola Luiza de Marillac e reconheço a contribuição e 
a dedicação das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo.”

“A herança deixada por São Vicente de Paulo e Santa Luísa de 
Marillac permanece até os dias de hoje através do Carisma de ambos.”

“A preocupação e o acolhimento das Irmãs com os mais 
necessitados marcou minha vida.”

“Quando alguém diz que trabalha na Escola Imaculada 
Conceição, percebe-se uma satisfação, devido à organização e o 
cuidado com os educandos, além da beleza da escola.”

“O Carisma de São Vicente nos impulsiona a oferecer um 
ensino efetivo, sem descuidar do aspecto afetivo da educação.”

“A cidade de Jacarezinho reconhece o valor da Escola 
Imaculada Conceição no contexto educacional, pelo diferencial 
que ela oferece.”

ANO JUBILAR NA CRECHE NOSSA 
SENHORA DA CONCEIÇÃO

A Creche Nossa Senhora da Conceição iniciou em 2009 o projeto do Ano 
Jubilar dos 350 anos da morte de São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac. O 
primeiro momento aconteceu na Celebração Eucarística do dia 27 de setembro, na 
capela São Vicente de Paulo; assim foi oficializada a abertura do Ano Jubilar.

Em fevereiro de 2010 houve a explanação do Projeto  “Curitiba e Moçambique 
de Mãos Dadas” aos educadores, pais, Juventude Marial Vicentina, aspirantes e comunidade. Após reunião com os pais para 
esclarecimentos sobre o funcionamento do mesmo, foram desenvolvidas as seguintes ações: cofrinho da solidariedade e duas 
ações entre amigos (rifas).

Neste ano tão bonito pudemos divulgar mais o Carisma Vicentino. As crianças 
se envolveram através de atividades em sala de aula, principalmente com a cultura. 
Unimos trabalho e solidariedade à missão deixada por Jesus Cristo e que nossos 
Santos Fundadores vivenciaram no serviço com os mais pobres.

Portanto, as mãos dadas continuam abertas à caridade, ao amor e à partilha, 
atitudes estas concretizadas por São Vicente e Santa Luísa.

Nestes 350 anos, parabéns pela generosidade e dedicação de todas as Irmãs 
Filhas da Caridade do mundo inteiro. No céu os anjos cantam louvores, porque 
muita gente se enriquece com esse Carisma maravilhoso: “Servir Jesus Cristo na 
pessoa dos pobres”.

Equipe da Creche Nossa Senhora da Conceição
Foz do Iguaçu/PR

esclarecimentos sobre o funcionamento do mesmo, foram desenvolvidas as seguintes ações: cofrinho da solidariedade e duas 

se envolveram através de atividades em sala de aula, principalmente com a cultura. 
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Primeiro foi um sonho, depois realidade. Tínhamos um desejo de que as 
nossas crianças do Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Luiza tivessem 
o uniforme escolar. Este sonho tornou-se realidade através da sensibilidade e 
generosidade de uma pessoa doadora que nos presenteou com o bonito uniforme 
azul, coroando nosso momento celebrativo do Ano Jubilar. Foi um presente muito 
especial dos nossos Fundadores, com certeza! 

O momento celebrativo começou com a “vestição” do uniforme nas crianças 
e logo após, com a bandeirinha da logomarca dos 350 anos nas mãos, foi realizada 

uma alegre e bonita caminhada até 
a residência das Irmãs, rezando e 
cantando as músicas dos Fundadores... 
Na chegada, aconteceu uma pequena e animada celebração com a entronização 
das imagens de São Vicente e Santa Luísa, acompanhadas de cantos, palmas, 
orações e os parabéns para os Fundadores. 

Depois de entregar um agrado aos nossos pequenos, a volta para a Creche 
foi marcada de alegria, entusiasmo e satisfação. Bendito seja Deus pelo Ano Jubilar!

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

MOMENTO CELEBRATIVO COM OS EDUCANDOS

e logo após, com a bandeirinha da logomarca dos 350 anos nas mãos, foi realizada 

As comemorações do Ano Jubilar no Centro de Educação Infantil Santa Luíza, de Curitiba - PR, foram rea-
lizadas com toda a comunidade educativa. Uma das atividades integrantes do Ano Jubilar foi a vivência do Projeto:  
“Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”.

Na reunião de pais foi realizada uma motivação sobre o Projeto, sensibilizando-os através de apresentação da 
realidade da África, e que ajuda poderíamos oferecer como membros da Rede Vicentina de Educação. 

Sugerimos aos pais a contribuição de R$ 1,00 para o cofrinho nas salas, sensibilizando as crianças quanto 
ao espírito de solidariedade com os irmãos africanos, e a mesma foi aceita, inclusive com entusiasmo. No dia seguinte, uma mãe de 
outra denominação religiosa (religião), sensibilizada, mandou pela criança uma quantia de R$ 20,00 para colocar no cofrinho. 

Uma criança do Maternal (2 anos) “forçou” a família a doar R$1,00 todos os dias para colocar no cofrinho, chegando no Centro 
Vicentino com a moedinha na mão e um sorriso encantador nos lábios. Edificante!

Irmã Maria Luiza Ribeiro, FC
Centro Vicentino de Educação Infantil Santa Luiza - Curitiba/PR

CENTRO VICENTINO SANTA LUIZA E O PROJETO

A CAMPANHA DE AJUDA ÀS CRIANÇAS DE MOÇAMBIQUE

O Centro Vicentino de Educação Infantil São Vicente de Paulo não poderia deixar passar em branco um acontecimento 
tão importante, o Projeto “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas” que sensibilizou a todos que assistiram ao clipe sobre 
nossos irmãos moçambicanos. Veio-nos logo à mente uma frase de Jesus bem refletida e que tentamos vivenciar todos os dias: 
“Tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos, é a mim mesmo que o fazeis”. Foi justamente essa sensibilidade que Jesus viveu 
em toda a sua vida terrena e que nos deixou como exemplo. 

Refletindo e vendo a necessidade que temos de ser solidários e consequentemente ensinar esses gestos às crianças que 
estão sob nossa responsabilidade, é que convocamos os pais para uma reunião. Motivamos os mesmos sobre a solidariedade, 
dizendo que nós, do Centro Vicentino, estávamos desejosos de ajudar nossos irmãos menos favorecidos e que precisávamos 
de compreensão e ajuda. 

Fizemos várias tardes de apresentações e venda de pastéis com ajuda de 
colaboradores e pais dos educandos. Após a motivação sobre Moçambique, houve 
um comprometimento dos pais, funcionários e crianças.

Aproveitando o momento de nossa festa junina, realizamos a venda de pastéis, 
bolos, sucos; na festa do Dia dos Pais, houve recreação, oficinas e venda de pastéis. 

O resultado foi gratificante. Agradecemos a Deus pela oportunidade que 
Ele concedeu à comunidade educativa do Centro Vicentino de Educação Infantil 
São Vicente de Paulo de também ajudar a Escola Santa Luísa de Marillac.

Irmã Itatília da Luz Machado e Claudia Dias Pereira
Centro Vicentino de Educ. Infantil São Vicente de Paulo - Curitiba/PR
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CIC SOLIDÁRIO NO ANO JUBILAR

 "É preciso dar o seu coração, para obter em troca o dos outros". (S.V.P.)

As festividades dos 350 anos da morte e glorificação de São Vicente e 
Santa Luísa é o tempo perfeito para partilharmos o espírito deste Carisma com 
todos os que estão a nossa volta. São Vicente disse que “não fazemos o suficiente 
por Deus e pelo nosso próximo se ajudamos os pobres doentes apenas dando 
comida e remédios e se não os assistimos (…) com os serviços espirituais que 
lhes devemos”. Um dos serviços mais especiais que podemos prestar é ensinar 
uma pessoa a ser semelhante ou a tornar-se de fato o Jesus de São Vicente 
de Paulo e de Santa Luísa de Marillac. Como fazemos isso? Pensemos nestas 
ideias...

No dia 27 de Setembro, os educandos da Obra Social Santa Maria, Educação Infantil Integral, 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio, familiares, professores, funcionários, Irmãs e amigos do Colégio Vicentino da 
Imaculada Conceição, estiveram reunidos em júbilo, para celebrar a Festa de São Vicente de Paulo e o encerramento deste Ano 
Jubilar. Todo o momento da Celebração, através do pedido de perdão, das leituras, das ofertas, das mensagens e das palavras 
do Pe. Toni foi oportuno para uma reflexão e ensinamento do Carisma Vicentino. 

Na parte da tarde, foi a vez da Educação Infantil, que desenvolveu um projeto artístico, voltado às questões pedagógicas 
e sociais, tendo como objetivo a produção de quadros, confeccionados pelos próprios educandos. 

Em preparação a essa grande festividade, os educandos do Ensino Fundamental I produziram alguns trabalhos 
retratando as histórias de São Vicente. No dia 27 aconteceu a chamada “Tarde Vicentina”, com momentos de oração e lazer. 

Quando celebramos os 350 anos da morte de São Vicente e Santa Luísa, não é a tristeza da morte que desejamos recordar, mas 
a importância de suas vidas, que marcaram a história da humanidade, com seus exemplos de doação e amor verdadeiro aos pobres, a 
vivência plena do Evangelho. Eles são ícones e dois grandes profetas da Caridade. 

Imbuídos deste espírito de solidariedade, durante todo o Ano Jubilar foram realizadas algumas campanhas, como 
a arrecadação de alimentos e brinquedos, destinados às obras sociais vicentinas, com grande motivação, participação e 
integração de nossos educandos a estas causas sociais.

Este rico momento destinou-se a reforçar a espiritualidade e a 
amizade fraterna, com a integração e o relacionamento de todos os 
envolvidos com a Educação Vicentina e a comunidade em geral.

Possa a Família Vicentina crescer em número e em amor. Possa 
a “exclusão” não existir… Deus abençoe nossos esforços com os mais 
necessitados e em favor deles.

Agradecemos, de coração, a tantas pessoas que contribuíram para 
que este momento se tornasse tão especial, celebrativo e único. 

Que São Vicente e Santa Luísa continuem nos inspirando a 
abraçarmos seus exemplos tão nobres. 

André R. Gan - Serviço de Pastoral Escolar
Colégio da Imaculada Conceição - Rio de Janeiro/RJ

No dia 27 de setembro o Centro Vicentino de Edu-
cação Infantil Santa Rita, de Londrina - PR, encerrou o 
Projeto “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas” com 
uma missa em louvor a São Vicente de Paulo.

Durante o semestre foi apresentada aos 
pais e também aos educandos a realidade 
daquelas crianças, adolescentes, enfim, 
daquele povo tão desprovido de bens e até 
de recursos elementares para o seu trabalho. 

Os pais, sensibilizados, e as crianças 
ainda mais, colaboraram ao depositarem no 
cofrinho a sua contribuição. Cada um deu o 

que podia; alguns, como a viúva do Evangelho, deram aquilo que é parte de seu sustento... 
Durante a Celebração Eucarística, no momento do ofertório, os educandos e as 

educadoras, fizeram a entrega do cofrinho à Diretora, onde constava a importância que estes 
depositaram para contribuir na realização do Projeto: “Curitiba Moçambique de Mãos Dadas”. 

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

SÃO VICENTE E O PROJETO DE MOÇAMBIQUE
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Emoção, prazer, imaginação, cores, for-
mas, descobertas, conhecimento, aprendizagem 
e solidariedade misturaram-se e caminharam 
juntos no projeto de artes da Educação Infantil 
do Colégio da Imaculada Conceição - CIC, em sua 
5ª edição. A exposição “A arte colorida do olhar 
infantil” foi pensada pela Equipe do Infantil, para 
comemorar o Jubileu de São Vicente de Paulo e 
manter viva sua mensagem de amor ao próximo, 
numa ação concreta de partilha e solidariedade. 

O projeto de artes parte sempre 
do desejo de unir o pedagógico ao social, 
promovendo, por meio de uma ação concreta, 
um trabalho para privilegiar todas as diferentes 
áreas do conhecimento, desenvolvendo em 
nossos educandos os valores cristãos de amor, 
solidariedade e fraternidade, a exemplo de São 
Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac e, ao 

mesmo tempo, contribuir para alimentar o CIC SOLIDÁRIO (projeto permanente da nossa Escola que visa atender as obras 
sociais da Associação São Vicente de Paulo).

Em 2010, o foco foram artistas plásticos brasileiros como: Beatriz Milhazes, Caoliveira, Gustavo Rosa, Leda Catunda, 
Lucia Perissé e Rafael Murió, de relevância e prestígio no mercado nacional e internacional.

Rafael Murió, artista plástico paulistano, desembarcou no Rio de Janeiro no dia do evento (27/09), para fazer arte com 
as crianças e produzir uma tela com a participação dos educandos da Educação Infantil. O agradecimento das crianças foi à 
altura. Em coro, os pequenos cantaram “Carinhoso”, a música preferida de Murió. O pintor pediu bis e aproveitou para gravar a 
cantoria em seu celular.

A artista plástica e poetisa Lucia Perissé também prestigiou o evento e presenteou a instituição com um quadro para ser 
leiloado em benefício das obras sociais da Associação São Vicente de Paulo. Recebeu dos educandos, crianças de 3 anos, uma 
pintura gigante, impregnada de afeto, fruto de um trabalho coletivo da turma. Esse ano, nossos pequenos foram sensibilizados 
a “trocar” suas produções artísticas por um brinquedo para as crianças assistidas pelo Centro Comunitário Irmãos Kennedy, em 
Bangu, que atende crianças de famílias de baixa renda, com idades que variam de 03 meses a 04 anos.

Fazeres, saberes, solidariedade, afeto e amor ao próximo são vividos intensamente nesse projeto por toda a comunidade 
educativa do Colégio da Imaculada Conceição. 

A alma desse projeto é, sem dúvida, o educador que busca, cria, motiva, compartilha e faz tudo acontecer. Só uma 
equipe engajada e apaixonada pelo que faz é capaz de realizar um projeto como esse, com tanto brilho e sucesso!

 
Lucia Queiroz
Coordenadora Psicopedagógica da Educação Infantil
Colégio da Imaculada Conceição - Rio de Janeiro/RJ

“A ARTE COLORIDA DO OLHAR INFANTIL”
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O Jubileu dos 350 anos da morte de São Vicente de Paulo e Santa 
Luísa de Marillac envolveu os membros do Centro de Educação Infantil 
Cantinho da Amizade e se estendeu à comunidade local, que conheceu um 
pouco mais a vida e filosofia destes grandes heróis da caridade.

No dia 26 de setembro de 2010, toda a Familia Vicentina presente em 
Ribeirão do Pinhal, reuniu-se para celebrar, no Santuário do Divino Espírito 
Santo, uma missa em ação de graças do encerramento do Ano Jubilar. Com 
muita alegria e emoção, todos os educandos e pais do Centro de Educação 
Infantil Cantinho da Amizade, Casa da Criança, Juventude Marial Vicentina, 
Asilo e Hospital, se empenharam, para juntos, agradecer a Deus pela 
dádiva de termos tão grandes mestres em nossas vidas e apresentá-los à 
comunidade em geral. 

Através de missa, cantos, teatro, símbolos e uma linda homilia, res-
saltamos a importância de podermos, nós hoje, praticar as virtudes que 
Vicente e Luísa praticaram em sua missão, pois somos herdeiros de um 
grande patrimônio, filhos e filhas de dois grandes profetas da caridade. 
Esta herança comum nos enche de orgulho e nossos laços se reforçam.

A celebração do aniversário da morte de São Vicente e Santa Lu-
ísa reaviva o fogo da caridade em nós e muda o passado num presente 
vivo que transforma. 

Gislaine de Fátima Pereira
Centro de Educação Infantil Cantinho da Amizade

 Ribeirão do Pinhal/PR

ANO JUBILAR EM RIBEIRÃO DO PINHAL

dádiva de termos tão grandes mestres em nossas vidas e apresentá-los à 

Depois de uma reunião geral, os funcionários e professores do Centro de 
Educação Infantil Cantinho da Amizade e Casa da Criança de Ribeirão do Pinhal – PR, 
resolveram juntos realizar uma promoção de venda de coxinhas, em prol do Projeto: 
“Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”, o que envolveu toda a comunidade, num dia 
de doação e entusiasmo. 

Os profissionais das duas Instituições saíram pelas ruas de nossa cidade vendendo 
cupons e explicando o sentindo de nossa promoção. Qual não foi a nossa surpresa ao 
perceber a grande generosidade de nosso povo! Todas as pessoas às quais oferecemos 
os cupons compraram e aprovaram a iniciativa. 

No dia programado, a Instituição parecia estar em festa! Todos se uniram 
na produção das coxinhas, foi um dia de trabalho intenso, mas de grande alegria em saber que, mesmo tendo tão pouco, 
poderíamos ajudar nossos irmãos mais necessitados do que nós. Esse trabalho nos fez sentir como é bom sermos vicentinos e 
fazer parte dessa grande família que ultrapassa fronteiras e acalenta nossos corações.

Gislaine de Fátima Pereira 
Centro de Educação Infantil Cantinho da Amizade - Ribeirão do Pinhal/PR

PROMOÇÃO DE COxINHAS PRó-MOÇAMBIQUE

LAR SÃO VICENTE DE PAULO TAMBÉM PARTICIPA DO 
PROJETO “CURITIBA E MOÇAMBIQUE DE MÃOS DADAS”

As Irmãs, Diretoria, funcionários e idosos do Lar São Vicente de Paulo, de Ribeirão do Pinhal - PR, em espírito de solidariedade 
com o povo de Moçambique  promoveu evento para contribuir com o Projeto assumido pelas Instituições Educacionais Vicentinas da 
Província de Curitiba, que também contou com a adesão das Obras Socioeducativas. 

Neste sentido foi realizada uma promoção de venda de frangos assados para conseguir este recurso que tanto ajudará nossos 
irmãos de Moçambique. Os frangos foram doados pela população ribeiro-pinhalense e depois de assados foram comprados pelos vizi-
nhos do Lar São Vicente de Paulo. 

Os idosos também participaram livremente e com muita alegria do Projeto. Cada um contribuiu da forma que pôde. Um senhor 
disse:  “Se é para as crianças pobres de Moçambique, vou ajudar”.

Com alegria e gratidão por tudo o que Deus nos dá, partilhamos com amor este pouco que é parte da união e esforço de todos.

Irmãs do Lar São Vicente de Paulo
Ribeirão do Pinhal - PR
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São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac, na época das fun-
dações que realizaram, após 1617, em Paris, sonharam em enviar as Irmãs 
Filhas da Caridade para a África. Seu sonho foi concretizado há séculos, e 
agora nós, Irmãs, educadores e educandos vicentinos, estamos de mãos 
dadas, ajudando a realizar esta iniciativa vicentina. 

O Projeto “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas” foi bem 
recebido, com emoção, pela Comunidade da Escola Vicentina Nossa Se-
nhora Aparecida.

Educadores, pais e educandos, depois de assistirem o clipe so-
bre a realidade de Moçambique e o projeto de parceria, assumiram, 
dentro de suas possibilidades, as ações para a ajuda concreta. 

A comunidade evangelizou através do uso das camisetas 
com a logomarca do Projeto, e pela “Ação entre Amigos” ajudando assim na re-

alização de projetos para a Escola Santa 
Luísa de Marillac, de Manjangue - Moçambique. Nesta Escola 
atua nossa querida Irmã Lídia Maria Pancera, Filha da Caridade 
da Província de Curitiba, que há 20 anos está em Moçambique, 
evangelizando o povo, através da Educação Vicentina.

Irmã Selita Bruschi, FC
Escola Vicentina Nossa Senhora Aparecida - Paraíso do Norte/PR

PARAÍSO DO NORTE E O PROJETO: “CURITIBA E 
MOÇAMBIQUE DE MÃOS DADAS”

“Moçambique precisa de nós! Vamos colaborar, pois 
contam conosco. Curitiba e Moçambique unidos ontem, hoje e 
sempre!” (Luísa Amaral Braga, 4ª série)

“Estou adorando ajudar os estudantes da Escola Santa Luísa 
de Marillac de Moçambique, pois quando eles tiverem os projetos 
realizados vou estar feliz pela ajuda.” (Eloísa S. Prado, 4º ano)

“Nós estamos ajudando Moçambique. Daqui a um tempo 
vamos ver clipes com eles almoçando em mesas com cadeiras 
num refeitório, estudando numa escola bem bonita.”  
(Tarcísio Henrique Alves do Nascimento, 4ª série)

“Vamos fazer caridade, vamos tornar o final desta história 
feliz.” (Julia Magnani Pegorari, 5ª série)

“Devemos ajudar a Escola Santa Luísa de Marillac de Moçambique, porque Deus enviou esta tarefa para nós e 
temos que cumpri-la.” (Gabriel Brogiatto Paschoal, 4ª série)

“Eu me sinto bem ajudando as pessoas. Sinto-me como São Vicente. Moçambique merece nossa ajuda!” 
(Marcos Rafael, 4ª série)

“Ajudando a Escola Santa Luísa de Moçambique, estamos seguindo os passos de São Vicente de Paulo.”
 (Tiago Yuiti Iahada, 4ª série)

“Estou muito feliz por estar ajudando Moçambique. Assim estou seguindo o caminho de São Vicente de Paulo e 
Santa Luísa de Marillac.” (Karina Andrade Hidalgo, 4ª série)
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A Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês encerrou suas atividades 
do Projeto “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas” com o recolhimento dos 
“porquinhos solidários” que foram distribuídos e permaneceram por seis meses 
acessíveis às doações espontâneas em todas as salas de aula.

Antes da “quebra” dos porquinhos, estes foram reunidos no espaço preparado 
pela Pastoral Escolar, intitulado “Chiqueirinho Vicentino” e ficaram em exposição 
para visitação de toda a Comunidade Educativa.

Foi um momento de expectativa aguardado 
por todos para saber qual a arrecadação que cada 
turma obteve e também o montante alcançado. 
Os resultados foram divulgados através de 
um comunicado enviado a todas as famílias, 
no qual estava expresso o agradecimento 
pela colaboração solidária e a certeza dos 
benefícios que esta ação proporcionará 
à comunidade da Escola Santa Luísa de 
Marillac, em Manjangue - Moçambique.

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

PORQUINHOS SOLIDÁRIOS

Foi um momento de expectativa aguardado 

do Projeto “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas” com o recolhimento dos 

“As coisas que não são tão valiosas para nós, na África podem ser os 
maiores tesouros.” (Cibele Carrilho Camacho - 5ª série)

“A Fraternidade está no coração de quem é solidário e ajuda seu próximo.” 
(Vinícius da Costa - 5ª série)

“Brasil e África de Mãos Dadas: mais do que um exemplo de solidariedade, 
uma prova de amor!” (Fernanda Carbonieri - 7ª série)

No desenvolvimento do Projeto “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”, uma 
das atividades desenvolvidas pela Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês foi a 
arrecadação e venda  de materiais recicláveis.

O mundo de hoje apela pela ecologia, preza pela sustentabilidade e procura 
despertar a consciência humana para a importância de cuidar do hoje para se ter um 
mundo melhor amanhã.

Tendo conhecimento desta preocupação ambiental e querendo fazer parte 
desta campanha ecológica, a Escola Vicentina Mercês, através da Pastoral Escolar, 
lançou junto aos estudantes, professores, colaboradores, pais, Irmãs, membros da 
Juventude Marial Vicentina e a toda a comunidade, um convite para coletar e trazer à 

Escola tudo aquilo que fosse reciclável. 
Em determinados dias a equipe responsável 
organizaria e encaminharia até o centro de recolhimento, 
o material arrecadado. 

A Casa Medalha Milagrosa (Casa Provincial das Filhas da Caridade), tendo 
conhecimento do projeto de reciclagem e de seu desenvolvimento, passou tam-
bém a fazer parte desta realização, fornecendo material reciclável à Escola, au-
mentando o número de pessoas participantes na seleção e doação deste material.

Através desta ação foi possível despertar o hábito de selecionar os materiais re-
cicláveis atribuindo-lhes um destino ecologicamente correto e socialmente solidário.

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

MATERIAIS RECICLÁVEIS

A Casa Medalha Milagrosa (Casa Provincial das Filhas da Caridade), tendo 
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No ano de 2010, as Instituições Educacionais da Rede Vicentina da Região Sul 
realizaram campanhas e promoções nas comunidades educativas, com o intuito 
de proporcionar condições financeiras para o desenvolvimento de vários projetos 
de formação profissional aos estudantes da Escola Santa Luísa de Marillac, em 
Manjangue, na África, uma região rural com sua população vivendo em extrema 
pobreza. Praticamente não existe infraestrutura e a captação de água é precária 
realizada através de três poços para cerca de doze mil habitantes. 

Neste ato concreto que celebrou os 350 anos da morte de São Vicente e 
Santa Luísa, o Colégio Vicentino Santa Cecília, de Porto Alegre - RS, mobilizou sua 
comunidade educativa para se empenhar nas ações do Projeto.

Durante o desenvolvimento da campanha diversas ações de captação de 
renda foram realizadas, como: feira do livro, festa junina, chá das avós, campanha 

de material destinado à reciclagem, flores artesanais, show de talentos, ação entre 
amigos, cofres da solidariedade e doações espontâneas. O Colégio Vicentino Santa Cecília contou, 

também, com a parceria de outra rede de ensino, o Colégio Cenecista Nossa Senhora dos Anjos, que realizou 
a ação: “Cofrinhos da Solidariedade”. Este ato foi possível, em virtude do professor Jair Nogueira, trabalhar em ambas as 

instituições e ter se sensibilizado com o Projeto, expandindo-o para estudantes da outra rede de ensino. 
Os clubes de futebol da Capital gaúcha também contribuíram com doações de brindes e camisetas. Uma empresa 

fez a doação de um aparelho de ar-condicionado que foi destinado para sorteio via ação entre amigos. Livros usados foram 
arrecadados pelos educandos em uma ação da Pastoral Escolar, denominada:  “Sebo em prol de Moçambique”. 

Para comemorar o Dia dos Avós, um grande chá foi realizado no Colégio e a renda foi revertida ao Projeto. A festa junina, 
tão tradicional, objetivou a captação de recursos financeiros para a campanha. Cofrinhos foram fornecidos pela Cooperativa 
Sicredi, os quais foram abastecidos pelos estudantes junto às suas famílias.

A expressão artística teve seu espaço assegurado nesta campanha, através do“show de talentos” que também teve o valor 
dos ingressos revertido para o Projeto. Seis bonecos vestidos com o uniforme do Colégio foram distribuídos entre as turmas da 
Educação Infantil e levados pelos educandos para casa, retornando junto com as doações.

Agradecemos a Diretora Irmã Maria José de Souza pelo espaço oferecido para a realização do Projeto, despertando em 
todos, o espírito de solidariedade e partilha. 

Concluímos a campanha com as palavras de São Vicente: “Não podeis estar tranquilos, nem descansados diante de 
qualquer miséria”.

Jornalista Rodrigo Bruscato
Colégio Vicentino Santa Cecília - Porto Alegre/RS

PROJETO MOÇAMBIQUE                                    
COLÉGIO VICENTINO SANTA CECÍLIA
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MEU TIJOLO PARA MOÇAMBIQUE

Neste ano a Província de Curitiba, através da Comissão Especializada de 
Educação – CEEPaC, lançou o Projeto: “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”.  Pensando 
em colaborar com a campanha para auxiliar a Escola Santa Luísa de Marillac, localizada em 
Manjangue - Moçambique, a educadora Ivanete e os educandos do 3º ano C, do 
Colégio Vicentino São José - Foz do Iguaçu, realizaram um “combinado” diferente: todas as 
vezes que fossem comprar guloseimas, dividiriam o valor com as crianças de Moçambique. 
Assim, compravam e colocavam as moedas que sobravam no cofrinho.

O que mais chamava atenção era a 
alegria com que depositavam as moedinhas 
no cofrinho.  Alguns diziam: “Só comprei 
uma bola de sorvete, o dinheiro da outra 
está aqui”. No final, cofrinho cheio, foi uma 
excelente aula prática de matemática. Os educandos, em grupos, classificaram as 
moedas, contaram, somaram, e mais, queriam saber quanto valia um tijolo...

Obrigada 3º ano C, o seu tijolinho se multiplicou em muitos!!!

Educadora Ivanete Savaris
Colégio Vicentino São José - Foz do Iguaçu/PR

Assim, compravam e colocavam as moedas que sobravam no cofrinho.

“Foi um projeto humano, reafirmando a identidade Vicentina, onde todos 
participaram com o coração!” (Professora Cláudia Chiminazzo)

“Foi um projeto muito legal! Houve participação de toda a comunidade 
escolar.” (Professora Lilian Nardi Polchowicz de Souza)

“Foi um projeto de trabalho rico, que oportunizou a troca de experiências 
e cultura, envolvendo não só os estudantes vicentinos, mas toda a comunidade 
escolar.” (Professora Andréia Oliveira Gomes)

“O Projeto Moçambique veio engrandecer todas e quaisquer atividades onde 
a Escola está inserida, por ter uma causa nobre que é sem dúvida ajudar o próximo; 

atitude esta que contribuiu para que todos os estudantes e comunidade educativa trabalhassem a cultura e seus valores. Por todos os 
envolvidos, uma semente foi plantada.” (Educadora Daniela Rasier Andrade)

“O Projeto Moçambique fez com que as crianças tivessem uma visão mais clara das desigualdades sociais. Puderam também 
perceber que muitas outras crianças não têm tudo o que gostariam e, que muitas, não têm nem condições razoáveis de sobrevivên-
cia. Percebemos que ocorreu uma mobilização, não somente por parte das crianças, mas das famílias. De maneira geral, acredita-
mos que além da contribuição aconteceu uma reflexão sobre como podemos ser solidários e ajudar ao próximo. Parabéns à equipe 
organizadora do Projeto pelo empenho e dedicação.” (Professoras do 2° ano do Ensino Fundamental I - Edna, Maristela e Rosane)

“Em minha família o projeto foi visto com muita seriedade. Não foi simplesmente uma ação solidária, foi um ato de respei-
to, reflexão, amor e carinho.” (Professora Mara Goi) 

“Achei importante o Colégio participar desta ação de caridade, pois motivou os estudantes a serem solidários e a terem 
caridade com os necessitados.” (Ana Júlia Correa Dienstmann - 8ª série)

“O Projeto foi uma grande iniciativa do Colégio. Uma atitude de mãos dadas com a Província e com nossos irmãos 
africanos.” (Luca Rech - 6ª série)

“A felicidade foi enorme ao realizar este projeto com Moçambique.” (João Pedro Volpato da Conceição - 7ª série)

“O Projeto foi interessante, pois é bom ajudar quem precisa. Foi melhor ainda saber que ajudamos bastante.”  
(Beatriz Tadwald Nunes - 6ª série)

“De moeda em moeda, se ajuda de montão.  É o coração Vicentino unido por um único objetivo.” 
(Diego Xavier - 1° ano do Ensino Médio)

“Eu achei o projeto legal, pois tivemos a oportunidade de ajudar os estudantes de escolas mais necessitadas em relação a 
nossa, podendo assim proporcionar um local apropriado para a prática do estudo.” (Henrique Taeger Nunes - 8ª série)

“Achei interessante, pois é bom ajudar quem precisa.” (Laura Bohn - 5ª série)

“Esse Projeto foi uma importantíssima iniciativa do Colégio. Todos os estudantes se empenharam bastante para isso, está 
sendo lindo todo esse trabalho.” (Martina Mombelli - 8ª série)

“O Projeto foi importante para que nos mobilizemos, porque tem muita gente que não tem nada do que temos e não reclama, 
enquanto estamos sempre querendo coisas novas, não pensando nas pessoas mais pobres que nada tem.” (Alisson Leal - 5ª série)

“Eu achei maravilhosa a iniciativa, fizemos uma boa ação com a escola de Moçambique. Todos os estudantes ajudaram e 
se importaram com o bem do próximo sem ao menos conhecê-los.” (Tainah de Lima Piazetta - 8ª série)
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Com a intenção de contribuir com o Projeto: “Curitiba e Moçambique de Mãos 
Dadas” e realizar a ação concreta do Ano Jubilar, do 350º aniversário da morte de São 
Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac, a Educação Infantil do Colégio Vicentino 
São José de Foz do Iguaçu, elaborou uma proposta interativa. Diariamente uma 
criança levava para casa a “Escola-cofre”, uma representação simbólica da Escola 
Santa Luísa de Marillac, de Manjangue - Moçambique. Cada família contribuía com 
a quantia que achava conveniente e colocava um tijolo para representá-la. 

Durante os meses que essa 
ação foi desenvolvida pode-se 
observar a expressão de felicidade 
estampada no rosto dos nossos pequenos ao levar 
a “Escola-cofre” para sua casa, e ao retornar com a contribuição, 
cada criança sabia a importância do seu gesto de amor e solidariedade com o 
próximo. Essa empolgação contagiou os pais, que colaboraram com alegria e 
juntaram-se a nós para que esse Projeto se concretizasse com sucesso.

A Escola-cofre visitou todas as famílias dos educandos e educadores da 
Educação Infantil e atingiu o nosso principal objetivo: “Ensinar as crianças a ver 
o mundo com os olhos do coração, e partilhar esses preciosos momentos com 
a sua família”.

 Taciana Lunardi Quaglia
 Coordenadora da Educação Infantil - Colégio Vicentino São José - Foz do Iguaçu/PR                                                                    

PROJETO “ESCOLA-COFRE”

Os educadOres, educandOs e pais animaram-se tantO cOm O prOjetO                                 
que deram alguns depOimentOs:

“A espera pela Escola-cofre mobilizou nossa filha a economizar para ajudar. Com a chegada, a alegria em poder 
compartilhar ‘suas economias’ contagiou toda a família, que com a mesma alegria depositou a sua contribuição para 
construir um espaço melhor para as crianças de Moçambique.” (Família da educanda Clara N. Gusman)

“Poder ajudar e contribuir com uma causa tão importante como essa de Moçambique nos mostra que ainda existe 
solidariedade e compaixão. Nós devemos sempre nos colocar no lugar dos outros, assim estaremos fazendo um mundo 
repleto de amor!” (Educadora Rafaela Padilha Carvalho)

“Nós, como Escola Vicentina, temos o compromisso de sermos solidários com os necessitados.” 
(Educadora Maria das Graças Fermino)

“É muito bom ter esse momento para compartilhar com pessoas que precisam de nós. Para elas o pouco é muito!” 
(Educadora Marcia Estela Johann)

“Crianças são uma bênção, trazem com elas muito amor, carinho e alegria! Que Deus ilumine a vida de cada uma 
delas, trazendo muita saúde, paz e harmonia. E nós, através deste Projeto, mesmo a distância podemos fazer parte de suas 
vidas. Parabéns pelo Projeto!” (Noilves Forlin Santin, mãe do educando Enzo)

“Que Deus sempre nos abençoe, para que possamos ajudar o próximo de coração...” (Família da educanda Victória Teixeira)

“Eu achei um  projeto muito interessante, diferente dos que nós estamos acostumados a ver.”
(Índia Helena W. Mezomo, mãe da educanda Ana Júlia)

"A nossa família ficou muito feliz em poder participar. Primeiro eu expliquei o que significava a  “Escola-
cofre” para a minha filha, depois tirei várias fotos dela segurando e colocando a nossa colaboração, ela ficou muito feliz.”                                        
(Jacqueline B. Tischener, mãe da educanda Luana)

“Devemos ajudar uns aos outros para termos um mundo melhor!”
(Lígia Scipione Martins, mãe do educando Mayllon)

“Gestos concretos de solidariedade dignificam o homem e podem transformar uma sociedade.” 
(Onilda de Oliveira, mãe do educando João Felipe)

“Eu ajudei as crianças, porque elas têm que ir para escola e aprender a ler.” (Eduardo Guilherme Schmidt - 5 anos)

“Eu senti que tenho que ajudar os pobres, porque eles não têm o que eu tenho.” (Evandro Rorato M. Neubern Souza - 4 anos)

“Eu ajudei as crianças que não tinham escola, porque elas não iriam aprender a ler, desenhar, pintar e escrever.”
(Sarah Pompeo Neves - 5 anos)



15

A Escola Estadual Medalha Milagrosa participou ativamente do Projeto: 
“Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”. 

Em outubro de 2009 todos os estudantes e a comunidade educativa tiveram 
a oportunidade de presenciar o testemunho entusiasta de Irmã Antonia dos Santos, 
Filha da Caridade da Província de Curitiba, que trabalha em Moçambique. Neste ano, 
quando foi lançado o Projeto em prol da Escola Santa Luísa de Marillac, de Manjangue, 
toda a comunidade educativa aderiu efetivamente, uma vez que já conhecia um pouco 
da realidade vivida por nossos irmãos africanos. Os pais foram comunicados através de 
uma carta que deixava claro o objetivo de despertar e cultivar em nossos estudantes 
a solidariedade para com os mais necessitados, mediante a participação e colaboração 
nas diversas promoções, cuja renda seria destinada exclusivamente ao Projeto.

Durante dois meses realizou-se um torneio esportivo com todos os estudantes culminando num sábado com as finais e as 
respectivas premiações. Houve, ainda no primeiro semestre, um Festival de Ginástica com a participação de estudantes das sétimas e 
oitavas séries. No sábado que precedeu o início das férias de julho, realizou-se a festa julina, muito alegre e participada.

Após o reinício das aulas, no dia 24 de setembro, aconteceu a promoção mais prestigiada: um bingo que envolveu todos os 
estudantes, suas famílias, amigos e conhecidos. Dela participaram mais de mil e cem pessoas. Ao iniciar tal atividade apresentou-
se o Carisma Vicentino que move a atuação das Irmãs e benfeitores em favor dos mais desfavorecidos. Demonstrou-se também 
detalhadamente o Projeto em favor da Escola de Moçambique. As pessoas presentes expressaram sua emoção e interesse por essa 
causa e muitos agradeceram a preocupação da Escola em desenvolver valores humanos e cristãos nos estudantes, não se limitando 
apenas a transmitir-lhes conhecimentos.

Atitude digna de admiração e interesse foi a de três grupos de estudantes que procuraram as Irmãs para dizer-lhes: “Nós 
entendemos, reconhecemos e aceitamos colaborar com alegria em favor do Projeto para a Escola Santa Luísa de Marillac, em Manjangue. 
Entretanto lembramos sempre da dura realidade que a Irmã Antonia nos relatou quando aqui esteve no ano passado. Será que não 
haveria um ‘jeitinho’ de enviar ajuda também à Obra em que ela trabalha com tanta dificuldade?”. 

Pessoas amigas e conhecidas, a convite, colaboraram concretizando uma “Ação Beneficente entre Amigos”, em favor do Projeto. 
Reunindo todo o resultado financeiro destas promoções, a Escola Medalha Milagrosa teve a alegria de oferecer uma 

importância bem significativa ao Projeto assim como à Obra em que trabalha Irmã Antonia.
No final de cada promoção expressava-se a gratidão aos colaboradores lembrando as palavras de Jesus:

“Vinde benditos de meu Pai...” (Mt. 25,34)

“... em verdade eu vos declaro: todas as vezes que fizestes isso a um destes mais 
pequeninos,  que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes”. (Mt. 25,40)

Irmã Dinacir Izabela Sztoltz , FC
Escola Estadual Medalha Milagrosa - Ponta Grossa/PR

PARTICIPANDO DO PROJETO                               
“CURITIBA E MOÇAMBIQUE DE MÃOS DADAS”

AÇÃO SOCIAL E UNIDADE SÃO FRANCISCO TAMBÉM 
PARTICIPAM DO PROJETO

“O amor é criativo ao infinito!”

Nesta expressão de São Vicente de Paulo foi 
possível ver e sentir a solidariedade e a criatividade de 
todos os funcionários da Ação Social e da Unidade São 
Francisco, que não mediram esforços na colaboração 
do Projeto: “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”.

Motivados pelo ardor do Carisma Vicentino 
foram realizadas três atividades para o Projeto, en-

volvendo: Irmãs, funcionários, pais, crianças e adolescentes. Por iniciativa dos próprios funcionários foram realizadas duas rifas por 
ocasião do Dia das Mães.  

Aproveitando da Copa Oeste de Badminton, realizada no mês de junho na Ação Social, que contou com a participação de 137 atletas, 
provenientes de Palmas, Curitiba, Assis Chateaubriand, Londrina, Cascavel e Paraguai, os valores arrecadados com as inscrições e almoços 
foram destinados ao Projeto.

Diante dessa notável solidariedade e união de esforços nesta ação caritativa, pedimos aos nossos Santos Fundadores que aben-
çoem a todos.

Irmã Vilma Geopato, FC
Ação Social São Vicente de Paulo - Toledo/PR

No final de cada promoção expressava-se a gratidão aos colaboradores lembrando as palavras de Jesus:
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Acreditamos que este pensamento de Fernando Pessoa, 
expressa significativamente o que foi o Projeto “Curitiba e 
Moçambique de Mãos Dadas” no Colégio Vicentino Imaculado 
Coração de Maria - INCOMAR. Através de pequenas ações 
todos os seguimentos do Colégio envolveram-se no Projeto, 
experimentando o valor da partilha e da solidariedade.

Através dos meios de comunicação o Projeto atingiu, 
não só a comunidade educativa do Colégio INCOMAR, mas 
outros setores da sociedade também se interessaram e 
tiveram oportunidade de conhecer e contribuir com o Projeto.

Com muita alegria apresentamos a seguir as atividades 
realizadas para a celebração do Jubileu dos 350 anos da 
morte de São Vicente e de Santa Luísa e para a concretização 
do Projeto: “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”. 

 
1. Semana Pedagógica: 
•	 palestra sobre o Carisma Vicentino, São Vicente e Santa 

Luísa;
•	 apresentação do Projeto: “Curitiba e Moçambique de Mãos 

Dadas” - clipe sobre o Projeto e a realidade de Moçambique;
•	 sensibilização e discussão sobre o que poderia ser feito 

para a realização do Projeto.

2. Educação Infantil:
•	 sensibilização e celebração realizada pela Pastoral Escolar 

sobre o Jubileu dos 350 anos da morte de São Vicente de 
Paulo e de Santa Luísa de Marillac;

•	 ação entre amigos (rifa) de jogos de toalha, para colaborar 
com o Projeto.

3. Ensino Fundamental - 1ª Fase:
•	 sensibilização e celebração realizada pela Pastoral Escolar 

sobre o Jubileu dos 350 anos da morte de São Vicente de 
Paulo e de Santa Luísa de Marillac;

•	 apresentação do clipe sobre o Projeto, no laboratório de 
informática;

•	 cofrinhos solidários para partilha destinada ao Projeto;
•	 “Curtindo e partilhando” - Contribuição por ocasião dos passeios 

e viagens de estudos realizadas pelos estudantes;
•	 cofres solidários em duas agências bancárias do SICOOB OESTE.

4. Ensino Fundamental - 2ª Fase:
•	 sensibilização e celebração realizada pela Pastoral Escolar 

sobre o Jubileu dos 350 anos da morte de São Vicente de 
Paulo e de Santa Luísa de Marillac;

•	 chá em homenagem às mães, com o tema: “Coração de Mãe 
sempre cabe mais um” – ornamentação contemplando os 
países da África e contribuição espontânea para o Projeto, 
com o sorteio de duas esculturas que representavam a 
mulher africana;

•	 Desafio Estudantil com apresentações artísticas sobre 
Moçambique, questões de história, geografia e outras 
curiosidades sobre a África;

•	 lanche solidário no Dia do Desafio - venda de doces e salgados;
•	 lanches solidários nos recreios.

5. Ensino Médio:
•	 sensibilização e celebração realizada pela Pastoral Escolar 

sobre o Jubileu dos 350 anos da morte de São Vicente de 
Paulo e de Santa Luísa de Marillac;

•	 realidade da África (Moçambique) nas aulas de história e 
geografia;

•	 ação entre amigos (rifa), na festa junina do Colégio.

6. Outras atividades:
•	 divulgação do Projeto nos meios de comunicação;
     * reportagens na impressa escrita – Jornais Locais.
   * entrevista no Programa Gente que Faz – TV Tarobá de 

Cascavel – TV Bandeirantes.
•	 Celebração Eucarística na Catedral por ocasião das Festas 

de Santa Luísa de Marillac e de São Vicente de Paulo;
•	 Empresa Solidária – Uma empresa de gás fez a doação de 

R$ 1,00 de cada botijão vendido às famílias dos estudantes 
do Colégio INCOMAR;

•	 doação da Juventude Marial Vicentina – venda de camisetas 
da Copa do Mundo;

•	 doação do Clube do Esporte do Colégio INCOMAR;
•	 parte da arrecadação da venda de churrasquinhos em 

jogos na quadra do Colégio;
•	 celebração com a Juventude Marial Vicentina focando os 

350 anos da morte de Vicente de Paulo e Luísa de Marillac;
•	 Encontro Regional de Jovens Vocacionadas onde foi 

abordado o tema do Jubileu;
•	 adesão ao Projeto “Reavivar a Chama”;
•	 orações com os estudantes no início das aulas;
•	 Dia 27 de setembro – visita de Vicente de Paulo (um jovem 

vestido com as roupas de São Vicente) em todas as turmas 
da Educação Infantil ao Ensino Médio;

•	 divulgação do Jubileu nos encontros de jovens e reuniões 
em nível de diocese.

Louvamos a Deus por tudo 
o que foi realizado e pela 

solidariedade presente
em cada pessoa  que se 

integrou ao Projeto!

Irmã Neriuza Franco, FC
Colégio Vicentino Imaculado 

Coração de Maria - Toledo/PR

INCOMAR E O PROJETO: “CURITIBA E 
MOÇAMBIQUE DE MÃOS DADAS”

“Tudo vale a pena quando a alma não é pequena...”

divulgação do Jubileu nos encontros de jovens e reuniões 
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Nada melhor do que a doçura e a sensibilidade de 
percebermos a necessidade do nosso próximo e irmão em 
Cristo Jesus.

Foi com esse pensamento que a Direção, educadores, 
pais e estudantes do Colégio Vicentino Santa Cruz, de Campo 
Mourão – PR, abraçaram a causa dos irmãos de Moçambique, 
com o intuito de proporcionar a eles um pouco mais de 
dignidade, através da educação e do conhecimento de Jesus 
Cristo por meio do Evangelho.

Sabemos que a união faz a força e que, com a colabora-
ção de cada entidade, por menor que seja, as ações tornam-se 
grandiosas e de muita valia, principalmente quando realizadas 
de coração.

Nós, do Colégio Vicentino Santa Cruz acreditamos que, 
juntamente com as demais instituições educacionais da Pro-

víncia de Curitiba, colaboramos para a concretização dos projetos idealizados pela Escola Santa Luísa de Marillac, que atende 
nossos irmãos de Moçambique e que muito precisam de apoio e ajuda.

O Colégio Vicentino Santa Cruz colaborou e mobilizou educadores, 
educandos e pais através da festa junina, da cantina do Colégio e torneios 
esportivos. O que importa não é a quantia arrecadada, mas a forma como o 
Projeto foi acolhido e trabalhado pela equipe envolvida.

É de coração e com alegria que o Colégio Vicentino Santa Cruz 
abraçou essa causa e acredita que as pessoas que serão beneficiadas ficarão 
felizes e terão bastante proveito das benfeitorias que lá serão realizadas.

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

SANTA CRUZ ABRAÇA COM ALEGRIA O 
PROJETO DE MOÇAMBIQUE

víncia de Curitiba, colaboramos para a concretização dos projetos idealizados pela Escola Santa Luísa de Marillac, que atende 

RECORDANDO A TRAJETóRIA DE VICENTE E LUÍSA

Em 2010 comemoramos os 350 anos da morte de São Vicente e 
Santa Luísa, data de grande significado para a Educação Vicentina. Estas 
ilustres pessoas muito colaboraram na promoção humana de sua época, 
através de seus exemplos e por acreditarem em tornar melhor a vida das 
pessoas, principalmente as mais desprovidas de bens materiais, exemplos 
estes, que perduram até os dias atuais.

São Vicente e Santa Luísa foram, são e sempre serão exemplos de 
amor, carinho, dedicação e solidariedade que devemos seguir e repassar a 
todos do nosso convívio, principalmente os envolvidos no Carisma Vicen-
tino. Eles são os nossos Fundadores, portanto merecem o nosso carinho, 
respeito e homenagens na data em que completam 350 anos de morte.

Tanto no Dia de Santa Luísa, bem como no Dia de São Vicente, o 
Colégio Vicentino Santa Cruz realizou diversas atividades com educadores 
e educandos, recordando a trajetória e benfeitorias destes ícones humildes 
da história que muito colaboraram para o bem da humanidade, principal-
mente no atendimento ao pobre na pessoa de Jesus Cristo.

Para finalizarmos o Ano Jubilar, no dia 27 de setembro, Dia de São Vicente de Paulo, o 
Colégio Vicentino Santa Cruz realizou visitação à Capela do Colégio, reforçando a trajetória 
de vida de nossos Fundadores. Como gesto concreto cada educando e educador colaborou 
com um quilo de alimento não perecível, os quais foram repassados às famílias carentes 
e entregues aos Vicentinos Leigos que também assistem muitas famílias pobres. Ao todo 
foram arrecadados 845 quilos de alimentos.

Os nossos agradecimentos a todos que direta e indiretamente colaboraram com o 
belo gesto de amor ao pobre.

Serviço da Pastoral Escolar
Colégio Vicentino Santa Cruz– Campo Mourão/PR
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“A perfeição não consiste na multiplicidade das coisas feitas,  mas no fato de serem bem feitas”
(São Vicente de Paulo)

A Educação Infantil da Escola Vicentina São Vicente de Paulo, 
no dia 24 de setembro de 2010, participou de uma das atividades do 
Ano Jubilar: Gincana Bíblica Vicentina. Eles vibraram com as atividades 
bíblicas e os salmos cantados; o auge da alegria era, quando acertavam 
as questões.

No dia seguinte, o envolvimento já era de competição. Com mui-
ta garra os educandos do 1º ano à 4ª série apresentaram encenações bí-
blicas, salmos, cantos e outras atividades. A exemplo de São Vicente de 
Paulo, que ajudava os pobres, eles também contribuíram com alimentos 
para doar aos mais necessitados. Os educandos participaram ativamen-
te das atividades recreativas, encenações bíblicas, paródias, provas de-
safiadoras e arrecadação 
de alimentos.

Como culminância 
do mês de setembro 

tivemos, no dia 27, a missa em Ação de Graças pelo Ano Jubilar dos 350 anos da 
morte de São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac.

Na certeza de que fazemos parte da Família Vicentina, queremos 
agradecer a Deus Pai que nos fortalece a cada dia em nossa missão.

Irmã Maria de Fátima de Oliveira, FC
Escola Vicentina São Vicente de Paulo - Paranavaí/PR

GINCANA BÍBLICA VICENTINA

te das atividades recreativas, encenações bíblicas, paródias, provas de

A Pastoral Escolar da Escola Vicentina São Vicente de Paulo de 
Paranavaí, neste Ano Jubilar em especial, foi instrumento de atuação 
da práxis de Jesus Cristo e São Vicente de Paulo, estimulando e 
coordenando as promoções direcionadas à Escola Santa Luísa de 
Marillac de Moçambique. Confiantes e esperançosos num futuro 
melhor para esses educandos atendidos por aquela Escola, e 
contando com a visita e palestra do SheikeKaido (moçambicano), 
conhecemos mais sobre  Moçambique  numa visão real dos seus 
costumes, educação e família.

Desde o início do ano letivo contamos com a participação 
coletiva da comunidade vicentina, da sociedade e de voluntários 
engajados no mesmo objetivo: de partilha e de amor ao próximo, 
confeccionando camisetas com a logomarca do Projeto, vendendo-

as aos educandos para usarem como uniforme. No inverno para aquecer e 
fortificar fizemos uma suculenta feijoada; com os cofrinhos em sala de aula 
e a venda de pizzas nossos objetivos foram atingidos.

Chegamos à reta final do Projeto com a certeza de mais uma missão 
cumprida com alegria, graças à disponibilidade, boa vontade e sentido de 
pertença de todos.

Que a Paz de Cristo nos acompanhe sempre! 

Elena Ueno Bezerra - Pastoral Escolar Vicentina
Escola Vicentina São Vicente de Paulo - Paranavaí/PR

“CURITIBA E MOÇAMBIQUE DE MÃOS DADAS”                                 
EM PARANAVAÍ

confeccionando camisetas com a logomarca do Projeto, vendendo-



19

Paródia Wisky a Gogó – Roupa Nova
Foi ao encontro de Jesus
Que São Vicente começou 
O seu amor aos pobres sofredores
Que ele assim os ajudou
Sentiu na alma um grande desejo
De ajudar os pobres, seus irmãos
A caridade foi um forte exemplo
De dar mão a quem necessitou
Não foi no fim da sua vida
Que ele então se doou
Levando a esperança
Fé e amor praticou

Refrão
Eu perguntava se devo seguir?
E respondia você deve sim
E você o que deseja fazer?
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Após conscientização de todos sobre o Projeto solidário que 
seria desenvolvido na Escola, os estudantes da Educação Infantil 
da Escola Vicentina Santa Luiza, de Porecatu - PR, incentivados e 
motivados por suas educadoras, prepararam e pintaram cofrinhos 
para a campanha do Projeto  “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”. 
Os cofrinhos foram levados para casa e no final do mês de setembro, 
por ocasião do encerramento do Ano Jubilar, foram trazidos à Escola.

Outra atividade do Projeto Moçambique foi a realização de 
uma rifa de cestas de Páscoa entre os estudantes, pais e comunidade 
em geral. Na Celebração solene da Páscoa, ocorrida na Escola, foi 
realizado o sorteio da rifa com a entrega das cestas aos ganhadores.

Por ocasião da visita da Chama Vocacional (vela) divulgou-
se também a ideia da campanha realizada em favor do Projeto 
Moçambique. A Chama foi recepcionada e entronizada pelas Irmãs, 
professores e estudantes da Educação Infantil e após, percorreu 
todas as escolas, entidades e igrejas cristãs de Porecatu, sendo sinal 
de louvor a Deus por todo o bem realizado pelos Fundadores em favor do próximo.

Todos os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer melhor nosso carisma e intensificar a oração, motivados pela 
chama do amor de Deus e dos Fundadores.  Professores e funcionários também tiveram a oportunidade de melhor celebrar 
o Carisma Vicentino, representado pela Chama Vocacional, despertando para a solidariedade com a Escola de Moçambique. 
Juntamente com os estudantes, foi feito o Terço Vivo Missionário, conscientizando e aprofundando o Carisma neste ano festivo. É 
a Missão Vicentina representada pela Chama do Espírito Santo que passou por todas as casas da Rede Vicentina comemorando 
o Ano Jubilar dos 350 anos da morte de São Vicente e Santa Luísa, levando esperança, alegria, ação de graças e louvor. É Júbilo! 
É o resgate da memória, valores e ensinamentos de nossos Fundadores! A Chama Vocacional permaneceu conosco 12 dias, 

continuando sua missão de fé em Paranavaí - PR.
Encerrando o mês vocacional e o Ano Jubilar foi 

celebrada, com muita solenidade, a Santa Missa na Igreja 
Matriz de Porecatu, com a presença do Pe. Odair Miguel 
Gonsalves dos Santos, Diretor Provincial das Filhas da 
Caridade.

O espírito do Ano Jubilar bem como o Projeto “Curiti-
ba e Moçambique de Mãos Dadas”, em Porecatu, perpassou 
todas as atividades desenvolvidas pelos professores, estu-
dantes, funcionários e pais. “Deus seja bendito!”

Irmã Edvirge Franceschi, FC
Escola Vicentina Santa Luiza - Porecatu/PR

ESCOLA VICENTINA SANTA LUIZA E AS ATIVIDADES 
DO ANO JUBILAR

É o resgate da memória, valores e ensinamentos de nossos Fundadores! A Chama Vocacional permaneceu conosco 12 dias, 
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A Escola Vicentina Santa Ana juntamente com os educa-
dores das diferentes disciplinas e com a colaboração dos educan-
dos, colocou em prática alguns de seus projetos, com base na his-
tória e nas necessidades da população africana, principalmente as 
de seus estudantes.

Foi com grande entusiasmo que os educandos da 5ª sé-
rie desenvolveram com o educador de matemática um projeto 
de construção das casas de Manjangue e da Escola Santa Luísa 
de Marillac, realizando a montagem de maquetes somente com 
a utilização de materiais recicláveis. O que antes era um monte de 
coisas sem utilidade tornou-se uma fonte de trabalhos maravilho-
sos, cheios de cor e vida. Os resultados foram surpreendentes. Os 
comentários e as diferentes reações de comoção pela situação 
que alguns povos passam, sensibilizaram muito o coração dos 
educandos. Segundo os educandos, esse trabalho valeu muito, 
pois com ele começaram a valorizar mais o que possuem e apren-
deram a ser mais solidários. 

Na Semana Cultural foram desenvolvidas diversas ativida-
des e provas, dentre as quais os educandos deveriam criar uma 
bandeira, poesias envolvendo o Projeto “Curitiba e Moçambique 
de Mãos Dadas”, e participar da arrecadação da maior quantidade 
de moedas de R$ 0,01 a serem depositas no cofrinho.

Foram espalhamos nas salas de aula, secretaria, cantina 
e sala dos professores, cofrinhos com o tema: “Um coração que 
ama partilha”. Os educadores tiveram um grande envolvimento, 
pois eram os primeiros a colocar as moedas no cofrinho com o 

objetivo de incentivar os educandos a fazerem a sua partilha. 
Sempre que depositavam as ofertas faziam preces pelas crianças 
de Moçambique.

Os estudantes da 3ª série realizaram o Projeto “Correio 
da Amizade”, no qual os educandos escreveram cartas para os 
seus colegas de Moçambique.

Através de desenho relataram como esperam que a Es-
cola Santa Luísa de Marillac fique após a realização do Projeto: 
“Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”. Após o encerramen-
to do Projeto, os educandos manifestaram o desejo de conti-
nuar fazendo a sua doação e pediram que o cofrinho continu-
asse na sala de aula, despertando assim para a realização de 
um novo projeto.

Com a parceria do Jornal Correio do Povo de Laranjei-
ras do Sul houve uma grande divulgação do Projeto.

Encerramos o Projeto, mas não se encerraram as ati-
vidades, pois estamos realizando o Concurso de Fotografias 
com o tema “Questão Social”, o qual será concluído no mês 
de novembro com uma noite de apresentações. Ainda no mês 
de novembro teremos o desfile do aniversário da cidade, cujo 
tema da nossa Escola será: “O Ano Jubilar e o Projeto Curitiba 
e Moçambique de Mãos Dadas”.   

A realização deste Projeto foi um momento de aprendi-
zagem com o objetivo de levar os educandos a construir cida-
dania, despertando para o sentido da partilha, compromisso 
e solidariedade. 

Irmã Geovani de Fátima Domingues, FC
Escola Vicentina Santa Ana - Laranjeiras do Sul/PR

ESCOLA VICENTINA SANTA ANA 
EDUCANDO PARA A SOLIDARIEDADE

Muitas vezes reclamamos da nossa vida, escola, casa, comida, etc, mas não sabemos, ou pelo menos fingimos não saber, o 
que acontece em outros países, como por exemplo, em Moçambique – África.

Pensando nisso, a Escola Vicentina Santa Ana, juntamente com outras escolas da Província de Curitiba, assumiu um projeto 
para ajudar a Escola Santa Luísa de Marillac, localizada em Manjangue – Moçambique.

Os estudantes de cada série da Escola Vicentina Santa Ana elaboraram uma dinâmica para colaborar com o Projeto. 
Nós, da 7ª série, elegemos representantes que ficaram responsáveis por dinamizar nossa ação, que consistiu na venda de 
lanches, nas sextas-feiras, durante o recreio. Os lanches foram feitos pelos representantes e vendidos pela turma. Isso teve 
muito sucesso e esperamos ter contribuído com a Escola, mostrando assim, que com pequenos gestos podemos demonstrar 
solidariedade e ajudar as outras pessoas. 

Educandos da 7ª série
Escola Vicentina Santa Ana - Laranjeiras do Sul/PR

MOMENTO DE PARTILHA
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UM CORAÇÃO QUE AMA APRENDE A PARTILHAR

O Centro Vicentino de Educação Infantil Nossa Senhora das Graças 
iniciou o Projeto “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”, primeiramente 
com sensibilização aos pais e educadores. Em uma reunião foram colocados 
os objetivos que pretendíamos alcançar com este Projeto. Também foi lida a 
carta recebida da Irmã Lídia Maria Pancera, a qual foi muito emocionante e que 
sensibilizou aos pais sobre a situação que a Escola se encontrava. Refletindo sobre 
como poderíamos colaborar, todos concordaram que ao final do Projeto fosse 
realizada uma rifa. Após a exposição, demos início ao projeto propriamente dito. 

Com os educandos dos Níveis 2 e 3 este Projeto foi desenvolvido 
juntamente com o Projeto “Construindo Valores”. Através de recortes de imagens 
do que desejamos para a Escola Santa Luísa de Marillac de Moçambique, foi 
construído um lindo “Jardim de Valores” (maquete). Foi feita uma árvore onde 
os pais escreveram lindas mensagens para seus filhos. Os educandos com tinta 
nas mãos desenharam ramalhetes, desejando assim, uma Escola cheia de vida, 
alegria e de muita paz às crianças de Moçambique. Este jardim representava a 
união entre as crianças do Centro Vicentino de Educação Infantil Nossa Senhora 
das Graças com as crianças da Escola Santa Luísa de Marillac. Da mesma 
foram aconteceu com a turma do Nível 2, que através da pintura com as mãos 
formaram um lindo coração, e um lindo jardim encantado tornando possível a 
união entre as duas escolas.

Com os Níveis 4 e 5 trabalhou-se o ECA (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente), construindo cartazes sobre o Direito das Crianças, comparando as duas 
realidades: crianças de Laranjeiras do Sul com as Crianças de Moçambique. Houve 
a participação dos pais que pesquisaram e trouxeram imagens de crianças de Mo-
çambique para a realização dos cartazes. Após a confecção dos cartazes as profes-
soras trabalharam atividades pedagógicas no caderno, atividades recreativas e de 
artes, referentes ao tema; construíram brinquedos, maquetes, cartazes e outros.

No mês de setembro foi exibido um vídeo sobre São Vicente de Paulo, trabalhando assim o que podemos fazer para o 
próximo. No dia 27 de setembro foi realizada uma festa para crianças do Centro Vicentino, com almoço e lanche especial. Para 
as crianças da Escola Santa Luísa de Marillac foi realizada a rifa com a participação dos pais e educadores.

Finalizando o Projeto “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas” os cartazes e atividades foram expostos no Centro Vicentino 
para que todos pudessem ver o que eles aprenderam. Pudemos observar que houve mudança no pensamento de nossas crianças, 
ficando claro que um coração que ama aprende a partilhar; só o amor, a generosidade e a partilha, aliados à inteligência, são capazes 
de vencer a dor e as diferenças. O sucesso do Projeto só foi possível porque houve a participação de toda a comunidade educativa. 

Irmã Eliete Bitencourt, FC
Centro Vicentino de Educ. Inf. N. Sra. das Graças – Laranjeiras do Sul/PR

Como o tempo passa rápido,
Já faz 350 anos, desde a morte
De quem nos deixou a marca da 
Caridade e da solidariedade.

Durante as suas vidas
Eles ajudaram os pobres.
Luísa foi chamada por Vicente
Para cuidar das jovens Filhas da Caridade.

Vicente e Luísa ensinaram,
Falaram do seu Mestre Jesus
E tinham um amor profundo
Por Nossa Senhora.

Depois das suas mortes em 1660
Deixaram-nos o exemplo 
São presentes em nossas vidas
E também na das Filhas da Caridade.

Autora: Anye Gabriela Alves Pereira, 5ª série 
Escola Vicentina Santa Ana – Laranjeiras do Sul/PR

Vicente e Luísa,
modelos de vida para nós!
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AS PALAVRAS COMOVEM, MAS OS ExEMPLOS ARRASTAM
Garra e determinação são virtudes que soam cada vez mais alto, quando abrimos nosso coração e nos dedicamos a 

escutar histórias sobre pessoas dispostas a fazer a caridade em nome de Cristo.
Seguindo o exemplo de Santa Luísa e São Vicente, que nos apontaram o caminho, queremos construir desde já uma 

consciência limpa e solidária.
Orgulhosos de sermos estudantes de uma Escola dotada de bons princípios, estamos absorvendo ensinamentos que 

condizem com tudo o que aprendemos até agora. Fomos tocados de uma forma especial, quando passamos a compreender a 
dura realidade de nossos irmãos, razão do grandioso Projeto:  “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”. 

Foi com entusiasmo que a Escola Estadual Nossa Senhora das 
Graças dedicou parte de seu roteiro escolar para enriquecer a mente de 
futuros cidadãos conscientes de seus atos.

Santa Luísa e São Vicente certamente se emocionaram ao ver 
que as sementes se transformaram em frutos, e seus exemplos são se-
guidos por jovens que acreditam que podem contribuir com a consoli-
dação e o crescimento dessa esplêndida obra. Acreditamos que tudo o 
que refletimos e todo o tempo que dedicamos a esse Projeto valeram a 
pena e nos amadureceram em relação às questões sociais.

Somos privilegiados por uma escola linda! Desejamos o 
mesmo para nossos irmãos de Moçambique.

Educanda Andressa Pedroso Savi - 7ª série
Escola Estadual Nossa Senhora das Graças - Irati/PR

Em comemoração aos 350 anos da morte de São Vicente e Santa 
Luísa, a Escola Municipal Irmã Helena Olek desenvolveu algumas atividades 
com o objetivo de arrecadar auxílio financeiro para ser enviado à Escola San-
ta Luísa de Marillac, em Moçambique.

Para realizar esse Projeto contamos com a solidariedade e parceria 
de nossos estudantes, suas famílias e a comunidade iratiense, que são 
amigos da Escola. Enfim, escola e comunidade juntas, formaram uma 
grande corrente de solidariedade. Que Deus recompense a cada um!

Atividades desenvolvidas durante o Ano Jubilar, especialmente en-
volvendo o Projeto “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”:

•	 Palestras com personalidades da sociedade que falaram da 
importância do ser solidário: Renato Marochi, (Terapeuta 
Holístico e Ministro da Eucaristia), Wanderlei Kawa, 
(Secretário da AMCESPAR), Maria Helena Orreda (Secretária do Bem Estar Social de Irati) e Sidnei Jorge (Presidente 
da Câmara Municipal de Irati);

•	 “Tarde da Partilha” com homenagem às mães, atividades com representações de outras entidades religiosas, valorizando 
assim, o ecumenismo religioso e apresentação da FAMURSEE (Fanfarra Música Ritmo e Som no Espaço da Educação);

•	 “Jogo da Solidariedade” onde num dos jogos do Iraty Sport Club foram arrecadados alimentos, e doados à Cidade 
da Criança, uma entidade beneficente da nossa comunidade;

•	 “Cofrinho da Doação Fraterna” onde as crianças depositaram suas economias para serem destinadas ao Projeto;
•	 “Sábado da Solidariedade” que consistiu numa gincana para os pais, com a equipe de Esportes da Prefeitura 

Municipal, apresentação de uma equipe de canto da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, homenagem 
dos educandos aos pais e apresentação da FAMURSEE. Durante o “Sábado da Solidariedade”, 
foram vendidos: adesivos, camisetas e blocos alusivos ao Projeto, e ainda, refrigerantes e alguns 
comestíveis. A arrecadação foi destinada ao Projeto: “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”.

Ao refletir sobre os objetivos do Projeto constatou-se que houve, por parte de algumas 
pessoas envolvidas, mudança de atitudes, em outras foi reforçada a questão da solidariedade, 
uma vez que o Projeto sensibilizou escola e comunidade sobre a importância da prática da 
partilha para com as pessoas menos favorecidas. 

Através do gesto concreto de cada um, vivenciou-se a ação fraterna de solidariedade, 
ensinada a nós pelo nosso grande Mestre: Jesus Cristo.

Educadoras: Luciana L. Martins, Jessie do C. de Oliveira,
Izabel Cristina S. Ruva, Kátia O. Ferreira e Maria C. F. Trevisan

Escola Municipal Irmã Helena Olek - Irati/PR

SOLIDARIEDADE + PARCERIAS = AMOR AO PRÓXIMO

Municipal, apresentação de uma equipe de canto da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, homenagem 

foram vendidos: adesivos, camisetas e blocos alusivos ao Projeto, e ainda, refrigerantes e alguns 



23

O Projeto “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”, permitiu que as Instituições Educacionais pudessem abraçar Moçambique 
nesse Projeto. Assim, nossa Escola foi se envolvendo logo no início do ano letivo, na reunião pedagógica em fevereiro de 2010.

Conhecer outra realidade ajudou-nos a enxergar “além dos muros”, ou melhor, “além do mar”. Moçambique e especialmente 
Manjangue tornaram-se próximos de nós. Relembramos a parábola do Bom Samaritano que Jesus conta para responder a um 
especialista em leis que pergunta a Ele quem era o seu próximo. Jesus termina a conversa com o doutor dizendo:  “Vá e faça a mesma 
coisa” (Lucas 10,37).

Ficamos sensibilizados com as inúmeras demandas e desafios dessa missão. Conhecer a realidade de Manjangue despertou-
nos o desejo de ajudar, não apenas com donativos, mas tomando consciência da realidade de Moçambique e ajudando nossos 
educandos a ampliar seus olhares para o continente Africano. Não somos apenas continentes, somos uma aldeia global e por isso 
temos que sair do micro e pensar no macro.

Desde o início do Projeto os educadores realizaram trabalhos de pesquisa junto aos educandos para aproximar a realidade 
de Manjangue e sensibilizá-los para o gesto de “estender as mãos”, assim como inspira o título do Projeto: “Curitiba e Moçambique 
de Mãos Dadas”. Educadores, especialmente de Ciências Humanas e suas Tecnologias, não se cansaram em desafiá-los para pensar e 
agir além da escola.

Na semana em que celebramos os 350 anos da morte de São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac, a Pastoral Escolar 
realizou momentos celebrativos com todas as turmas, dando os seguintes destaques:

•      350	anos	da	morte	de	São	Vicente	e	Santa	Luísa;
•      encerramento	do	Projeto:	“Curitiba	e	Moçambique	de	Mãos	Dadas”;
•      69	anos	do	Instituto	Santa	Luzia.
Os momentos celebrativos e reflexivos permitiram-nos pensar na “Moçambique-Brasileira”, parafraseando a canção de 

Caetano Veloso: “O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui”; “Moçambique é aqui, Moçambique não é aqui”.
Os educandos foram dando respostas e suas mãos se abrindo, agora para a “Moçambique - Brasileira”, ajudando com leite, 

sabonete e papel higiênico que foram doados para os idosos da SPAAN e para as famílias pobres do bairro Cidade de Deus, próximo 
à escola.

Assim como Vicente não foi indiferente à miséria humana e Luísa nos deixou o exemplo de sensibilidade aos pobres e de 
organização de ações, queremos fazer de nossas vidas uma rede de relações, e como diz Paulo Suess, produzir o esvaziamento de nós 
e abrir-nos para interagir com os outros.

Educadora Rita de Cássia Ribas Campos
Instituto Santa Luzia - Porto Alegre/RS

MÃOS UNIDAS, ABRAÇANDO MOÇAMBIQUE

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
SUESS, Paulo, Introdução à Teologia da Missão.Vozes, 2007, p.71.

OBRA SOCIAL SANTA LUIZA MOBILIZADA NO PROJETO

Neste ano em que celebramos o Ano Jubilar dos 350 anos da morte de São Vicente 
de Paulo e Santa Luísa de Marillac, na Obra Social Santa Luiza houve mobilização para o 
Projeto “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”, envolvendo pais, crianças, funcionários, 
voluntários e benfeitores. O Projeto foi apresentado em uma reunião onde foi mostrada a 
realidade do país africano, para a sensibilização de todos.

Também foi realizado um trabalho com as crianças, em sala de aula, envolvendo 
o acolhimento às diferentes expressões e manifestações, o que significa respeitar e 
valorizar a diversidade.

Integrando o projeto da Província “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”, que 
descreve a realidade do país da África, foi apresentada a realidade do povo moçambicano 
às crianças, de forma lúdica, com músicas e história. Foram resgatados valores como: solidariedade e fraternidade, educando para o amor 
e o respeito ao próximo, fazendo jus à história e ao Carisma de Santa Luísa e São Vicente. Com os funcionários e educadores também foi 
desenvolvido um estudo sobre a vida de São Vicente e Santa Luísa.

A partir deste contexto foi realizado um trabalho com pais, crianças, funcionários, voluntários e benfeitores para decidir o 
que nossa Instituição poderia fazer para ajudar aquele povo. Entre todas as ideias sugeridas fizemos a opção de organizar um bazar 
beneficente. Começamos fazendo uma conscientização para arrecadar roupas, calçados, objetos usados e seminovos.

As crianças confeccionaram lembrancinhas, as quais foram entregues aos visitantes no dia da realização do bazar. Toda a organiza-
ção do bazar foi feita com a ajuda dos funcionários, educadores e voluntários, os quais estavam vivenciando e celebrando o Ano Jubilar.

Foi muito interessante ver a motivação dos pais na arrecadação de roupas; por ser uma comunidade muito carente, sabe o que 
é passar dificuldade, entende o sofrimento e tem o coração aberto na hora de partilhar. Entre tudo o que aconteceu houve um fato 
que nos chamou a atenção. Uma senhora, catadora de papel, mãe de três crianças atendidas na Obra Social Santa Luíza, chegou até 
nós com R$ 3,00, valor este recebido dos papéis que acabara de vender após um dia de trabalho. Disse que não tinha nada para doar, 
mas que gostaria de ajudar com este dinheiro.

Uma das educadoras também relatou:  “Moramos numa região muito pobre, somos pobres, mas me sinto feliz por poder 
ajudar alguém que nesse momento está necessitando talvez mais do que nós. Sei que meu nome não precisa aparecer, mas agradeço 
a Deus por poder ajudar; o que fiz foi de coração”.

Acreditamos que, com o nosso gesto singelo, conseguimos sensibilizar a comunidade para a solidariedade e a partilha. 

Irmã Ileuza Luiza da Silva, FC
Obra Social Santa Luiza - Porto Alegre/RS
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PROJETO “CURITIBA E MOÇAMBIQUE DE MÃOS DADAS” 
OPORTUNIZANDO LIÇÕES DE VIDA!

O Projeto “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”, integrado às demais atividades 
da Escola, envolveu estudantes, professores, pais e funcionários, proporcionando 
momentos de reflexão, oração e aprofundamento dos valores da filosofia da Educação 
Vicentina.  

Articulando-nos aos demais setores da escola e com o auxílio dos professores 
de Ensino Religioso, realizamos encontros que favoreceram a valorização da vida, o 
crescimento na fé, uma convivência mais harmoniosa entre os membros que compõem 
nossa Família Vicentina Escolar e destinamos uma maior atenção às necessidades 
sociais, levando até aos mais pobres o jeito vicentino de ser.

Neste Ano Jubilar, dos 350 anos da morte de São Vicente e Santa Luísa, por 
sugestão de nossa Província, abraçamos o Projeto “Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas”, que nos trouxe, de forma especial, 
a oportunidade de exercitarmo-nos na solidariedade, na aproximação e na escuta ao ser humano, para servi-lo com caridade, 
a exemplo de São Vicente e Santa Luísa.

O lançamento do projeto ocorreu ainda na semana pedagógica para a Equipe Técnica e professores que, além de 
conhecer a proposta de ajuda aos nossos irmãos moçambicanos, através da colaboração financeira para a realização de 
quatorze subprojetos, contribuíram com muitas sugestões e ideias criativas para a concretização do mesmo. 

As atividades seguiram através de encontros por turma, a fim de refletirmos e conhecermos mais a vida de São Vicente 
e Santa Luísa, em cada modalidade de ensino, bem como em cada reunião de pais, por ocasião do início do ano letivo. 

Em sala de aula, muitos foram os trabalhos estimulados e efetuados junto aos educandos, pela mediação dos educadores 
que, com alegria e comprometimento, prontamente abraçaram esta causa. A culminância do mesmo deu-se na semana de 27 
de setembro, quando comemoramos o Dia de São Vicente e lembramos os 69 anos de nossa Escola, celebrando o respeito à 
vida e às diferenças, a partilha e o amor-caridade, em agradecimento a todos que de uma forma ou de outra colaboraram para 
que a Educação Vicentina se efetivasse.

Através do incentivo da Pastoral Escolar, como gesto concreto de encerramento do Projeto, os educandos se mobilizaram 
para auxiliar a nossa  “Moçambique-Brasileira”, a SPAAN (Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados), entidade que 
abriga cento e cinquenta idosos. Os donativos arrecadados também foram partilhados com famílias carentes de um bairro 
próximo ao Instituto Santa Luzia.

Afirmam algumas educandas: “O Projeto Moçambique significou uma lição de vida para nós, pois, a Família Vicentina uniu 
forças de solidariedade e amor para ajudar a quem muito necessita” - (Daniela Vasconcelos Lopes e Natália Galvão dos Santos).

Por ocasião do Jubileu, acolhemos também em nossa Escola, a Chama Vocacional, favorecendo encontros, nos quais 
rezamos pela Pastoral Vocacional e pedimos que Deus enviasse mais operários à sua messe e pessoas para fazer parte de nossa 

Família Vicentina, multiplicando o Carisma de amor ao próximo.
Houve muita solidariedade através de trabalhos manuais realizados 

pelas Irmãs, doação do terceiro ano do Ensino Médio, festa julina, rifa 
da Jabulani na época da Copa, cofrinho realizado pelos educandos da 
turma 71 (7ª série) e um valor doado pela Juventude Marial Vicentina. 
Agradecemos a generosidade de todos.

Que São Vicente e Santa Luísa derramem sobre a nossa Família Vicentina 
e sobre todas as pessoas que fazem parte dela, as mais ricas bênçãos jubilares.

Irmã Clei de Fátima Campanha dos Santos, FC
Instituto Santa Luzia - Porto Alegre/RS

rezamos pela Pastoral Vocacional e pedimos que Deus enviasse mais operários à sua messe e pessoas para fazer parte de nossa 

NOS PASSOS DA CARIDADE

No dia vinte e oito de setembro, a turma 71 (7ª série), entregou a sua doação para Moçambique. Essa iniciativa deu-se 
com base no Projeto “Curitiba Moçambique de Mãos Dadas”, pela orientação da professora Rita de Cássia, professora de 
Ensino Religioso e incentivo da Pastoral Escolar.

A exemplo de São Vicente e de Santa Luísa, decidimos viver de forma mais concreta a solidariedade, abrindo mão de 
parte do dinheiro do nosso lanche, para fazer o “Cofrinho da Solidariedade”. Esse foi um momento de desprendimento para nós 
e nos trouxe alegria por podermos ajudar a quem necessita.

Como diz a canção: “... ninguém tem tanto que nada falte, nem tão pouco que não tenha um pouquinho pra doar...”
Agradecemos em nome do Instituto Santa Luzia pela oportunidade que a Província de Curitiba nos ofereceu, de sermos 

os continuadores do ideal da caridade de São Vicente e de Santa Luísa.

Educandos da 7ª série
Instituto Santa Luzia - Porto Alegre/RS
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“O Projeto ‘Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas’ 
assumido pela nossa Escola, veio ao encontro dos valores 
que a nossa família acredita e cultiva. A conscientização da 
realidade e a prática dos valores vicentinos estão presentes 
na vida de nossa filha. Parabenizamos a todos pela iniciativa 
e comprometimento.” (Kellen Moreira - mãe de educanda)

“Com o Projeto Moçambique, nossos filhos aprende-
ram a ser mais solidários com o próximo, a valorizar a vida e 
o trabalho em equipe.” (Ozélia Vassoler - mãe de educando)

“Ao celebrar o Ano Jubilar, fomos contagiados pe-
los ensinamentos de Vicente e Luísa transmitidos pela nos-
sa filha, educanda do Instituto Santa Luzia. Na realidade 
em que vivemos é importante valorizar ícones tão atuais, 
exemplos de fé, coragem e amor. Resgatar a história de 
ambos é acreditar num futuro melhor e mais digno.”        

(Kellen Moreira - mãe de educanda)

“Com o Projeto Moçambique, as famílias das Escolas Vicentinas estiveram unidas em prol de um futuro melhor 
para os filhos de Moçambique, levando-lhes a esperança de um mundo mais justo e indicando para um bem maior: a 
solidariedade.” (Anelise Lorenz - mãe de educanda)

“Fazer parte dos 350 anos da morte de São Vicente e de Santa Luísa, nos fez acreditar ainda mais na qualidade da 
Educação Vicentina, que valoriza a vida e as ações solidárias.”  (Ozélia Vassoler - mãe de educando)

“Na comemoração dos 350 anos da morte de São Vicente e Santa Luísa, nossa Comunidade Vicentina uniu forças, 
solidariedade e muito amor, demonstrados no envolvimento e compromisso com o Projeto ‘Curitiba e Moçambique de 
Mãos Dadas’. O importante é ajudar a que m necessita de nosso coração e de nossos braços.”                                                                                                

(Ana Amélia Maestri Esteves - mãe de educanda)

“Fico muito satisfeita, como mãe, em ver resultados concretos dos ensinamentos de São Vicente de Paulo e Santa 
Luísa de Marillac, evidenciados em minha família, pois com o Projeto Moçambique, do qual minha filha participou com 
entusiasmo e alegria, nos foi oportunizado conhecer outras culturas e valorizar, através dos gestos concretos e ações, o 
bem mais precioso que temos: nossas vidas!  Celebrando o Ano Jubilar de São Vicente e Santa Luísa de Marillac, cabe a nós, 
pais e educadores, seguirmos esta missão de fé, amor e dedicação ao próximo, iniciado há 350 anos, mas que são legados 
atuais de alicerces para uma construção solidificada e humanizada.” (Renata de Souza Gustavo - mãe de educanda)

“O Projeto Moçambique nos leva a olhar na perspectiva do outro, perceber suas necessidades, suas virtudes, seus 
sonhos e nos ensina que construir é uma tarefa coletiva, que acontece através de muitas mãos unidas em prol de um bem 
maior.” (Educadora Raquel Moresco)

“A Comunidade Vicentina, através do Projeto Moçambique, vive concretamente a solidariedade. Todos unidos num 
só propósito é que se atinge um objetivo maior: uma vida mais digna para nossos irmãos moçambicanos.”               

(Educadora Pollyanna Silva da Costa Ferreira)

“O Projeto ‘Curitiba e Moçambique de Mãos Dadas’ nos fez acreditar que é, despertando desde cedo em nossas 
crianças o verdadeiro sentido da vida, que formaremos seres humanos mais sensíveis.” (Educadora Lilian Bíssigo)

“Ajudar as pessoas é agir como Deus nos ensinou, por isso toda a Comunidade Vicentina está de mãos dadas com 
Moçambique.”  (Construção coletiva do 1º ano do Ensino Fundamental)

“Achamos muito importante realizar a doação através do Projeto Moçambique. Por meio dele levamos felicidade 
para esta população sofrida e merecedora, que são os moçambicanos.”  

(Pedro Fernandes e Maurício Nunes Victorino - 3º ano do Ensino Médio)

“Desenvolver o Projeto Moçambique em nossa Escola nos proporcionou oferecer uma melhor infraestrutura na educa-
ção das sofridas vidas moçambicanas.”  (Evandro Cardoso Lippert Junior e Richard Kroeff Thomaz - 3º ano do Ensino Médio)

“O projeto Moçambique significou para nós uma lição de vida.”
(Daniela Vasconcelos Lopes e Natália Galvão dos Santos - 3º ano do Ensino Médio)

“Projeto Moçambique....uma questão de ser humano.”
(Daniel T. de Farias, Paloma L. Pizzo, Bruna S. Z. Houli - 3º ano do Ensino Médio)

“Para nós, o Projeto Moçambique teve grande importância. Esta doação nos fez saber que de alguma forma estamos 
ajudando a quem necessita.” ( Bárbara Nichele, Bruna M. Pietoso e Nathalia V. de Souza - 3º ano do Ensino Médio)
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MOÇAMBIQUE E A MANUFATURA DE SABÃO

Através do Projeto “Curitiba Moçambique de Mãos Dadas”, juntamente com o tema da 
Campanha da Fraternidade 2010 “Economia e Vida”, os educandos do 2º e 3º ano do Ensino Médio do 
Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças, de Pato Branco - PR, desenvolveram a manufatura de 
sabão. Sabe-se que um dos problemas enfrentados pela população de Moçambique está relacionado 
à higiene, que acaba gerando uma série de doenças. Embasados nesse contexto, os educandos 
puderam aprender, na prática e na teoria, através de reações químicas, como ocorre a formação do 
sabão e a forma como ele atua na limpeza. 

Outro assunto abordado foi relacionado à preservação ambiental, em que os próprios 
educandos armazenaram o óleo utilizado em seus domicílios para a utilização na fabricação do 
sabão, demonstrando que é possível praticar economia sustentável através de atitudes bem simples.

Eduardo Niehues - Professor de Química
Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças - Pato Branco/PR

“CURITIBA E MOÇAMBIQUE DE MÃOS DADAS” EM CIANORTE
Em princípio, ficamos preocupados em como realizar esta campanha em favor 

dos nossos irmãos de Moçambique, pois trabalhamos também com os necessitados. 
Confiantes em Deus que é Pai, e que sempre abre um caminho, resolvemos também 
nos unir e assumir o Projeto. Depois de termos trabalhado com o intuito de motivar 
bem os pais de nossas crianças e adolescentes, antes de uma Celebração Eucarística 
em nossa Entidade, tivemos uma surpresa.  Após a missa os pais trouxeram às mãos da 
Irmã  a contribuição que poderiam oferecer. Em outra ocasião uma criança entregou 
R$ 0,50, com orgulho de também poder contribuir com as crianças de Moçambique.

Outro fato especial que nos tocou profundamente foi quando uma senhora 
nos procurou e disse: “Quando eu soube da campanha em favor das crianças de 
Moçambique fiz um contrato com meu novo sócio e disse: este mês, vou dividir o 

meu lucro e a sua parte vou doar para estas crianças”. A surpresa maior foi quando ela constatou que, a partir disso, seus lucros 
aumentaram chegando a dobrar. Ao oferecer o comprovante ao sócio, eis o que ela respondeu: “Não, Ele sabe e vê tudo”. Pudemos  
observar a emoção estampada em seu semblante e suas lágrimas se ajuntando a outra bela frase: “Meu sócio é o meu Deus, que 
eu amo e que me dá sempre a sua parte”.

Com estas boas ações conseguimos contribuir com o Projeto, o que certamente fará muito bem àqueles pequenos, e 
nos unirá a esta rede de caridade em prol dos irmãozinhos de Moçambique.

Irmã Ermida Nazari (Benigna), FC
Assoc. Assist. e Promocional Rainha da Paz - Cianorte/PR

No dia 17 de julho o Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças, de Pato Branco - PR, 
realizou um bazar de roupas usadas para colaborar com o Projeto: “Curitiba e Moçambique 
de Mãos Dadas”.

O bazar foi uma ideia da professora de história do Ensino Médio, Margarete 
Milani, que teve a colaboração da comunidade educativa e da população de Pato 
Branco. Ao ouvirem o anúncio pelas rádios AM e FM, sobre a comemoração dos 350 
anos e do projeto de Moçambique, as pessoas, sensibilizadas, fizeram suas doações. 
No dia do bazar tivemos a ajuda da Coordenação da Juventude Marial Vicentina e de 
alguns educandos do 1º ano do Ensino Médio.

Nós, Irmãs do Colégio 
Vicentino Nossa Senhora das 
Graças, agradecemos a todos 
pela colaboração e ajuda.

Pedimos que São Vicente de Paulo, juntamente com Santa Luísa 
de Marillac, derramem muitas graças e bênçãos sobre todas as pessoas 
que nos ajudaram.

Irmã Simone Vergínia de Almeida Lidio, FC
Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças - Pato Branco/PR

BAZAR PARA O PROJETO:                                                                                
"CURITIBA E MOÇAMBIQUE DE MÃOS DADAS" 
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CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DE IRMÃ LÍDIA MARIA PANCERA

MOÇAMBIQUE - VILA DE MANJANGUE
DISTRITO DE CHÓKWÈ - PROVÍNCIA DE GAZA

QUERIDOS AMIGOS E AMIGAS 
DEDICADOS ALUNOS E PAIS
ESTIMADOS COLABORADORES DE NOSSAS
ESCOLAS DA PROVÍNCIA DE CURITIBA

“O AMOR É INVENTIVO AO INFINITO!”  (S.V.P.)

A semente lançada germinou e caiu em terra boa. Mais uma 
vez provamos que somos capazes de grandes eventos, de grandes 
compromissos com nossos irmãos, que esperam, que sonham, que 
procuram uma mão amiga e generosa.

Hoje podemos cantar com entusiasmo e alegria:
FICA SEMPRE UM POUCO DE PERFUME
NAS MÃOS QUE OFERECEM ROSAS
NAS MÃOS QUE SABEM SER GENEROSAS.

Do nosso coração, aqui de Moçambique brota um profundo MUITO OBRIGADO como dizemos na língua daqui: 
KHANIMAMBO SWINENE. Podem acreditar que cada criança, cada jovem, cada encarregado de educação pedirá a Deus 
por vocês e que nunca lhes faltem as mais preciosas graças e o que mais necessitam.

Nesse ANO JUBILAR tivemos oportunidade de refletir, ler e escutar falar de São Vicente de Paulo e Santa Luísa de 
Marillac, mas acima de tudo foi a oportunidade especial de abrir nossos corações para o MAIS, foi a oportunidade de 
olhar ao nosso redor, de olhar MAIS LONGE, de olhar para a Escola Santa Luísa de Marillac em MOÇAMBIQUE.

São Vicente dizia: “…como é que se pode ser cristão e ver o seu irmão aflito, sem chorar com ele”. Nossos 
Fundadores leram o evangelho à luz dos problemas de sua época, leram os acontecimentos de seu tempo à luz do 
evangelho. São Vicente depois do seu apelo na homilia, em favor dos pobres doentes, que lhes tinham falado, fica 
fortemente impressionado pela mobilização e pela generosidade dos fiéis. Compreende que os cristãos quando 
estimulados como é preciso, sabem comprometer-se seriamente e de modo eficaz nas ações que lhes são propostas. 
Acredito que foi o que aconteceu em nossas instituições da Província de Curitiba: FOI A PROMOÇÃO DA CARIDADE, 
ORGANIZADA E INTEGRAL.

Para São Vicente e Santa Luísa o serviço dos Pobres é UM ESTADO DE CARIDADE, UM LUGAR DE SANTIFICAÇÃO E 
DE VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE NOSSAS VIDAS DE BATIZADOS.

Cada um de vocês mostrou e testemunhou que é preciso organizar a caridade, trabalhar em equipe e acima de tudo 
crer na dignidade dos Pobres. Cremos de verdade que, com vosso apoio, com os projetos assumidos, poderemos aqui, 
como beneficiários, progredir e melhorar a nossa vida. Vocês acreditaram na capacidade que cada um dos nossos alunos 
tem, mesmo com as maiores dificuldades, de melhorar, progredir, gerar rendimentos e sair aos poucos da pobreza.

Souberam também trabalhar em rede. Viram que a colaboração foi a chave do sucesso no Serviço dos Pobres. Assim 
CRIARAM LAÇOS, ESTABELECERAM PONTES E ESTABELECERAM A UNIDADE ENTRE PESSOAS DE TODAS AS CLASSES SOCIAIS NO 
MEIO DA MAIOR DIVERSIDADE... Foi realmente colocado em prática o que São Vicente sempre dizia: “O amor deve ser afetivo 
e efetivo”.

Profundamente grata, digo-lhes ainda: somente um coração impregnado do amor de Deus é capaz de contagiar os 
outros e produzir abundantes frutos. É justamente isto que vemos em São Vicente e Santa Luísa. Cheios do amor de Cristo 
e de zelo pela salvação das pessoas foram ao encontro das mais variadas formas de pobreza, conheceram e sentiram sua 
realidade de sofrimento, diagnosticaram as doenças de seu tempo e buscaram soluções adequadas e criativas. Eles vos 
iluminaram a buscar a curto e longo prazo as soluções concretas, adequadas e eficazes para que, do lado de cá, busquemos 
novos métodos e novas formas de serviço, indo criativamente ao encontro das antigas e novas pobrezas, indo ao encontro 
das causas que geram tanta tristeza, despertando mais ainda o nosso entusiasmo, a nossa vontade para ensinar pequenos 
ofícios, profissões, “saber fazer” para que o nosso aluno seja amanhã o promotor de sua própria vida.

A CARIDADE, QUE É POR SI COMUNICATIVA, GERA A CARIDADE.
Tão logo nos cheguem os valores, via Casa-Mãe (França), colocaremos em prática cada um dos projetos e vamos 

comunicando, para que vocês possam viver e partilhar a alegria da mudança que irá acontecer.
Mais uma vez obrigado por tudo. Rezaremos por cada um, tenham certeza.
De sua grande amiga que não os esquece,
            

 Irmã Lídia Maria Pancera, FC
Escola Santa Luísa de Marillac - Vila de Manjangue, Moçambique

DAR DO POUCO QUE SE TEM
AO QUE TEM MENOS AINDA
ENRIQUECE O DOADOR
FAZ SUA ALMA AINDA MAIS LINDA.
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