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Água, fonte de vida

Fidelidade é motivo de
celebração jubilosa
Página 4

Bendito sejais, ó Deus Criador, pela água, criatura vossa,
fonte de vida para a Terra e os seres que o povoam.
Bendito sejais, ó Pai Providente, pelos rios e mares imensos,
pela bênção das chuvas, pelas fontes refrescantes
e pelas águas secretas do seio da terra.
Bendito sejais, ó Deus Salvador, pela água feita vinha em Caná,
pela bacia do lava-pés e pala fonte regeneradora do Batismo.
Perdoai-nos, Senhor Misericordioso,

As esperanças se
renovam no Instituto
Página 6

pela contaminação das águas, pelo desperdício e pelo egoísmo
que privam os irmãos desse bem tão necessário à vida.
Dai-nos, ó Espírito de Deus, um coração fraterno e solidário,
para usarmos a água com sabedoria e prudência
e para não deixar que ela falte a nenhuma de vossas criaturas.
Ó Cristo, Vós que também tivestes sede,
ensinai-nos a dar de beber a quem tem sede.
E concedei-nos com fartura a água viva
que brota de Vosso coração e jorra para a vida eterna.
Amém

Partir do Coração
de Cristo para ser
testemunhas do Amor
Página 7

Dom Odilo Pedro Scherer
Secretário Geral da CNBB
Oração da Campanha da Fraternidade 2004
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Quaresma e Páscoa são tempos privilegiados de silêncio, escuta e abertura à
graça de Deus. Convidam-nos à glorificação de Cristo e à exaltação de sua
Cruz redentora. Cruz que, plantada no chão da vida, se eleva ao Céu e ao
mesmo tempo estende os braços da misericórdia e do perdão para os que estão
ao nosso lado.
Que a Páscoa, passagem de Deus em nossa vida, seja plena de frutos de
ressurreição para que ternura e o amor do Coração de Jesus triunfem em
muitos corações!

Caminho de Luz

B

reve é o tempo que nos é dado
para viver, se o compararmos com a
eternidade que nos espera. Ninguém
sabe a forma ou o dia em que tornaremos
ao abraço do Pai.

uma luz amiga em noites de solidão; uma
luz constante em tempo de busca, uma
luz serena em oásis de silêncio; uma luz
esplendorosa a lembrar nossa origem
divina e nossas e vivências humanas.

Além do sentimento de dor, saudade
e esperança de um reencontro feliz, a
herança de nossa passagem nesta etapa
da vida pode ser um caminho de luz para
os que caminharem conosco. Nossa vida
pode ser um reﬂexo da grande Luz do Deus
Criador, para o qual retornamos.

Se a morte chegasse hoje, o quê
deixaríamos para nossos familiares e
amigos!? O quê entoaríamos em nosso
hino de gratidão ao Deus do Amor e da
Vida?
Ainda há tempo! A vida é um presente
que Deus coloca em nossas mãos de ﬁlhos
muito amados e livres.

Para os que ﬁzerem parte de nossa vida,
podemos ser um farol a prevenir dos
perigos; uma luz a indicar o caminho; uma
estrela que move a olhar para o alto...

Ir. Zuleides Andrade
10 de fevereiro de 2004
comunic@apostolas-pr.org.br

Mais que um guerreiro, um vencedor!
Na manhã de domingo, 1.º de fevereiro,
durante uma partida de futebol com
amigos, professor Rui Assis Neto sofreu
uma parada cardíaca. Foi fulminante.

Q

uerido Ruizinho, nunca imaginamos
perdê-lo. Talvez pela sensação de que
as pessoas boas, puras de alma, com
a mais nobre essência de vida, não morrem.
Engano nosso.
Deus quis compartilhar da sua maravilhosa
companhia e nos deixou a dor, o vazio e a
saudade.
Contrariando as leis fada física (ação
e reação), Você nos ensinou a sorrir na
adversidade, a perdoar os nossos inimigos,
a servir os amigos, socorrer os necessitados
e, acima de tudo, conﬁar no ser humano,
ainda que nem sempre possa ser o correto.
Ficam suas grandes lições de vida, de
sabedoria, de humanidade e respeito, um
grande legado. Tudo o que aprendemos
com você, Ruizinho, tempo nenhum apaga,

nosso grande mestre.
Seu jeito simples, seu sorriso aberto, suas
palavras de incentivo, dão-nos a certeza de
que sua missão foi cumprida e, com louvor.
Agradecemos todas as manifestações
emocionadas dos amigos, alunos e colegas.
Manifestações que nos enchem de orgulho
e nos dão força para superar a sua ausência
e acreditar que a luta por seus ideais não
foi em vão. A vida não será a mesma sem
você, mas tentaremos honrar e colocar em
prática tudo o que nos ensinou.
Seus ﬁlhos sentem orgulho de você e nós
todos de sua família agradecemos a Deus o
privilégio de ter convivido com você estes
poucos anos.
Descanse em paz, junto do Criador, pois
você é um anjo que chega à Casa do Pai.
Nós o amamos muito.
Seus Familiares.
thiago@cursoaprovacao.com.br
Fonte: Jornal Gazeta do Povo
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Espiritualidade

Quaresma
ntro nessa Quaresma
sem fantasia, disposto às
abstinências que resgatam,
no mais íntimo de mim
mesmo, a minha verdadeira
identidade.
Calarei a língua ferina e não macularei
a fama alheia exposta em público no
varal de minhas cordas vocais.
Não darei ouvidos a inconﬁdências,
nem ao ruído ensurdecedor das
palavras vãs de quem só escuta a
própria voz.
Fecharei o olhos para ver melhor e abrirei as janelas à revoada dos anjos.
Contemplarei as montanhas ocas de minha terra e derramarei uma lágrima por
seus úteros arrancados e sonegados ao meu povo.
Nesta Quaresma, riscarei de meu dicionário o vocábulo competitividade e com
aquarelas de utopias
gravarei no coração solidariedade.
Irei ao encontro de quem ainda luta por direitos animais: comer, beber, educar
a cria e abrigar-se das intempéries. Só assim costurarei minha humanidade
esgarçada.
Jejuarei da ânsia consumista e ofertarei meu supérﬂuo tão necessário ao
próximo.
Abrirei a janela do carro e afagarei as crianças de rua, ﬁlhos de minha
imobilidade frente a tantas injustiças.
Pagarei, com juros, a minha dívida social.
Farei de Jesus parceiro de aventuras e deixarei que o seu Espírito engravide o
meu.
Buscarei o silêncio orante e meditarei para inebriar-me da espiritualidade do
conﬂito.
Adotarei o Sermão da Montanha como estatuto pessoal e assim acertarei meus
passos nas trilhas da vida.
Arrancarei toda erva daninha - ciúme, inveja, ira do canteiro de meus amores
e cultivarei copas frondosas de quaresmeiras coloridas de ternura.
Serei perdulário com o bom humor e espalharei alegria como o ar que nos é
dado a respirar.
Nesta Quaresma, desfraldarei a bandeira de minha indignidade e revelarei
esperanças que, olhos no futuro, me fazem acreditar num belo horizonte.
Nesta Quaresma, participarei da Campanha da Fraternidade, peregrino solitário
e solidário, irei às fontes do Transcendente.
Ao encontrar o poço, mergulharei como um menino em suas águas profundas,
até que o Pai de Amor me acolha em seus braços, dando-me de beber o vinho
pascal do homem novo
Frei Betto
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Pai Nosso em
Nossa Vida
PAI NOSSO QUE ESTAIS NO CÉU, que estais no
nosso coração, que estais, na rua, no hospital,
na igreja, na mansão, na favela, que estais na
escola, no escritório, que estais no coração de
cada pessoa que nos acolhe e que estais em
todo lugar.
SANTIFICADO SEJA VOSSO NOME, santiﬁcada
seja vossa Onipotência, Onipresença e
Onisciência.
VENHA A NÓS O VOSSO REINO, de amor, de paz,
de bondade, de mansidão, reino de justiça, de
igualdade, de perdão, de união, de solidariedade,
de partilha.
SEJA FEITA A VOSSA VONTADE na saúde e na
doença, na alegria e na tristeza, no sucesso e
na derrota, no emprego e no desemprego, nos
elogios e nas críticas, nos reconhecimentos e nas
indiferenças.
ASSIM NA TERRA COMO NO CÉU.
O PÃO NOSSO DE CADA DIA NOS DAI HOJE.
Dai-nos o pão da alegria, da partilha, da união;
dai-nos o pão da acolhida, da justiça, do perdão.
Dá-nos o pão da humildade da simplicidade, do
desapego. Dá-nos o pão da saúde, do sorriso, do
abandono total em suas mãos.
PERDOAI AS NOSSAS OFENSAS, perdoai nosso
egoísmo, nossa mesquinhez, nossos apegos.
Perdoai nossas fraquezas, nosso comodismo,
nossa ganância. Perdoai nosso orgulho, nossa
auto-suﬁciência , nossa dureza de coração.
Perdoai nossa preguiça, nossa gula, nosso
materialismo.
ASSIM COMO NÓS PERDOAMOS A QUEM NOS
TEM OFENDIDO. Como perdoamos as pessoas
de nossa família, os vizinhos, os colegas de
trabalho, colegas de igreja, colegas dos grupos
sociais dos que participamos, que nos criticam,
que nos caluniam, nos desprezam, talvez até nos
difamam, puxam o nosso tapete.
E NÃO NOS DEIXEIS CAIR EM TENTAÇÃO.
Senhor, não nos deixeis cair na tentação do
orgulho, da vaidade, da injustiça, do comodismo,
das críticas destrutivas que destroem nossos
irmãos. Não nos deixeis cair na tentação do Ter,
do Poder e do Prazer.
MAS LIVRAI-NOS DO MAL.
LIVRAI-NOS, Pai santo, de todos estes males.
AMÉM.
Versão de
Lindamir Sknieski de Oliveira
Integrante do GFASC Madre Clélia
Curitiba, PR
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Celebrações

Jubileus e Primeiros Votos
são motivos de alegria

Madre Auxiliadora Celebra
Jubileu de Ouro

D

Superiora Geral do Instituto das
Apóstolas do Sagrado Coração de
Jesus, Madre Maria Auxiliadora de
Godoy, é entrevistada pela Canção Nova.

ois momentos na resposta ao
chamado à Vida Consagrada:
Primeiros Votos e Celebração
de Jubileus de 25 e 50 anos de Vida
Consagrada ao Senhor reúnem amigos e
familiares das Apóstolas, em momentos de
alegria e festa, na manhã de 17 de janeiro,
em Curitiba.
O Instituto das Apóstolas do Sagrado
Coração de Jesus agradece a Deus pelos
tantos anos de ﬁdelidade ao chamado e
pela ternura e misericórdia do Coração de
Jesus na vida de nossas coirmãs jubilandas,
na Província do Paraná:
Jubileu de Prata - 25 anos: Ir. Maria das
Dores da Silva e Ir. Sebastiana Maria de
Lima
Jubileu de Ouro - 50 anos: Ir. Adelinda
Maestrelli

Ir. Adelinda, Madre Elvira Nichele, Ir. Maria das Dores e
Ir. Sebastiana Maria

De Postulante a Noviça

C

om Cerimônia de Vestição realizada
no Centro de Espiritualidade Coração
de Jesus, às 20h do dia 16 de janeiro,
Postulantes receberam o uniforme de
Noviças e ingressam na etapa de formação
inicial, denominada Noviciado. Na Província
do Paraná é realizado junto à Sede
Provincial, tendo Ir. Tereza Dalagrana
como Mestra. Ingressaram no primeiro
ano de Noviciado:
Ir. Leoni Blazio - de Pitanga, PR
Ir. Tatiane Finger - de Guarapuava, PR
Ir. Talita Ávila Bittencour de Invinhema, PR
Ir. Maria Jacinta da Silva Filha de Goioerê, Pr
Ir. Rosângela Rodrigues de Ivinhema, MS
Ir. Roberta Konﬁdera Lazarotto de Curitiba, PR
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Jornalista Adriana Borges
Canção Nova News
Como surgiu sua vocação para a vida
religiosa? A decisão foi fácil?
Creio que minha vocação à vida religiosa
teve início no seio de minha família,
católica, recebendo forte inﬂuência de
minha mãe, simples, mas rica de fé e de
conﬁança em Deus. O ambiente escolar,
em minha adolescência, o contato com
religiosas, as práticas de piedade, o estudo
da doutrina cristã, os retiros anuais foram
plasmando minha alma, favorecendo a
descoberta e aprofundamento do chamado
de Deus e a tomar uma decisão
com certa segurança, no ﬁnal do
então chamado Curso Normal.
O que signiﬁcou o tempo do
noviciado para a Religiosa? A
vida no noviciado foi fácil?
O tempo de formação especíﬁca à
consagração religiosa, postulado e
noviciado tiveram um signiﬁcado
determinante na minha vida,
tornando-me consciente da
grandeza do dom que recebera,
da resposta a dar e das exigências
concretas no seguimento de Cristo,
como única motivação de minha vida. Não
foi fácil, mas cheia de entusiasmo e de
alegria.
Por que a senhora escolheu as
Apóstolas do Sagrado Coração de
Jesus? O que mais lhe chamou a
atenção na Congregação?
Realmente não fui eu a escolher o Instituto
das Apóstolas do Sagrado Coração de
Jesus, mas o próprio Jesus me colocou em

situação de conhecê-lo e abraçá-lo, para
que pudesse aprofundar o amor que nutria
por Ele e ser um instrumento na dilatação
de seu Reino de paz e de amor, no mundo.
A senhora trabalhou no Brasil? Quais as
missões em que participou?
Iniciei meu trabalho apostólico no Colégio
Sagrado Coração de Jesus de São Paulo,
como professora de escola primária e
secundária; passei um ano no Colégio
Sagrado Coração de Curitiba, como
professora primária e de ensino religioso;
depois, em Aparecida do Norte, como
professora secundária no Colégio Padroeira
do Brasil, (atualmente extinto); a seguir,
diretora do Colégio São José de Bauru; após
um ano, diretora e professora secundária
no Colégio Divino Espírito Santo de Pinhal;
passei um ano a serviço da Província de
São Paulo, quando passei a assumir a
responsabilidade da Província do Paraná;
terminado meu tempo, fui nomeada
responsável pela Província de São Paulo.
Quais as diﬁculdades e
responsabilidades como Superiora
Geral? Este trabalho aumenta ou
“diminui” a vida de oração?
As diﬁculdades, a meu ver, fazem parte
da vida em qualquer empreendimento
que se assume, mas aprendi que com
a experiência e com a graça de Deus é
possível administra-las. Quanto à vida de
oração, penso ser questão pessoal e pude
me convencer de que precisava aprender a
rezar sempre, sem cessar, como o peregrino
russo.
Como a senhora se sente completando
50 anos de Vida Religiosa? Quais as
maiores alegrias nesses 50 anos?
Muito feliz e realizada. As alegrias foram
tantas que me ﬁzeram esquecer os
momentos menos agradáveis.
Neste ano haverá novas eleições
no Instituto. Como é feita a eleição
e de quantos em quantos anos? A
Congregação tem uma agenda de
encontros?
A eleição do governo geral do Instituto
é da competência do Capitulo Geral,
que se realiza de seis em seis anos. Este
acontecimento que não só é um evento
congregacional, mas eclesial, terá lugar no
próximo mês de julho.
Ficarei imensamente agradecida a todas as
pessoas que se recordarem de nós em suas
orações.
Qual o acompanhamento que é feito
com quem sentir vocação para a vida
religiosa? Como entrar em contato com
a Congregação?
Janeiro - Março / 2004

Celebrações
Temos centros organizados para o
trabalho vocacional. Se alguém se sentir
interessada, poderá entrar em contato
com a Congregação, através dos seguintes
endereços:

Coração de Jesus num encontro vocacional
realizado na Casa de Retiros, em
Guarapuava.
Fez sua primeira experiência na Sede
Provincial.

Serviço de Animação Vocacional
Av. Visc. de Guarapuava, 4747 - Batel
80240-010 - Curitiba, PR
Fone: (41) 342-9809 - Ramal 226
vocacio@apostolas-pr.org.br

Ir. Loreci Teresinha Walter, 26 anos. Natural
de Itacorá, distrito de Toledo, PR. Filha de
Alfredo Ubaldo Walter e Iracema Walter; é a
terceira ﬁlha do casal. Conheceu as Irmãs

Centro Vocacional Clélia Merloni
Av. Nelson Spielmann, 746
17509-001 - Marilia, SP
Fone: (14) 423-3224
vocare-sp@cscj-marilia.g12.br
Centro Vocacional Sagrado Coração
de Jesus
Rua São José, 345
68743-010 - Castanhal, PA
Fone (91) 721-3378
centrovoc@webcem.com.br

Seguimento Vocacional

Apóstolas numa missão evangelizadora. Fez
sua primeira experiência na comunidade da
Escola Santa Teresinha do Menino Jesus.
Ir. Nara Isabel Pacheco, 24 anos. Natural
de Guarapuava, PR. Filha de Dirceu e
Henriqueta Pacheco. Conheceu as Irmãs
Apóstolas num encontro vocacional,
promovido por elas em Guarapuava.
Sua primeira experiência comunitária e
missão foi na Comunidade Nossa Senhora
do Rocio, em Campina Grande do Sul,
diocese de Paranaguá.
Ir. Marilza Barrios dos Santos, 25 anos.
Natural de Laguna Carapã,
MS. Filha de Orivaldo
Antonio dos Santos
(falecido) e Angela Barrios
dos Santos.
Conheceu as Irmãs Apóstolas
do Sagrado Coração de
Jesus na mesma cidade onde
atuam na missão pastoral.

Grupo de Noviças na véspera da Profissão Religiosa:
Ir Suzana, Ir. Juaciara, Ir. Marilza, Ir. Loreci, Ir.
Alessandra e Ir. Nara

S

eis Noviças dão mais um passo no
seguimento vocacional e emitem os
Votos Religiosos, em cerimônia festiva,
na manhã do dia 17 de janeiro, em Curitiba.
Com a Proﬁssão Religiosa, as noviças
renovam o desejo de revelar com a vida
a ternura e a misericórdia do Coração de
Deus.
A Cerimônia teve lugar no Santuário Santa
Teresinha do Menino Jesus, em Curitiba,
no dia 17 de janeiro, reunindo coirmãs,
familiares e amigos.
São elas:
Ir. Suzana Fatima dos Santos, 26 anos. Natural
de Palmital, PR. Filha de Mansueto Rodrigues
dos Santos e Natália Maciel de Lima.
Conheceu as Irmãs Apóstolas do Sagrado
Janeiro - Março / 2004

Recados de Madre Clélia

Fez sua primeira experiência
de missão na Comunidade
da Escola Social Madre
Clélia.
Ir. Alessandra Silva de Assis, 22 anos.
Nasceu em Guarulhos, SP. É ﬁlha de Amélia
Correia da Silva e Fernando Francisco de
Assis.
Conheceu as Irmãs Apóstolas em uma
missão vocacional, em São João do
Ivaí, onde seus pais residem. Fez sua
primeira experiência de vida religiosa
na comunidade do Colégio Imaculada
Conceição.

O primeiro e mais belo ato de caridade e
misericórdia que Jesus nos ensinou é a correção
fraterna. A correção em segredo, feita no
tempo e lugar, e com modos afáveis, torna-se
ordinariamente mais eﬁcaz e salutar que outras
manifestações de zelo indiscreto e clamoroso, as
quais irritam o culpado, mas não obtêm a emenda.
Deveis acolher sempre com bondade e
serenidade todos os que vierem conﬁar-vos
seus sofrimentos. Lembrai-vos de que sereis
tratados por Deus como houverdes tratado
vosso próximo. Como temos imensa necessidade
de que Deus nos trate com muita misericórdia e
não com dureza, procuremos tratar a todos com
doçura e caridade.
Compadecei-vos dos aﬂitos e consolai-os
o melhor que puderdes. Não useis jamais de
palavras duras, nem tenhais uma atitude severa
ou brusca; ao contrário, tende para com todos
um rosto acolhedor, sorridente e benévolo,
modos cordiais e amáveis.
Não esqueçais que a caridade de Jesus Cristo
é sensível a tudo o que o próximo experimenta,
tanto no bem como no mal; chora com os
que choram, alegra-se com os que se alegram.
Sofre tudo o que sofrem os outros: presentes
ou ausentes, amigos ou inimigos, próximos ou
distantes; porque em todos vê os membros do
mesmo corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo.

Ir. Juaciara Maria Xavier de Campos,
25 anos. Seus pais: Ubirajara Gomes de
Campos e Julia Eutalia Xavier de Campos.
Natural do município de Bela Vista, MS.
Conheceu as Apóstolas em 1999, através do
pároco da cidade.

Examinai vossa consciência; vede se no vosso
coração se aninha aquela caridade generosa
que não poupa tempo, nem sacrifício, nem
dinheiro pelo bem do próximo. O egoísmo não
fecha vosso coração à compaixão, vossa mão à
esmola? Recordai-vos de que a caridade viva de
Jesus Cristo deve abraçar a todos, sem excluir
ninguém. Não é suﬁciente não fazer mal ao
próximo, mas é necessário fazer-lhe também o
bem, alegrar-se com sua felicidade e entristecerse com seus sofrimentos.

Fez a primeira experiência de vida
comunitária na Escola Social Madre
Clélia.

A caridade cristã abraça a todos, sem exceção
de quem nos odeia, nos ofende com palavras ou
com o modo de proceder.
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Para quem puder
ajudar

Lembre-se do
Boletim Triunfo
Aguardamos sua DOAÇÃO, principalmente
se você, nestes dez anos, nunca teve
a oportunidade de colaborar conosco.
Converse com os familiares e amigos.
Aguardamos sua resposta alegre e
generosa.

Prezados Amigos,
Ainda é tempo de pensar no muito que
recebemos e nas pessoas mais carentes que
Deus coloca em nosso caminho.
Tempo também de recordar que JESUS
CRISTO veio dar lições de vida abençoando,
curando e perdoando pessoas de todas
as idades, educando mente e coração,
ensinando com gestos e palavras, que
somos ﬁlhos queridos de um mesmo Deus
e Pai.
Nós, Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração
de Jesus, há cento e quatro anos no
Brasil, atuamos na Educação, Saúde,
Espiritualidade, Obras Assistenciais e
Missões e acreditamos que “Educação é
obra de Amor”.
De tempos em tempos nos perguntamos:
O que é feito com todas as AGENDAS que
não foram vendidas durante o ano? O que
é feito com tanto PAPEL e ENVELOPES
timbrados, quando uma Instituição ou Firma
muda dados de identiﬁcação?
Tendo em vista nosso trabalho com pessoas
carentes, tomamos a liberdade de solicitar
a DOAÇÃO de qualquer material impresso,
material escolar, como também qualquer
outro material que possa ser ainda
utilizado.
Antecipadamente agradecemos vossa
generosidade, pedindo bênçãos especiais
de Deus, para os nossos benfeitores, no
decorrer do Novo Ano.
Ir. Irene Cavassin - Administradora
Ir. Neli Faccin - Assessoria de Educação
Ir. Zuleides Andrade - Serviço de
Comunicação
Favor entrar em contato conosco, via e-mail
Ir. Zuleides - comunic@apostolas-pr.org.br
ou pelo Fone: (41) 342-9809
Instituto das Apóstolas do Sagrado
Coração de Jesus
Av. Visc. de Guarapuava, 4747 - Batel
80240-010 Curitiba, PR
Fone: (41) 342-9809
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Solicite a quantidade de boletins que deseja
receber, durante um ano, e envie-nos:
10 reais - para receber correspondência
com um boletim
15 reais - para receber 3 boletins
30 reais - para receber 6 boletins
55 reais - para receber 12 boletins
110 reais - para receber 25 boletins
Antecipadamente agradecemos sua
atenção e colaboração,
Sua doação pode ser feita através de:
A) Depósito em conta corrente - Banco
HSBC
Agência 0358 - Água Verde
Conta 05398-35
Cliente: Zuleides M. de Andrade
B) Cheque cruzado, nominal a Instituto das
Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus
Enviar comprovante do depósito ou cheque
para:
Triunfo do Coração de Jesus
Av. Visc. de Guarapuava, 4747 - Batel
80240-010 Curitiba - PR
Irmã Zuleides M. de Andrade
e-mail: comunic@apostolas-pr.org.br

Recadinho de Páscoa
“Ele ressuscitou, não está mais aqui!”
(Mc 16,6)
O júbilo desta boa nova contagie
nossos corações, fazendo-nos viver
profundamente as alegrias pascais.
Conﬁantes, avancemos pela Emaús do
nosso tempo e, pela estrada, deixemonos encontrar por Aquele que venceu o
império da morte, sacia nossa sede nas
águas restauradoras de sua presença e
nos oferece a PAZ.

Lições de Vida
Procure os aspectos positivos em cada
acontecimento.
Comemore suas vitórias, mesmo quando
são pequenas.
Aproveite bem tudo que você tem.
Termine o que começou.
Conserve a capacidade de sonhar.
Mantenha contato com as antigas
amizades.
Mostre seu entusiasmo.
Divirta-se: A vida não é uma sucessão de
tarefas, deveres e obrigações!
Você pode ser importante sem ser
indispensável.
Procure coerência e consistência entre as
palavras, gestos e ações: Suas mensagens
terão mais força.
Faça elogios sinceros a quem você ama.
Fale claro! As pessoas não podem ler seus
pensamentos.
Nem sempre os outros farão por você o
que você faz por eles.
Crie tempo para ler todos os dias.
Aprenda a varrer os sentimentos de culpa.
Mantenha o interesse de aprender coisas
novas. Assim, a vida nunca será um tédio.
Perceba a diferença entre o que você
precisa e o que você deseja.
A cada dia, faça algo que a deixe feliz.
Seja sua melhor amiga: Trate você mesma
com bondade e com carinho.
Mantenha seu coração aberto, mesmo que
ele já tenha sido ferido.
Diga “sim” somente para os pedidos que
você puder atender.
Desligue-se das amizades que estão
atrapalhando seu crescimento.
Quase sempre, agir com diplomacia é
melhor do que bater de frente.
Veja menos televisão. Você descobrirá
coisas muito mais interessantes para
ocupar seu tempo.
Quando você se sentir triste, lembre-se que
isso passa.

ABENÇOADA, SANTA E JUBILOSA
PÁSCOA!
Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus
Província do Paraná
Páscoa de 2004
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Notas e Notícias

Estágio Vocacional

A

tendendo aos apelos da Igreja, o Serviço de
Animação Vocacional organizou Estágios
Vocacionais em quatro Escolas do CIESC, de 9 a
15 de janeiro.
Contou com a colaboração das Promotoras
Vocacionais que atuam nas diversas regionais
do Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Uruguai, e Paraguai.

No Brasil, as assembléias aconteceram nas
seguintes datas:
Província do Paraná e Vice Província da
Argentina - de 22 a 28 de janeiro.
Província de São Paulo e Vice-Província Centro
Norte do Brasil - de 30 de janeiro a 06 de
fevereiro.
Das reﬂexões e contribuições das Irmãs da
Província e da Vice-Província da Argentina
nasceram propostas a serem apresentadas no
Capítulo Geral.

Participaram 70 jovens vocacionadas, que
demonstraram interesse em conhecer melhor o
Carisma e as Obras do Instituto. A maioria das
participantes manifestou o desejo de iniciar
sua formação neste ano. O CIESC Madre Clélia,
CIESC Sagrado, de Curitiba e CIESC Mater
Amabilis colocaram vagas à disposição das 28
vocacionadas que apresentaram os requisitos
para o ingresso no Aspirantado.
Jovens interessadas em conhecer o Carisma das
Apóstolas, poderão obter informações através do:
Fone: (41) 342-9809 - Ir. Alice
e-mail: vocacio@apostolas-pr.org.br

O Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração
de Jesus agradece a Deus pelos tantos anos
de ﬁdelidade ao chamado e pela ternura e
misericórdia do Coração de Jesus na vida de
nossas coirmãs jubilandas, na Província do Paraná:
Jubileu de Prata - 25 anos: Ir. Maria das Dores da
Silva e Ir. Sebastiana Maria de Lima
Jubileu de Ouro - 50 anos: Ir. Adelinda Maestrelli

“Na chaga preciosa do Coração de Jesus
colocamos a missão que nos foi conﬁada neste
Capítulo para que Ele nos ajude a alcançar as
metas propostas para sermos uma presença
viva de Madre Clélia, levando a todos o amor de
Cristo que nos impele a sermos Apóstolas como
os Apóstolos, partindo do Coração de Cristo.”
(Madre Auxiliadora de Godoy)

Coirmãs, amigos e familiares participam da
celebração no Santuário Santa Teresinha do
Menino Jesus, no Bairro Batel, em Curitiba, na
manhã de 17 de janeiro de 2004

Apóstolas realizam
Assembléia

U

ma Assembléia das Apóstolas do Sagrado
Coração de Jesus realizou-se nos dias 22
a 28 de janeiro, em Curitiba, precedendo a
Assembléia Geral do Instituto, denominada
Capítulo Geral.
O XV Capítulo Geral acontecerá em Roma,
durante o mês de julho. Dele participam a
Superiora Geral, as Superioras Provinciais e as
delegadas eleitas pelas assembléias das seis
Províncias do Instituto.
Janeiro - Março / 2004

Convite para Jovens
Deseja fazer parte desta grande família das
Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus?
Quer mais informações?

Vice Provincial - Madre Alzira Rasia, Superiora
Provincial - Madre Elvira Nichele e a Vice Provincial
na Argentina - Madre Cloris Perucci

esta para celebrar 25 e 50 anos de Vida
Consagrada ao Senhor reúne amigos e
familiares, na manhã de 17 de janeiro, em
Curitiba.

F

As Candidatas ao Propedêutico, que
apresentaram os devidos requisitos, ingressaram
no dia 20 de fevereiro de 2 004 na Casa do
Propedêutico, em Santa Felicidade, Curitiba.

Comunique-se com as
Irmãs Apóstolas do Sagrado
Coração de Jesus

Na Província do Paraná, foram eleitas delegadas
ao Capítulo Geral: Ir. Alzira Rasia, Ir. Neli Faccin,
Ir. Maria Marta Veloso e Ir. Iraci Brugnaroto
Guerra.
A Superiora Provincial, Madre Elvira Nathalina
Nichele e a Vice-Provincial da Vice-Província
Argentina, Madre Cloris Peruci, são Capitulares
de direito.

Tempo de celebrar

As Candidatas ao Postulado, que ﬁzeram sua
opção vocacional no decorrer do ano de 2
003, ingressaram dia 07 de fevereiro, no CIESC
“Imaculada Conceição”, em Santa Felicidade,
Curitiba.

Discernimento Vocacional

O

Serviço de Animação Vocacional realizou
CONVÍVIO, de 30 de janeiro a 4 de
fevereiro de 2 004, para jovens candidatas ao
Propedêutico e Postulado.

Entre em contato:
Fone: (41) 342-9809 Ir. Alice ou
e-mail: vocacio@apostolas-pr.org.br
Sede Provincial e Noviciado
Av. Visc. de Guarapuava, 4747 - Batel
80240-010 - Curitiba, PR
Fone: (41) 342-9809
e-mail: sec@apostolas-pr.org.br
Sede Provincial e Postulado
Rua Cel. Melo de Oliveira, 221 - Vila Pompéia
05011-040 - São Paulo, SP
Fone: (11) 3874-8400
e-mail: apostola-sp@apostolas.org.br
Vice-Província Centro Norte do Brasil
SGAS, 615 - BG
70200-750 - Brasília, DF
Fone: (61) 445-6838

CURTINHAS
MARÇO
Dia 10 - Celebração do nascimento de Madre
Clélia Merloni
Grupo de jovens teve cerimônia de ingresso
do Postulado
Dia 13 - Celebração de Votos Perpétuos no
Chile
Dia 14 - Ingresso no Propedêutico do Chile
Dia 20 - Celebração de Entrada oﬁcial das
Aspirantes

ABRIL
Dia 08 - Quinta-feira Santa: Celebração da
Ceia do Senhor e Lava pés
Dia 09 - Sexta-feira Santa: Paixão e Morte de
Jesus
Dia 11 - Ressurreição de Jesus - Solenidade
da Páscoa.
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Mensagem

Desprendimento
Nas inevitáveis perdas e podas
da vida, busco iluminar meus
sentimentos, pensamentos e
palavras, com a LUZ da FÉ.
Não é fácil e preciso de tempo
para harmonizar as emoções.
Foi a palavra DESPRENDIMENTO
que me deu conforto quando
o computador travou e perdi
horas do trabalho que estava
sendo digitado diretamente para
envio via e-mail.

Tempo
de Cruz

Fiquei triste, mas a palavra
DESPRENDIMENTO fez-me
entender que não havia perdido
tanto, embora tivesse sido um
trabalho caprichado que me
custou horas...
Vieram-me à mente todas aquelas
cenas de terror e pude imaginar
quão pequena era a minha perda
diante do muito que aquelas
pessoas perderam: a alegria, a
casa, a conﬁança, a esperança, a
família, a história, as tradições, a
honra, segurança, a vida, a paz...
o espaço tão familiar que tantas
gerações haviam construído.
DESPRENDIMENTO levou-me a
esquecer uma pouco a minha
preciosa perda e fazer uma prece
por aquelas vítimas do terrorismo.
Que nas perdas e podas da vida,
você saiba encontrar um jeito
jeitoso, mesmo que doloroso,
de esperar pela nova ﬂoração ressurreição!
Que a PALAVRA que um dia se fez
gente como nós - JESUS - encontre
ECO em nossa vida!
Ir. Zuleides Andrade, ASCJ

ZULEIDES
SEDIELUZ
(05/10/2003)
Dedicado a VOCÊ (...)
que Deus colocou no meu caminho.
Ir. Zuleides Andrade, ASCJ
Curitiba, PR

