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DIA DE SANTA CÂNDIDA

Celebrar o Dia de Santa Cândida tem sido uma oportunidade para aprofundar a paixão por essa mulher, exemplo de
vida, inspiração para nosso ser pastoral. Nesse dia, iniciamos com uma maravilhosa missa presidida por Padre Mirim,
momento de festa, comunhão e oração. Na memória do Mistério do Amor que acolhe e salva, atualizamos a vida e a
missão de Santa Cândida. Com a Banda CIC-BH, os nossos alunos cantaram e se alegraram. Logo em seguida, todos os
estudantes, previamente orientados, ﬁzeram um lindo momento de comensalidade. Todos trouxeram alimentos e
par lharam com alegria. .........................................................................................................................................................
A arte leva a mensagem e as palavras a dimensões profundas de nosso ser. Atentos a essa dimensão, a Equipe de
Pastoral organizou um maravilhoso teatro da vida de Santa Cândida, o qual foi apresentado aos estudantes e
educadores do Fundamental I. A Educação Infan l também comemorou o Dia de Santa Cândida. Com espontaneidade
e alegria, as crianças cantaram e cur ram a visita de Santa Cândida e sua mãe, nas pessoas das agentes de pastoral
Michelle e Libânia. ...................................................................................................................................................................
Por ﬁm, encerrando o dia, a EJA celebrou o Dia de Santa Cândida. Todas as nossas estruturas educacionais servem ao
Reino de Deus, mas a EJA, com todas as suas singularidades, nos revela e mantém vivo o ideal de Santa Cândida. Nessa
noite, os estudantes puderam expressar seus dons ar s cos com o Show de Talentos: a EJA é show. Acreditem, foi lindo!!!
Que Santa Cândida con nue nos iluminando com seu Carisma e a sua Paixão pela vida, para con nuarmos
colaborando com a construção do Reino de Deus. ..................................................................................................................
Daniel Vicensi - Coordenador de Pastoral do CICBH

Participação,
Partilha e
Comunhão
Foi com muito carinho e emoção que par cipamos da
Assembleia Provincial da Região do Brasil, no dia 27
de julho. Oneide Rocha de Picos - PI, Olinda Cabral de
Leopoldina - MG, Sílvia Maltoni de Campinas - SP e
eu fomos convidadas a par lhar com as Irmãs FI as
ressonâncias do 3º Encontro Internacional de Leigos
(EIL) da Rede, do qual par cipamos em Filipinas em
janeiro deste ano. Para mim, esse convite foi muito
signiﬁca vo, mais um gesto concreto da vivência de
missão compar lhada. ................................................
Fomos convidadas a repar r com as Irmãs o que nos marcou, o que trouxemos em nossos corações desse encontro: sen mentos,
espiritualidade renovada, percepções e reﬂexões. Na Assembleia, falei com as Irmãs sobre o texto da Irmã Clara Echarte,
Famílias Carismá cas - Família de Madre Cândida, texto este por meio do qual ela reﬂe u conosco, leigos presentes no
encontro, sobre a missão compar lhada, vivenciada a par r do Carisma de Santa Cândida. Trago aqui um trechinho dele
para me ajudar a traduzir meus sen mentos ao par cipar da Assembleia juntamente com as Irmãs: “A maneira de viver
o único Evangelho é diferente, e a maneira de implementar a missão é diferente. Precisamente, por essa razão, somos
indispensáveis uns para os outros e não podemos viver em compar mentos estanques.” É na singularidade do modo de
vida de cada um que o Evangelho pode ser vivenciado, mas é em comunhão e par lha que somos mais fortes para
levarmos adiante a missão que Jesus nos deixou e para a qual nos convida co dianamente: sermos luz e amor, forças que
iluminam e transformam o mundo. ........................................................................................................................................

Eliziana Figueiredo - Missionária Madre Cândida e
Orientadora Educacional Obra Social São José Operário

A EJA

é show

O dia 9 de agosto foi celebrado de diversas e
signiﬁca vas maneiras no Colégio Imaculada. Na
Educação de Jovens e Adultos, que comemora
70 anos em 2018, vemos um momento
celebra vo em memória a Santa Cândida e em
seguida promovemos para os alunos o evento
A EJA É SHOW. Foram revelados talentos
escondidos dos nossos alunos, que formam um
público rico em histórias, em memórias, em
preciosas experiências de vida, em habilidades
que podem ser exploradas e valorizadas para
além da sala de aula. ........................................
As apresentações foram das mais variadas, desde
poemas em agradecimento à escola a dança de
salão, perpassando por leitura de textos autorais,
recital de piano, de violoncelo e de violino, dança
do ventre e de rua, canto a capela e com
acompanhamento, dentre outras. .......................
Fomos espectadores de uma produ va mistura
de erudito com popular, de simplicidade com
alegria, de humor com emoção, de habilidade
com conﬁança, de resgate de autoes ma com
valorização do melhor que cada um traz em si.
Para os alunos e para os demais presentes,
ﬁcou o desejo de outras experiências nesse
formato, que, com certeza, serão programadas.
Laura Suvalsky Vieira
Coord. Ped. da EJA do CICBH
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Manhã de
Espiritualidade

No dia 05 de agosto, o grupo de Missionários Santa Cândida de
Montes Claros contou com a presença da Irmã Gisélia Maria de
Sousa contribuindo para que pudéssemos experienciar uma
manhã de espiritualidade. Na oportunidade, pudemos rezar a par r das
imagens do Rosarillo, o texto de Filipenses ( 3,7-14 );1 Ts ( 4, 3-11)
e também a IV Carta de Santa Cândida. Percebemos que nós
leigos (as), orientados (as) pelas Filhas de Jesus, temos que beber
da mesma água que Santa Cândida bebeu, sendo ﬁeis ao
compromisso do evangelho. Crer com toda Esperança, Fé e Vida.
( Luísa, Paróquia Nossa Senhora de Fá ma-MOC)

9 de agosto. Um dia festivo!

Aconteceram no dia 09 de agosto, tanto na Obra Social Nossa Senhora de Fá ma, quanto na comunidade Santa Cândida,
fes vidades pela comemoração do dia da Santa Cândida. Todos estavam envolvidos em fazer daquele
dia um dia celebra vo, com memórias, devoções e, acima de tudo uma forma de agradecimento porque foi devido a
sua força e coragem que a Congregação das Filhas de Jesus, as escolas, as Obras, as inserções estão vivas pelo mundo afora.
As crianças puderam expressar e demonstrar com simplicidade o valor de Santa Cândida. Pais e família es veram
também envolvidos nesse projeto, que tem por ﬁnalidade conhecer a vida da nossa Fundadora. Que todas nossas
crianças e famílias possam conhecer Santa Cândida e saber das maravilhas que ela sonhou e idealizou por todos,
principalmente as mais necessitadas. ..........................................................................................................................................

A Família na Escola
“É na família onde aprendemos a abrir-nos aos
outros, a crescer em liberdade e em paz.” ..........
Papa Francisco .................................................
No dia 25 de agosto, aconteceu a Festa da Família
na Obra Social Nossa Senhora de Fá ma. Pais,
os, avós, mães e primos es veram reunidos,
pres giando a bela homenagem feita pelos
educandos e educadores em comemoração ao lar
feliz. ......................................................................
Além disso vemos aferição de pressão e a medição de glicose em parceria com a Drogaria Minas Brasil. Foi um dia
muito proveitoso e de muita felicidade. Vivam nossas famílias! .........................................................................................
Cláudia Machado - Montes Claros

GIRO PELA

Porteirinha é nosso chão da missão diária do
atendimento aos que nos procuram. Pretendemos
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consolar e ser alívio para os que nos procuram, porém
somos consolados e fortalecidos por eles e por “ELE”.
O celebrar os bons momentos é fazer signiﬁcar o maior
sen do da vida.

ITINERÂNCIA
O CORAÇÃO DAQUELE QUE TEM FÉ
VAI LONGE, BEM MAIS LONDE DO QUE O SEU PÉ.

Terceira Reunião de preparação
em Catuti para início da missão.

Encontro dos coordenadores e animadores dos grupos da zona rural
e urbana para aprofundamento das expressões do Pai Nosso...
santicado seja o seu nome e em “nós”... venha o teu reino.

O manto do innito que nos cobre
de esperança hoje sempre. Até breve.

Equipe ACEBEV

Café com
vizinhos

A Obra Social São José Operário
completará seus 50 anos em 2019
e queremos uma aproximação cada
vez mais efe va com nossos vizinhos,
com as famílias, com ex-alunos e
amigos. Além disso, pretendemos um
entrelaçamento de projetos. Os nossos
projetos sociais associados a outros que
aparecerem, para que nossos
vizinhos possam comungar com nossa
ﬁlosoﬁa de inclusão.
O Projeto “Ultrapassando o muro da
Obra” foi pensado para colocarmos em
marcha os anseios colocados acima.
Assim, no dia 08/08/2018 – época de
memória da Ressurreição de Santa
Cândida, realizamos uma roda de
conversa no salão Madre Cândida como
ponto de par da para um possível
Círculo de Cultura.
Esse Círculo de Cultura, pautado na
presença mais efusiva dos vizinhos, visa
a um novo modo de convivência a que
nos propusemos. Com muita liberdade
todos os presentes foram convidados a
fazer uso da palavra, a se expressar,
a intervir e a estabelecer relações.
Vivenciamos ações cole vas, ressigniﬁcamos
nossas prá cas e concepções; começamos
uma nova relação no espaço em que
estamos inseridos, mediados pelo diálogo,
num processo reﬂexivo e muito cordial.
Nossa proposta busca uma familiarização
com o território onde estamos inseridos,
trazendo para essa apropriação os vizinhos
que se sen rem tocados a assumir um
compromisso com a comunidade.
A par r desse estreitamento de relações,
poderemos propor ações pautadas em
uma perspec va de empreendedorismo
social, promovendo o protagonismo de
nossas juventudes e, consequentemente,
favorecendo toda a comunidade.

Equipe de Pastoral da Obra Social São José Operário

Mês vocacional
Mestre onde moras?
Vinde e vede! (Jo 1, 38-39)

Jovens inquietas...
Conhecendo as Filhas de Jesus
Descobrimos na juventude aspirações profundas de auten cidade, de verdade,
de liberdade, mesmo no meio de um mundo hos l. Queremos acompanhá-los
em suas buscas num momento existencial, propício para fazer opções. (Det nº 38)
Nesse mês de agosto, acolhemos em nossa comunidade, na casa Imaculada e
casa provincial, as jovens Juliana ( Rio de janeiro) e Marcela de (Ipa nga), jovens
que manifestaram desejo de conhecer mais de perto nosso carisma e
trabalho apostólico.
Ir. Gisélia Maria de Sousa, FI

Encontros da
Comunidade
BH/MOC

“Oi, que prazer, que alegria
o nosso encontro de irmãs”
Uma vez mais, nós irmãs de toda comunidade, nos reunimos em Montes Claros ( abril) e também em Belo
Horizonte (junho)para nos congregar e nos animar na caminhada, rezando, descansando e par lhando nossa
vida em missão na dispersão. Graças, Senhor, pela nossa vida, pela nossa vocação e pela nossa paixão pelo
Reino e pela humanidade no serviço aos demais....
Ir. Gisélia Maria de Sousa, FI

Festividades de

Santa Cândida
No mês das Vocações, a Pastoral da Obra Social São José Operário ﬁrmou um desejo de orientar todas as suas
ações para as “Virtudes”, em consonância com as orientações dos documentos da Congregação das Filhas de Jesus.
Desta forma, o projeto pastoral do mês de agosto tornou-se um marco na história da Obra Social São José por meio
das inúmeras ações em prol da acolhida, escuta, tolerância e alegria do par lhar. Assim diz o Papa Francisco:
[...] O discernimento torna-se indispensável quando se trata da busca da própria vocação. Pois esta, na maioria
das vezes, não aparece logo clara ou completamente evidente, mas vai-se iden ﬁcando pouco a pouco. O
discernimento, que se deve fazer neste caso, não há de ser entendido como um esforço individual de introspecção,
cujo obje vo seria conhecer melhor os nossos mecanismos interiores para nos fortalecermos e alcançarmos um
certo equilíbrio; porque, então, a pessoa pode tornar-se mais forte, mas permanece em todo o caso fechada no
horizonte limitado das suas possibilidades e pontos de vista. Ao contrário, a vocação é uma chamada do Alto e,
neste caso, o discernimento consiste sobretudo em abrir-se ao Outro que chama. [...] ........................................
Mensagem do Papa Francisco para a JMJ 2018 ..................................................................................................
A maioria dos eventos em preparação da Celebração de Ressurreição se embasou no discernimento, como dizia
nossa querida Santa Cândida, “Para maior glória de Deus” e na parceria fraterna com a equipe da Obra.
Na véspera da celebração, na noite do dia 8 de agosto, abrimos as portas de nossa Obra Social para acolher a
vizinhança do entorno da escola. Novas brisas devem perpassar projetos, inicia vas, vivências e missões. A busca
por novas linguagens que toquem de maneira contemporânea nossos jovens, vizinhos, amigos e mesmo os que
estão distantes do conhecimento da ﬁlosoﬁa inclusiva de Santa Cândida deverá ser nosso baluarte, nosso pão
ofertado. Fazemos história ao vislumbrarmos novas perspec vas, embasadas na realidade, seja escolar, seja das
diversas comunidades que têm contato conosco, por meio dos educandos, educadores, voluntários, pais e
descrentes de toda sorte, excluídos e marginalizados. Queremos, nesse novo olhar, rejuvenescer os escritos, as
recomendações, o NMPE e, de forma resoluta, a pedagogia da Educação pelo Evangelho. Com o intuito de dar
novos sabores aos ideais de Santa Cândida, sem negar as vicissitudes do co diano, mas, antes, agregando-as às
ações pedagógicas e pastorais, queremos inaugurar, como marco do Cinquentenário da Obra Social São José
Operário, uma ﬁlosoﬁa de inclusão e evangelização que possa ser referência para toda a Rede das Filhas de Jesus,
pautada na complexa ação missionária proposta por Santa Cândida e renovada nos anseios de uma nova Igreja,
proposta pelo Papa Francisco. ...................................................................................................................................
Equipe de Pastoral da Obra Social São José Operário

Curso
de
Artesanato

A Obra social Nossa Senhora de Fá ma busca desenvolver
o Serviço de Qualiﬁcação proﬁssional, contribuindo assim
para a inclusão produ va e a capacitação ao mercado de
trabalho do público da assistência social. Nosso obje vo é
desenvolver oﬁcinas dentro deste serviço, fortalecer a
autonomia e autosuﬁciência dos usuários, potencializar e
es mular o protagonismo, capacitar e qualiﬁcar jovens e
adultos oferecendo oportunidades de formação e
qualiﬁcação socioproﬁssional, desenvolvendo conteúdos
e habilidades aﬁns. As oﬁcinas oferecem também a
orientação social aos usuários e famílias, contando com a
equipe técnica da Obra Social. Por ﬁm, contribuir para a
superação da situação de vulnerabilidade e melhoria da
qualidade de vida, por meio da inclusão social
no mundo do trabalho.

Artesanato: realizado pela Irmã Marta, Filha de Jesus.
Trabalha a confecção artesanal de bordados em
linha e em miçangas, bordado em ponto cruz, pinturas,
crochê, tricô, confecção de bonecas e bichinhos em tecido,
acessórios decora vos de cozinha, banheiro, etc.
Público Alvo: Adolescentes, jovens, adultos e idosos provenientes
de famílias em situação de vulnerabilidade e ou risco social
da comunidade, maiores de 16 anos. Priorizamos usuários
cujas famílias são beneﬁciárias de programas de
transferência de renda ou com precário acesso a renda e a
serviços públicos. O curso tem a duração de 4 meses,
carga horária semanal de 4 horas, 10 alunos por turma.
A oﬁcina funciona 02 vezes na semana, às terças e quintas
das 15h às 17 horas. No momento existe 1 turma em
funcionamento. As alunas trazem seus próprios materiais
e os levam para casa.
Obra Social Nossa Senhora de Fátima
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AÇÕES DA FASFI
POLO MONTES CLAROS

Pensando nos bene cios à comunidade diante das causas
sociais urgentes, a FUNDAÇÃO DE AJUDA SOLIDÁRIA
FILHAS DE JESUS, núcleo Montes Claros, por meio do seu
serviço voluntário, se dispôs a trabalhar para a melhoria
da qualidade de vida, saúde e trabalho na comunidade,
na busca de soluções para o descaso da limpeza urbana
existente e atender às demandas de trabalho dos
catadores de material reciclado no município.
Percebemos um grande mal existente, que são os grandes
acúmulos de lixo, entulho e materiais descartados que
vêm trazendo doenças, criminalidade e mortes para a
região. Atualmente, o município mantém uma equipe de
funcionários responsáveis pela manutenção e conservação
da limpeza, mas a infraestrutura não é suﬁciente. Não há
uma estrutura adequada para receber o descarte e realizar
a des nação e coleta correta dos resíduos sólidos, pois
seria necessário um grande interesse público e
inves mentos al ssimos na área. .......................................
O lixo urbano se tornou uma questão complicada pela diﬁculdade de gerenciamento, pela pouca ﬁscalização existente
e pelo descaso da população em relação ao assunto. Falta responsabilidade social e ambiental por parte de muitos
cidadãos em relação ao lixo que é produzido, pois nem sempre o des nam aos locais adequados. Ao invés disso,
descartam os resíduos que transportam nos terrenos baldios, áreas vazias, contaminando a cidade e sujando seu
próprio ambiente. A FASFI tem organizado reuniões para conscien zação da população e dos carroceiros da região para
par cipação nesta ação, responsabilização pelo lixo que produzem e mobilização dos cidadãos e município para que
novos cascos sejam criados. São muitos os desaﬁos também para conscien zar a população sobre o des no correto
para o lixo. Nosso município conta com um grande número de catadores e carroceiros cadastrados atuando na cidade.
Gente que fez do lixo seu trabalho, depende da renda proveniente da coleta e separação. ............................................
O obje vo FASFI é aumentar o diálogo entre a população, os carroceiros e a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,
possibilitando uma gestão compar lhada que organize a ação desses carroceiros e indique locais para des nar o
lixo coletado, garan ndo assim a limpeza, efe vação da saúde pública na região, segurança e por ﬁm trabalhar a
reciclagem dos materiais descartáveis com os catadores e moradores da região através da capacitação, geração de
habilidades e renda. É a FASFI que deseja unir as mãos e as energias, levantando os olhos para a comunidade
sofrida na esperança de que, juntos, em solidariedade, se possa colaborar para o melhor.

