
 
 
 
 

  

   

BOLETIM AMIGOS DO INTEGRAL 

 

 

 
Letra e música:  
Peterson Barros Gomes 
 

 
São José Operário 
 
São José Operário   
 
Obra especial 
 
Lugar fundamental  
 
Para celebrar a vida. 
 

     
 
São José Operário 
 
São José Operário   
 
Obra especial 
 
Lugar fundamental  
 
Para celebrar a vida. 

 

  

 
 
 

 Madre Cândida gostava 

muito do esposo de 

Maria: o glorioso São 

José! Então, as FI, ao 

fundarem uma escola 

profissionalizante, 

escolheram o nome de 

São José Operário, 

homenageando este 

grande homem, 

marceneiro, piedoso e tão 

importante na vida de 

Jesus. 

 

 

              

    Olá Comunidade Educativa da Obra Social São José Operário, como vai? Espero que 

tenha descansado bastante nas férias. Para você que não me conhece, meu nome é Livro 

José, a mascote do Boletim Amigos do Integral. Seja bem-vindo!  

   Bom pessoal, este ano, a escola completará 50 anos e para comemorarmos essa 

importante data, a cada edição do Boletim, contaremos um pouco da história da nossa 

escola, curiosidades e muito mais... Boa leitura!   

                   

 

     

 

Ela nasceu em Berrospe, Andoain (Guipúzcoa, País Basco, Espanha) no dia 31 de maio de 
1845; foi batizada com o nome de Joana Josefa Cipitria y Barriola. Era a primogênita de 
sete filhos de João Miguel Cipitria, tecelão, e de Maria de Jesus Barriola.  

     Em 1854 a família Cipitria y Barriola se mudou para Tolosa. Em 1862 Joana deixou a 
terra basca rumo a Burgos, onde teve que cuidar de seus irmãos menores numa família 
numerosa, para isto começou a trabalhar na família do magistrado José de Sabater. Ao 
mesmo tempo dava os primeiros passos na vida de piedade. 

     Acompanhando a família Sabater a Valladolid, no ano 1868, na Igreja de Rosarillo, 
conheceu o P. Miguel San José Herranz, sacerdote jesuíta, que a ajudou a aumentar sua 
atitude de penitência e oração, que são dois caminhos necessários para tomar toda 
decisão importante. Foi ali que sentiu o chamado para responder às necessidades daquela 
turbulenta sociedade espanhola, e que a levou a fundar uma "Congregação com o nome 
de Filhas de Jesus, dedicada à salvação das almas por meio da educação e instrução da 
infância e da juventude”. 

     Finalmente, em 8 de dezembro de 1871, em Salamanca, com outras cinco mulheres, 
deu início à Congregação com a celebração de uma Missa. 

     Joana Josefa tinha 26 anos quando começou a redação das Constituições do novo 
Instituto e a formação das aspirantes. O P. Herranz a ajudou colocando ao seu alcance o 
Sumário das Constituições inacianas. 

          Em 3 de outubro de 1911 o primeiro grupo de religiosas das Filhas de Jesus 
embarcou rumo ao Brasil, onde as religiosas abriram novas casas. Este foi o primeiro 
passo da expansão internacional da Congregação. 

     Depois de sua morte, em 9 de agosto de 1912, as Filhas de Jesus continuam seguindo 

os caminhos evangélicos percorridos pela Madre Cândida Maria de Jesus. 

     Beatificada em 12 de maio de 1996, em 3 de julho de 2009 foi promulgado o decreto 
concernente a um milagre atribuído à intercessão da Beata Cândida Maria; sua 
canonização se realizou em 17 de outubro de 2010.  

Fontes:http://divinavocacion.blogspot.com.br/2010/10/santa-candida-maria-de-

jesus.html;http://emmcmj.wordpress.com/quem-foi-madre-candida/; www.santiebeati.it/ 
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                                                                       AMIGOS DO INTEGRAL 

A escola faz parte do nosso dia a dia. Todos colaboram para que ela se torne um lugar agradável e de aprendizados 

saudáveis. E neste ano tão especial, os colaboradores da Obra e aqueles também que deixaram suas marcas, aqui 

prestam uma pequena homenagem pelos seus 50 anos. 

Trabalhar na Obra São José Operário para mim, tem sido um aprendizado constante. Sou grata pela oportunidade de 
estar aqui e aprender com esses jovens. “Para isso Deus nos chamou: formar o coração das crianças e jovens.” (Santa 
Cândida). Parabéns São José Operário!!                                       Rosimeire Silva – Auxiliar de coordenações 

    A Obra Social São José Operário é um espaço de aprendizagem, valorização da vida e exercício da fé. Conviver com as 
Filhas de Jesus, educadores, alunos e famílias da Obra é participar da alegria, do serviço e do amor pelos ensinamentos 
de Jesus Cristo. Durante todo o tempo que trabalhei na Obra me fortaleci na fé e na ação. A orientação educacional teve 
início modesto, mas cheio de vida, essência da missão da OSSJO, contando com o respaldo das irmãs. Tal respaldo 
viabilizou a estruturação e a implementação de atividades com liberdade de ação, responsabilidade, o que gerou 
envolvimento de toda a comunidade, incluindo famílias, profissionais autônomos e de outras instituições, e possibilitou o 
crescimento do trabalho em equipe. Creio que a missão do trabalho no decorrer da minha vida na Obra foi contribuir para 
“a formação de pessoas capazes de servir e amar a todos, especialmente aos mais necessitados, partindo de uma opção 
clara por Jesus, o homem para os demais, para o serviço, para os pobres.”    NMPE.12. p.12        

                                                                                                  Maristela Regina dos Santos Oliveira 

 

Pessoal, para encerrarmos o nosso papo de hoje, conheçam o início da história da fundação de nossa 

escola. Até a próxima!  

      Em 29 de dezembro de 1958 foi adquirido, pelas Irmãs Filhas de Jesus, um terreno que foi chamado de Chácara da Pampulha e 

durante  10 anos esse tempo destinou-se à atividades agropecuárias e local de convívio das alunas do Colégio Imaculada.  

 Irmã Felisa  Elustondo, FI, na época, Superiora do Colégio Imaculada de Belo Horizonte, refletindo sobre a missão de educar das Filhas de 

Jesus, decidiu abrir uma escola para adolescentes que moravam na periferia da cidade. 

     Após a aprovação do projeto, pelo Ministério da Educação e Cultura, em 1969, no dia 04 de maio, a Obra Social São José Operário foi 

inaugurada com o objetivo de ser um ginásio profissionalizante, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, no bairro Pampulha, com uma 

cerimônia onde foi abençoada a Capela, as salas de aula, a secretaria e a cantina.  

    No final do ano, chegaram as máquinas prometidas pelo MEC e, no ano seguinte, teve início a 1ª série do Ginásio São José Operário, 

com quase 100 alunos, a maioria filhos de industriários residentes nos bairros próximos. Três irmãs do Colégio Imaculada: Ana Oliveira 

Preto, Cecília Machado e Benedita Oliveira passaram a residir no local para melhor atender os candidatos ao estudo.  

    Até 1974, o Ginásio foi mantido pelo Colégio Imaculada Conceição. A partir de então, a Obra se tornou independente e passou a ser 

mantida pela Sociedade de Educação Integral e de Assistência Social (SEIAS). 

 Em 1975, o ginásio passou a denominar-se Escola de 1º grau São José Operário.            

 E assim permaneceu até 1982... 
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  Construção das salas de ensino profissionalizante                       Alunos do ensino profissionalizante – Década de 70 

                   
                            

 


