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Monsenhor Domingos fundou a Congregação
das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da
Piedade em 28 de agosto de 1982, desde

então sonhamos em expandir nosso carisma
para terras mais distantes.

“O dia oito deste mês foi um dos mais lindos
dias. Momento em que fomos fazer a visita

pastoral e conhecer o território da missão". As
Irmãs foram conhecer os territórios e também

as pessoas que a partir daquele momento
fariam parte de suas vidas.

No dia 6 de janeiro, após 17h de viagem,
as irmãs missionárias chegaram a

Angola, Dia dos Santos Reis. Elas não
trouxeram, nas mãos, o ouro, nem o
incenso e nem a mirra. Nossas Irmãs,

trouxeram, de presente para ofertar ao
Deus menino, suas próprias vidas!

Nossas Irmãs Missionárias Maria
Aparecida, Joana e Jéssica se

prepararam durante vários meses
para a missão em Angola.

Continua...

No aeroporto, nossas missionárias
preparam-se para a viagem e recebem

o carinho das Irmãs que as
acompanharam. 



Abertura da
comunidade

Você pode ajudar...
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 A missão segue em
frente...

No dia 9 de janeiro, as Irmãs participaram da
missa de tomada de posse pastoral na Capela
de São Nicolau, onde Dom António Francisco

Jaca, arcebispo da Arquidiocese de Benguela,
presidiu a celebração e entregou o decreto de

fundação da comunidade religiosa.
 

O EIBAB, Espaço Irmã Benigna África Brasil,
será uma verdadeira ponte entre os
continentes! Faça parte dessa linda
missão! Informações para doações: 

CNPJ: 43.641.384/0001-34
BANCO ITAÚ, AG. 3037, C/C 99803-0

A Congregação das Irmãs Auxiliares de
Nossa Senhora da Piedade, mantenedora
da Rede Piedade de Educação, é uma
associação privada, sem fins lucrativos,
beneficente, filantrópica, de assistência
social, pastoral e educacional, fundada
em 1892, na cidade de Caeté/MG e, hoje,
desenvolve atividades em Minas Gerais,
Tocantins, Rio de Janeiro, Maranhão,
Distrito Federal e em Angola (África).

 

As Irmãs participaram de um
programa na Rádio Ecclesia!

O CIANSP NOTÍCIAS é um
informativo interno da
Congregação das Irmãs
Auxiliares de Nossa Senhora da
Piedade com periodicidade
mensal e distribuição digital
gratuita.

Casa Central
Rua Calcedônia, nº 282 - Prado
Belo Horizonte/MG - CEP:
30.411-103
Telefones: (31) 3371-1464 
E-mail: ciansp@ciansp.com.br 
Site: www.ciansp.com.br 
Organização e diagramação: 
Irmã Juliana Pereira dos Santos

As Irmãs participaram da Profissão
Religiosa e Irmã Joana D'Arc foi

escolhida madrinha da Irmã professa!

As Irmãs visitaram o Centro Médico
Dom Oscar em Luongo.

Relações-públicas Responsável: 
José Alessandro de Oliveira, Registro
CONRERP-RJ 3952

Consultoria de comunicação e
finalização:
Zele Comunicação

Os artigos publicados no CIANSP
NOTÍCIAS são de responsabilidade de
seus autores e a reprodução parcial
ou total do conteúdo da publicação
depende de autorização explícita de
sua organizadora.

Textos: Madre Teresa Cristina Leite, Irmã
Márcia Santiago, José Alessandro de Oliveira.
Fotos: Madre Teresa Cristina Leite e Irmã
Márcia Santiago.

http://www.ciansp.com.br/


I M P O R T A N T E !
Caso você tenha alcançado graça por
intermédio do Servo de Deus Domingos
Evangelista Pinheiro, ou conheça alguém
nessa situação, por favor, imprima e
preencha ou repasse a ficha abaixo deste
texto para a pessoa. Envie o documento
original, com urgência, até o dia 20 de
fevereiro, aos cuidados de Irmã Célia
Martiniano da Mata - Rua Calcedônia 282.
CEP 30-411-103 - Prado - Belo
Horizonte/MG. Antes de enviar o original
para Belo Horizonte, encaminhar, pelo
Whatsapp: (31) 99139-3555, a foto da ficha.
É importantíssimo para anexarmos ao
Processo do Servo de Deus. 

Você também pode contribuir
para o Processo de Beatificação

do Servo de Deus Domingos
Evangelista Pinheiro:

CNPJ: 17.217.720/0001-06
Banco do Brasil S.A. - Ag. 3032-5

- C. 23531-8 - Mons. Domingos
(51) - Poupança  

 

Dedicação da Capela do RIB -
Residencial Irmã Benigna

No dia 28 de dezembro, nossa Congregação reuniu-
se alegre e festivamente, para celebrar a dedicação
da Capela de Nossa Senhora da Piedade do RIB -
Residencial Irmã Benigna - local da antiga sede do
noviciado das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da
Piedade. 
Depois de muitos anos, a Congregação conseguiu
readquirir o prédio que marcou a vida de muitas Irmãs
nos primeiros anos da Vida Religiosa. De acordo com
Madre Teresa Cristina Leite, esse é um espaço de
muitas histórias, de muitas vidas, força presente do
carisma da Congregação, resgate de nossa história. 
Foi lindo ver nos olhos de nossas Irmãs a emoção de
reviver lembranças ao adentrar nesse ambiente que
está sendo restaurado com tanto capricho e carinho. 
O Residencial Irmã Benigna sediará a Comunidade
das Irmãs idosas e a Casa Central da CIANSP e com
toda infraestrutura moderna de cuidados com bem
estar e saúde, acolherá idosos que desejem morar no
residencial.
A missa de dedicação foi um presente da
Congregação para o centenário da Arquidiocese de
Belo Horizonte e foi celebrada pelo arcebispo de Belo
Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo.
Ao final da celebração, Madre Teresa fez um discurso
evocando a força da mulher, especialmente da
CIANSP formada ao longo da história, atualmente e
no futuro, por mulheres grandes, guerreiras e capazes
de grandes feitos. 
  

O processo de beatificação de Monsenhor
Domingos Evangelista Pinheiro iniciou-e no dia
15/09/2018. Ele nasceu em Caeté, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, e dedicou a vida
aos pobres, à evangelização, à formação das
primeiras professoras negras do Brasil e fundou a
Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa
Senhora da Piedade para dar continuidade à sua
obra.
Desde então, estão sendo reunidos documentos,
relatos e outros elementos que comprovam as
virtudes cristãs de Monsenhor Domingos. Essa é a
chamada fase diocesana do processo. 
Em março deste ano, a fase diocesana será
finalizada e os documentos confeccionados
enviados para o Vaticano que dará prosseguimento
aos trabalhos já começados no Brasil.   

Processo de Beatificação de Monsenhor Domingos

Clique aqui para
acessar ao formulário 

https://drive.google.com/file/d/1CTPDh4eP53s-Bxc95co1AvkKRPTg_I08/view?usp=sharing


“Nós que passamos apressados pelas ruas

das cidades merecemos ler as letras e as

palavras de gentileza. Por isso eu pergunto

a você no mundo se é mais inteligente o

livro ou a sabedoria... o mundo é uma

escola, a vida é um circo. Amor palavra que

liberta já dizia o profeta” 

 
Marisa Monte

 

O CAMINHO DA ESCOLA: 
APRENDIZADOS E RESPONSABILIDADES

 Por Betânia Diniz Gonçalves - Doutora em Psicologia e professora da PUC Minas

É hora de começar um novo ano letivo e para
isso crianças, adolescentes, famílias,
professores, professoras, funcionários,
funcionárias se direcionam até à escola. É muito
linda a cena que se aproxima de nosso
horizonte: crianças e adolescentes a caminho
da escola. Tempo de reencontros e afetos,
desafios diários e aprendizados diversos.   O
retorno, certamente, será como as condições
sanitárias permitirem, mas é fato, vamos
retornar e iniciar o ano letivo de 2022.

Quero considerar aqui o caminhar até a escola,
ou seja, o trajeto que a comunidade escolar faz
quando se dirige de casa até a escola. No que
diz respeito às crianças e adolescentes essa é
uma tarefa decidida e realizada pela família.
No corre-corre da vida algumas se dirigem à
escola levados por terceiros, pelo motorista da
van, pelo motorista particular, pela baba... Na
prioridade da vida essa organização pode ser
repensada não do jeito mais “fácil”, mas do jeito
que educa e acompanha. No que é prioridade
não se perde a chance de ensinar e aprender, e
acompanhar o desenvolvimento de crianças e
adolescentes é prioridade.  

Quando essa tarefa não é  “terceirizada” faz-se
uma experiência linda e prazerosa: parar o
carro um pouco antes de chegar à escola e
pegar seu filho ou sua filha pela mão e
atravessar a rua; ensinar o nome das ruas pelas
quais percorrem até chegar ao colégio; parar
na praça do caminho e olhar as plantas; ver os
funcionários e funcionárias das lojas de bairro
sentados no chão no seu horário de almoço;
observar o transito das pessoas nas calçadas
para o almoço ou outro afazer; os
desentendimentos dos apressados no transito ou
ao “furar” o semáforo;  nomear as cores das
moradias e prédios e carros; brincar de
adivinhação pelo trajeto; inventar e nomear as
coisas da vida que nos aproximam daqueles
sobre os quais temos responsabilidade afetiva.
O que cada situação dessas permite à família
que acompanha é inominável, não está
prescrito, poderá ser descoberto e construído
em conjunto com aquele(a) que se desenvolve.

Conhecer a cidade na qual se vive é chance de
fortalecer crianças e adolescentes. Certamente
essa experiência a ajudará a resolver questões
agora ou futuramente. Quando o pai da princesa
escondeu dela todas as rocas para que ela não
corresse o risco de se furar, também não a ensinou
a manusear a roca, e isso não a protegeu,
expondo-a ao risco. E não deu outra, a princesa
furou o dedo na roca e ficou adormecida por
longo tempo até ser “salva” pelo príncipe. Não
vivemos em mundos de princesas e príncipes, e o
que pode parecer ser o gesto de salvar é muitas
vezes não permitir crescer e ter autonomia. 

Crianças e adolescentes são cidadãos de direitos
e responsabilidades. Essa consciência se constrói
na escola e na diversidade encontrada no
caminho para a escola. Parte dessa construção
cidadã é responsabilidade da escola, do Estado e
parte é responsabilidade da família. A diversidade
da cidade, a desigualdade da cidade precisa ser
nomeada para que a criança a perceba. O
ensinar é um gesto de amor. “A educação não
transforma o mundo, transforma as pessoas e as
pessoas transformam o mundo”, como já nos disse
Paulo Freire. Educar cria responsabilidades, não se
pode mais ver as diferenças e delas não nos
aproximarmos para transformar. 

O caminho para se chegar até a escola é um
importante momento de escuta e de fala,
oportunidade de educar e de aprender, uma
responsabilidade de todos. Famílias e crianças
aprendem e ensinam e podem crescer em
consciência de cidadania. 

É possível tornar prioridade acompanhar seu/sua
filho(a) caminhando até a escola e saborear essa
experiência? 

 



Vídeo com imagens exclusivas 
da chegada das 

Irmãs em solo africano!

BÔNUS DA EDIÇÃO ESPECIAL

TOQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO!

https://www.instagram.com/p/CYkDglJsxJU/
https://www.instagram.com/p/CYkDglJsxJU/

