
E D I Ç Ã O  E S P E C I A L

BOLETIM
das estações

Ano 3 - Número 7 - Dezembro 2020

P a r a  
2 0 2 0 ,  

nossa
gratidão



Chegamos ao final do ano 2020. Nosso olhar para esses 

últimos meses está envolvido por luzes e sombras. Tempo de 

pandemia, tempo de isolamento social, cuidados, higienização, em muitos

momentos, tempo de medo e pânico. 

A pergunta mais ouvida: quando tudo isso terminará? Então vieram os desafios na

continuidade das rotinas interrompidas, das tarefas não realizadas da forma

convencional… Muitas outras perguntas de todos os meios onde circulávamos

antes, sem problemas, agora se torna um grande desafio: encontrar-se,

acompanhar as informações, mergulhar no meio virtual para quase tudo o que

antes fazíamos presencialmente. E chegamos até o abraço virtual, o encontro

virtual, as aulas das crianças, o trabalho… Como mudou nossa vida! Como

mudaram nossos relacionamentos ou a forma de cultivá-los. Para o que não

tínhamos tempo, antes da pandemia, agora temos até demais, ao ponto de não

conseguir administrá-lo… 

Chegamos ao final do ano 2020. Estatísticas impressionantes, mas quando

passamos dos números a pessoas concretas como: o vizinho, o amigo, o familiar:

vítima da pandemia, o coração começou a apertar, a dor foi mais profunda.

Chegamos ao final do ano 2020, e tudo ainda não voltou ao normal ou ao ‘novo

normal’ como dizem. E nos perguntamos: como superamos esse tempo? Como

sobrevivemos? O que aprendemos?

Incrível, mas podemos dizer que muito aprendemos: o valor da vida, o cuidado

consigo e com os demais, começamos a olhar o planeta, a natureza, as pessoas,

como seres profundamente interligados, frágeis, dependentes uns dos outros. Isso

porque se o vizinho está doente, nós podemos adoecer! Não somos ilhas isoladas,

somos pessoas em processo coletivo de aprendizagem. Foi um processo de

autoconhecimento e conhecimento mútuo. “Fique em casa” – frase mais ouvida.

Lavar as mãos e álcool em gel – outros elementos que não esqueceremos.

Isolamento social, use máscaras. Cuidados citados, relembrados no mundo inteiro. 
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EDITORIAL

Aprendemos que somos vulneráveis a um vírus invisível, que parou a humanidade

que tinha um ritmo cada vez mais acelerado, sem tempo para nada. Aprendemos

que o tempo realmente vale ouro, que deve ser aproveitado para amar, doar-se,

partilhar, viver a solidariedade. Aprendemos que o elemento “ar” é precioso, é

gratuito, precisamos valorizar e respeitar, porque, além de tudo, muitas das

milhares e milhares de pessoas que morreram não conseguiram manter sua

respiração natural. 

Gratidão a Deus: não podemos esquecer dos profissionais de saúde que foram

capazes de ter uma dedicação ímpar no cuidado das vidas, ao ponto de perder

suas próprias vidas. Aprendemos, com muita criatividade, a ser mais humanos,

mais fraternos, mais solidários, olhando a realidade além de nós mesmos,

descobrindo as necessidades de outros mais fragilizados e empobrecidos. Não

ficamos paralisados, fomos capazes de partilhar, escutar, acolher, enviar

mensagens de esperança, ser presença mesmo no isolamento. 

O que parecia impossível de ser enfrentado, hoje soma-se a uma lista de

aprendizagem, dinamismo, criatividade, proximidade…Gratidão a Deus por sua

presença constante em nossa vida! Gratidão por toda a esperança que renasceu

das cinzas e que agora arde em nosso peito. Gratidão às pessoas que foram luzes

nesse tempo sombrio, gratidão pelas lágrimas convertidas em perdão,

misericórdia, ajuda mútua. Gratidão porque Deus nos mantém vivos, porque

temos uma missão a realizar: gerar mais vida, a partir dos valores que constroem

mais fraternidade e comunhão. Gratidão a todos e todas que transformaram, a

cada dia, sua rotina em motivos novos para seguir vivendo e, com amor, cuidando

da vida como dom, e que é assim reconhecido, quando colocado a serviço dos

irmãos e irmãs. Que Santa Paulina, que também vivenciou a pandemia de 1918 e,

portanto, conheceu nossa dor e nossa luta, interceda por todos nós, fortalecendo

nossa caminhada e nosso profundo desejo de dias melhores. A luta continua, a

batalha ainda não foi vencida. Continua também nossa gratidão ao Deus da Vida

que ilumina nosso caminho, nossas buscas, sonhos e esperanças. É tempo de

esperançar, fazer acontecer o novo, porque a aurora sempre chega depois da noite

escura.

Irmã Roseli Amorim 
Coordenadora Geral da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição



2020 foi cheio de incertezas, medos, desafios,
perdas. Diante deste cenário, amadurecemos

como pessoa e como profissionais, estreitamos
laços, nos reinventamos, despertamos para a
solidariedade, crescemos na fé, renovamos a

esperança, cuidamos da saúde, vivemos o AMOR.
Por isso, nesta edição do Boletim das Estações, as
unidades da Rede Santa Paulina manifestam sua

GRATIDÃO por este ano tão diferente, mas
também muito especial.

gratidão



O ano de 2020 nos fez valorizar ainda mais o trabalho em
equipe. Sem o apoio, o esforço e a união das colaboradoras

da Casa de Acolhimento Santa Paulina não seria possível nos
adaptar a tantas adversidades e incertezas. É devido à

cumplicidade do grupo que o serviço continuou atendendo
mulheres e dependentes em situação de rua de uma forma

empática e humanizada.

Agradecemos aos parceiros e doadores que
continuaram acreditando no trabalho desenvolvido pela
Casa de Acolhimento Santa Paulina e contribuíram para
que pudéssemos acolher as mulheres em situação de
rua, buscando a redução das vulnerabilidades sociais.

Em meio a tantos medos e inseguranças,
2020 nos ensinou a agradecer pela vida. A
vida é o que somos, o que sentimos e o que
sabemos. A vida é o nosso bem mais precioso.  

Casa de Acolhimento Santa Paulina



No cotidiano escolar, somos gratos às transformações.
Habilidades foram desenvolvidas, possibilidades criadas,

dando espaço para a esperança e para a solidariedade.
Crescemos! Não seremos mais os mesmos.

Com saúde, bendizemos o dom da vida.

Agradecemos a Deus e Santa Paulina pela superação
das dificuldades. Com coragem e fé, transformamos
nossos olhares, nossas possibilidades, valorizando os
vínculos familiares e profissionais.

Colégio Regina Mundi 



Gratidão pelos colaboradores e Irmãs com saúde 

Pela natureza que nos envolve, revelando o cuidado de Deus
para conosco, agradecemos o dom da vida e a saúde das
Irmãzinhas, equipe e familiares.

Gratidão pela união e permanência dos colaboradores 

Pela equipe de missão do CEIC, por todos os gestos de acolhida,
cuidado e amor que foram oferecidos aos hóspedes. Nossa
gratidão à Congregação, à Coordenação Geral, que possibilitou a
permanência de toda equipe neste ano de tantos desafios para a
Hospitalidade.

Centro de Espiritualidade
Imaculada Conceição

Gratidão por receber os hóspedes e poder reencontrá-los 

Por todas as pessoas que se hospedaram ou passaram pelo
CEIC Pousada & Eventos e experimentaram momentos de paz,
amor, serenidade e saíram fortalecidas na sua espiritualidade.



Nossa gratidão às pessoas de coração e de mãos abertas, que,
mesmo em meio à pandemia, dispuseram-se a nos ajudar com
aquilo que puderam, alguns individualmente, outros com vizinhos,
familiares, amigos e nas empresas onde trabalham. Ganhamos muito,
muitos novos amigos para o Lar.

Agradecemos ao Senhor pelos colaboradores que, incansavelmente,
estão acolhendo, confortando, ouvindo, cuidando com um coração
generoso e terno, com um olhar que acaricia e ama. Esta maneira
carinhosa e terna dá sentido à vida e missão de todos nesta
instituição.

É tempo de agradecer ao Criador por estar neste espaço de missão,
onde a vida está mais vulnerável. A esperança renova-se a cada
dia, nos dá um novo motivo para viver, amar e servir.

Lar dos Velhinhos



Gratidão pela saúde 

Nossa equipe agradece a Deus pela saúde. Estamos passando por
este período difícil da Covid-19, com saúde e disposição para
assumir os trabalhos no Centro de Terapias.

Gratidão pela alegria  

Depois de sete meses com as atividades suspensas devido à
pandemia, a retomada do serviço de natação e hidroginástica
proporcionou alegria e satisfação aos clientes e à equipe de trabalho.

Gratidão pelo retorno das terapias naturais 

Com a reforma na ala de terapias, as atividades terapêuticas foram
reorganizadas e estão reiniciando com nova modalidade.

Centro de Terapias 
Naturais Fonte de Vida



Gratidão aos missionários e missionárias com Santa Paulina, que
permaneceram nos ajudando com suas contribuições. Esta partilha nos
ajudou na manutenção do Santuário e também a continuarmos o
trabalho de Evangelização, missão deste espaço sagrado. Nosso muito
obrigado, também, àqueles que passaram a fazer parte da Campanha
Missionários com Santa Paulina, mesmo neste ano tão difícil.

Agradecimento a Deus por nos permitir ter a tecnologia necessária para
levar a Sua palavra e o carisma de Santa Paulina aos lares do mundo
inteiro, no período em que o Santuário ficou fechado. Durante a
pandemia, tivemos um aumento muito expressivo no número de
seguidores em todas as nossas redes sociais. Por este motivo, o nosso
muito obrigado a todos os devotos e devotas de Santa Paulina.

Agradecimento eterno a todas as pessoas que, mesmo com as
dificuldades impostas pela pandemia, continuaram nos ajudando com
doações, realizando seu gesto concreto de fé e devoção a Santa
Paulina.

Santuário Santa Paulina



Gratidão pelos vínculos  

Gratidão por mantermos os vínculos presentes mesmo que por

meio de uma tela, mas nunca separados.

Gratidão pela solidariedade  

Quando somos solidários, temos a sensibilidade de enxergar a

sociedade com compaixão e esperança de dias melhores.

Educandário
Sagrada
Família

Gratidão pela saúde  

Agradecemos a Deus pela

saúde de todos: famílias,

educandos e colaboradores.



Gratidão pelo aperfeiçoamento da fé 

Neste ano de 2020, traduzimos os nossos corações na vastidão dos

sentimentos que nos povoaram. Foi assim que, ansiando por um

antídoto, aperfeiçoamos a nossa fé; resgatando as forças

necessárias e a esperança Naquele que nunca nos abandona. 

Gratidão pela alegria de se reinventar 

Seja pela necessidade ou pelo querer, creiamos no potencial que se

esconde dentro de cada um de nós, pois a Criação chama-nos ao

progresso e se reinventar é um degrau dessa escada chamada evolução. 

Educandário Imaculada
Conceição

Gratidão pela aproximação dos laços familiares 

A família, base da sociedade, teve a oportunidade de se aproximar,

mesmo estando longe fisicamente; pois o amor e a atenção com o

próximo se fizeram mais presentes, mostrando-nos o valor do

outro em nossa vida. 



Gratidão a Deus pela vida, pela oportunidade de acolher e

servir bem cada pessoa que chega na unidade.

Gratidão pela Congregação, pela Rede Santa Paulina que, por

meio do seu carisma, aproxima povos, levando amor, compaixão

e compromisso com a defesa da vida.

Eventos e Hospedagem
Sagrada Família

Deus aproxima-se de nós na mansidão de uma criança,

para que ninguém fuja Dele, para que todos sejam

atraídos ao presépio.



Centro de Vida
Madre Clarice

A Estrela nos mostra um novo caminho

O Centro de Vida Madre Clarice agradece pelos seus 23

anos de missão no cuidado a vida.

Deus vai acendendo luzes quando precisamos delas.

Gratidão a Deus que nos amparou neste tempo de

pandemia e nos abriu mais uma janela, com o

autocuidado “As sete portas da casa da saúde” online,

atravessando fronteiras.

Nunca, jamais, desanimeis, embora venham ventos contrários!

Gratidão à comunidade das Irmãs, à equipe, aos colaboradores e

aos voluntários pela dedicação e profissionalismo.



Casa da 
Sagrada Família

Gratidão a Deus pela vida das Irmãs,

colaboradores, educandos e famílias.

Gratidão à equipe pelo empenho e engajamento

no trabalho realizado em 2020.

Gratidão às famílias dos atendidos pela participação na

proposta de construção de vínculos.



Escola
Medianeira

Gratidão pela formação 

Somos gratos pelo olhar, pela

disponibilidade de pessoas que com

suas palavras confortaram o coração e

nos motivaram a enfrentar os

momentos desafiadores.

Gratidão pela parceria 

Em prol da vida, do cuidado com o outro e conosco, fomos obrigados a

nos distanciar, a nos isolar, mas agradecemos a todos os

colaboradores, estudantes e familiares que continuaram acreditando e

apostando no nosso jeito de educar.

Gratidão pela reinvenção  

Gratidão pela oportunidade de reinventar e avançar, a cada dia,

nas aulas online, neste tempo de pandemia, alimentando sempre

a esperança em dias melhores.



Eventos e
Hospedagem São José

Gratidão a Deus pela saúde de todos os colaboradores da

unidade e pelo comprometimento com a preservação da vida.

Gratidão a Deus pelo investimento em melhorias que está

ocorrendo em nosso espaço.

Gratidão pela reabertura da unidade aos hóspedes.



Centro de Assistência
Social Tecendo a Vida

Gratidão pelo cuidado com as vidas.

Gratidão pela continuidade do serviço.

Gratidão por tantos corações solidários.



Escola
Fátima

Gratidão pela união 

Diante de um momento desafiador, a Escola Fátima e as famílias

mostraram-se unidas e comprometidas com as mudanças necessárias

que vieram pela frente. Os obstáculos do "novo" e o futuro incerto

estão sendo ultrapassados por essa bela união entre família e escola

que caminham por um só motivo: nossos educandos.

Gratidão pela sensibilidade 

A inovação se dá quando temos que achar um novo modo de seguir

quando o antigo não é mais válido, mas há de se pensar no conjunto

que atinge à mudança.  A Escola Fátima, sensível a este momento para

todos, pensou em novos caminhos para trilhar sem deixar colaborador,

educando ou família desassistida. E, graças ao olhar atento e sensível,

foi possível uma mudança que pudesse ser acessível a todos.

Gratidão pela tecnologia 

A tecnologia, sem dúvida, foi fundamental neste processo de adaptação à

nova realidade, como a busca de recursos para moldar as aulas,

atividades, projetos, entre outros. Certamente, ela veio para ficar. E, assim,

confirmamos os seus benefícios e podemos chegar cada vez mais longe

no quesito ensino para a vida. Por meio da tecnologia, nos conectamos

com o mundo e podemos ser agentes ativos para a transformação.



Hotel do Santuário

Somos gratos pela vida e pela oportunidade de podermos fazer

diferente, valorizando os pequenos gestos e dando um novo sentido

para nossas vidas.

Gratidão pela esperança e por reconhecer que tempos difíceis nos

moldam e nos tornam pessoas melhores.

Agradecemos pela oportunidade de estarmos em um espaço que valoriza

a vida e, apesar de tantas dificuldades, permanecemos juntos, seguindo

em frente.



Lar São Roque

Gratidão a Deus por mais um ano com saúde. Em Tua palavra

encontramos a força que precisamos para continuar caminhando.

Agradecemos a Deus por nos conceder a gentileza do dia e a

oportunidade de contemplar mais um ano de saúde e felicidade.

Gratidão a todos os benfeitores e colaboradores do Lar São Roque.



Colégio São José

Gratidão pela dedicação e profissionalismo de todos os nossos

professores e colaboradores, que enfrentaram os desafios de se

adaptar rapidamente para fazer frente às exigências de um novo

modelo de educação e tiveram grande êxito na tarefa de manter a

escola funcionando, em sintonia com famílias e estudantes.

Gratidão pela saúde de muitos colaboradores, professores, estudantes

e familiares que enfrentaram a Covid-19 e conseguiram, com a graça

de Deus, vencer a doença e se recuperar plenamente para voltar às

atividades normais.

Gratidão pela compreensão e apoio das famílias, que além de formarem

uma parceria com a escola durante o período de aulas remotas, ainda

participaram ativamente das campanhas de arrecadação de donativos

que foram propostas durante o período de isolamento social para o

auxílio dos mais necessitados.




