
 

 

Estimados estudantes, educadores docentes e administrativos. 
Viva Jesus em Nossos Corações! Para Sempre! 

 

Quem vos fala é o Irmão Jardelino Menegat, Diretor do Colégio La Salle Abel. 

Iniciamos a terceira semana de aula e já estamos no mês de março. Espero que todos 

tenham aproveitado o tempo de recesso de carnaval para ter forças e disposição para o 

nosso ano letivo. Outro aspecto que gostaria de alertar, e que tem despertado 

preocupação na sociedade mundial, é sobre o coronavírus. A Direção orientará os 

educadores docentes e administrativos e estudantes a respeito do cuidado com o 

contágio do coronavírus, colocando nas redes sociais institucionais e em cartazes, 

orientações acerca do cuidado com esse vírus.    

Hoje, vamos refletir sobre o tempo litúrgico da Quaresma. A Quaresma é o período 

de 40 dias que antecede a Páscoa. Este tempo iniciou na quarta-feira da semana 

passada, na semana de carnaval, na Quarta-feira de Cinzas.  

Ao longo deste tempo quaresmal, a Igreja Católica nos recomenda sermos 

melhores. Por isso, nos convida a escutar a Palavra de Deus, orar com mais frequência, 

praticar boas obras e seguir o caminho de Jesus Cristo.  

Este tempo de Quaresma é um tempo de reconciliar-nos conosco mesmos, com os 

outros e com Deus. Somos convidados a retirar de nossos corações o ódio, o rancor, a 

inveja, isto é, tudo o que prejudica o outro e a nós mesmos.   

Os 40 dias da Quaresma nos reportam a várias passagens bíblicas que falam dos 

40 dias do dilúvio, dos 40 anos da peregrinação do povo judeu pelo deserto, dos 40 dias 

que Jesus passou no deserto antes de começar sua vida pública, dos 400 anos de 

duração do exílio dos judeus no Egito.  

A Quaresma é um tempo de oração, penitência, jejum e para realizar ações de 

caridade. Quem sabe neste tempo de Quaresma cada um de nós consiga reservar mais 

tempo para orar, fazer algum sacrifício, deixar de falar mal dos outros e praticar a 

caridade! Desta forma, estaremos melhor preparados para a festa da Páscoa. 

No Brasil, durante o tempo da Quaresma, realiza-se a Campanha da Fraternidade, 

que, neste ano, nos interpela por meio da passagem bíblica do Evangelho de São Lucas: 

"Viu, sentiu compaixão e cuidou dele". Na próxima semana a reflexão será sobre o 

tema e o lema da Campanha da Fraternidade deste ano.  

Aproveito para desejar uma boa semana, um bom início da Quaresma, e que Viva 

Jesus em nossos corações! Para Sempre! 

Niterói, dia 02 de março de 2020. 

Prof. Ir. Jardelino Menegat - Diretor 
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