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Dedicatória
Este livro nasceu das mensagens 
dirigidas especialmente aos alunos 
do Colégio La Salle Abel, por isso 
é dedicado aos alunos que se 
transformam em estudantes. Também 
dedico esta obra aos educadores 
docentes e administrativos, que não 
medem esforços para transformar a 
vida dos nossos alunos/estudantes 
por meio do ensino, aprendizagem e 
de suas experiências de vida. Dedico 
este livro, igualmente, aos pais e 
responsáveis, que acompanham o 
processo de formação de seus filhos.

Aos meus pais, hoje falecidos, minha 
homenagem especial, pois continuam 
presentes em minha vida por meio das 
lições que marcaram a minha trajetória 
de um eterno aprendente.
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Esta coletânea de mensagens, com o 
título A ESCOLA QUE TRANSFORMA 
VIDAS PELA EDUCAÇÃO, em formato 
de Iivro, é composta pelas reflexões 
realizadas às segundas-feiras por 
áudio interno para toda a comunidade 
educativa do Colégio La Salle Abel. 

O título desta coletânea nasceu a 
partir da missão institucional, que 
é transformar vidas pela educação. 
Acreditamos que o perfil de entrada 
dos nossos alunos é bem diferente 
do perfil de saída. Nós queremos 
que nossos alunos cresçam na 
dimensão física, emocional, humana 
e espiritual. Queremos que os nossos 
alunos, ao concluírem a etapa 
formativa no Colégio La Salle Abel, 
estejam preparados para iniciar seus 
estudos universitários, sejam bons 
profissionais e boas pessoas. 

As mensagens não necessariamente 
têm uma sequência de conteúdo, 
pois algumas seguem os fatos que 
o colégio viveu na semana em que 
foram escritas e divulgadas. Em sua 
maioria, são dirigidas aos alunos com 
a intenção de oferecer-lhes valores, 

princípios, insistências e informações 
contextualizadas para cada momento. 
No entanto, como toda a Comunidade 
Educativa tinha acesso a elas pelo 
sistema de som interno e pelas redes 
sociais e site do colégio, incluindo os 
pais, algumas contêm conteúdo que 
servem para todos. 

Diante do impacto positivo que 
as mensagens provocaram para a 
nossa comunidade educativa no 
ano de 2019, disponibilizamos estas 
mensagens em formato de livro para 
os alunos concluintes da 3º Série do 
Ensino Médio, para que as levem como 
lembrança do colégio, entregues na 
formatura, dia 13 de novembro de 
2019. 

Os que desejam acessá-las em formato 
digital poderão fazê-lo pelo site do 
Colégio La Salle Abel, no link: 
bit.ly/mensagensabel

Desejamos a todos uma boa leitura e 
que as mensagens se tornem vida na 
vida dos que tiverem acesso a elas.
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Juntos somos o 
Colégio La Salle Abel

Niterói, 04 de fevereiro de 2019

Nº.1

1
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Com alegria assumi em dezembro 

2018 a Direção do Colégio La Salle 

Abel, esta renomada Instituição. 

Este colégio formou várias 

gerações ao longo dos seus 65 

anos de existência e, entre tantas 

pessoas, certamente alguns 

familiares de vocês. 

Queremos fazer deste colégio 

o melhor de Niterói, o melhor 

do estado do Rio de Janeiro e 

até mesmo do Brasil. Para isso, 

é necessário contar com bons 

professores, alunos estudiosos 

e infraestrutura adequada. Não 

temos dúvidas quanto aos bons 

professores, nem duvidamos que 

os que optaram pelo Colégio La 

Salle Abel sejam bons estudantes. 

Quanto à infraestrutura, a Direção 

tem se preocupado em oferecer 

espaços educativos adequados. 

Com esse tripé, faremos do Abel o 

melhor colégio.

Bem-vindos ao Colégio La Salle 

Abel, bem-vindos à sua casa. Este 

lugar é tão bonito e agradável de 

estudar, aprender e conviver. Aqui 

é um espaço de educação humana 

e cristã de qualidade. O La Salle 

Abel é um espaço para acolher e 

ser acolhido, cuidar e ser cuidado, 

desenvolver nossas habilidades e 

competências.

Esta instituição é um espaço onde se 

transformam vidas pela educação. 

A educação humana e cristã de 

qualidade se faz com a colaboração 

de todos os integrantes da nossa 

comunidade educativa, isto é, 

alunos, professores e funcionários 

técnico-administrativos. Aqui é 

um espaço onde a pessoa pode 

encontrar-se consigo mesma, com 

os outros e com Deus.

O Colégio La Salle Abel que todos 

desejamos tem os “pés em Niterói”, 

mas queremos transcender este 

espaço e oportunizar que as pessoas 

realizem intercâmbios nacionais e 

internacionais. Vamos oportunizar 

encontros virtuais e presenciais 

com alunos e professores de outros 

colégios da Rede La Salle do Brasil 

e do mundo.

O Colégio La Salle Abel tem 

o “coração nas pessoas”, pois 
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queremos que elas sejam 

valorizadas, queridas e amadas 

neste nosso espaço educativo.

O Colégio La Salle Abel tem os 

“olhos para o mundo”, pois os 

nossos alunos precisam sonhar 

com projetos que transcendam 

Niterói, o estado do Rio de Janeiro 

e o Brasil. Queremos preparar o 

aluno para a vida e para o mundo.

No próximo ano celebraremos 

65 anos do nosso Colégio La 

Salle Abel. Realizaremos várias 

atividades para recordar o passado 

com gratidão, viver o presente com 

muita dedicação e olhar para o 

futuro com esperança.

Temos que agradecer às pessoas 

que nos antecederam. Ao recordar 

o Ir. Amadeu, agradecemos a 

todos os que ajudaram a fazer do 

Colégio La Salle Abel uma grande 

escola. No entanto, também 

precisamos agradecer às pessoas 

que hoje fazem parte do colégio, 

pois são elas que estão fazendo 

a história do La Salle Abel do 

presente e do futuro.

Neste ano recordamos os 300 anos 

da morte do fundador da Rede La 

Salle em nível internacional, São 

João Batista de La Salle. Graças à 

existência deste grande homem, 

hoje as escolas e universidades 

lassalistas estão presentes em 80 

países e nos cinco continentes.

Também em 2019 a Campanha 

da Fraternidade nos desafia a 

refletirmos sobre as Políticas 

Públicas e a citação bíblica 

inspiradora é do livro de Isaías, 

“Serás libertado pelo direito e 

pela justiça”.

Desejo a todos e a todas um bom 

ano letivo de 2019. Mais uma vez, 

desejo que todos sejam bem-vindos 

ao Colégio La Salle Abel.

Viva Jesus em nossos corações!

Para sempre!
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Acolher para melhor ser: 
quem é nosso estudante

Nº.2

2
Niterói, 11 de fevereiro de 2019
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Estamos iniciando a segunda semana 
do ano letivo de 2019. Espero que vocês 
estejam satisfeitos com a acolhida 
e o cuidado recebidos por parte da 
Direção, coordenadores, professores, 
administrativos e dos próprios colegas. 

Como Diretor, ainda não consegui 
passar em todas as salas de aula para 
acolhê-los, mas os professores e os 
coordenadores acolheram cada um de 
vocês em nome também da Direção. 
Podem ter certeza que nós estamos 
atentos a cada um de vocês para que 
possam sentir-se bem e tenham boas 
condições de aprendizagem.

A partir de amanhã, terça-feira, dia 
12 de fevereiro, os professores vão 
iniciar as aulas de terça a sexta-feira 
com um pensamento motivacional. A 
coordenação de Pastoral do Colégio vai 
entregar este pensamento motivacional 
na sala dos professores e os mesmos 
vão lê-lo e ajudá-los a refletir. Queremos 
preparar os alunos para serem boas 
pessoas e bons profissionais.

Sabemos que o estudo transforma as 
pessoas e transforma o meio em que 
vivem, portanto, estudar é estar em 

constante processo de construção 
pessoal e coletiva.

Ser estudante é:
• Ter vontade de aprender sempre 
coisas novas; 
• Saber escutar as orientações dos 
professores e dos pais; 
• Fazer os deveres de casa; 
• Viver o presente com muita 
convicção e ter esperança no futuro; 
• Saber respeitar normas e saber 
cumprir as regras estabelecidas pela 
colégio; 
• Aprender a conviver com os outros e 
partilhar suas ideias. 

Estas e outras características são do 
bom estudante e vocês são convidados 
a cultivá-las para assim serem 
chamados. Sejam bons estudantes, 
cumpridores dos seus deveres e, com 
isso, poderão ser vencedores. Sejam 
vencedores!

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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Caminho das pedras:
atitudes de um bom
estudante

Nº.3

Niterói, 18 de fevereiro de 2019

3
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Alegra-me acolhê-los nesta semana 
que estamos iniciando. Na semana 
passada, refletimos sobre algumas 
orientações de como ser bom 
estudante. Hoje continuamos a abordar 
este assunto, oferecendo-lhes três 
atitudes de um bom estudante. Espero 
que as mesmas possam ajudá-los. 

1ª. Prestar atenção em sala aula
De nada adianta frequentar as aulas e 
não prestar a atenção naquilo que está 
sendo apresentado pelo professor. Ficar 
atento às aulas é muito importante 
para poder praticar o que é ensinado. 

2ª. Ser um estudante participativo
Um bom estudante, geralmente, tem 
o costume de participar das aulas com 
perguntas, opiniões, considerações. 
Isso enriquece o aprendizado e amplia 
sua capacidade de refletir, analisar e 
de formar suas próprias opiniões sobre 
determinado assunto.

3ª. Reservar um tempo do dia
para descansar e brincar
Não fique o dia todo em cima dos livros. 

O seu cérebro necessita descansar. 
Quando você está descansado, sua 
capacidade de aprendizado aumenta 
consideravelmente com novos 
estímulos e novos desafios. Dedique 
algumas horas por semana para fazer 
o que lhe dá prazer e satisfação. Faça 
algum exercício físico, toque algum 
instrumento musical, vá ao teatro, 
cinema. Divirta-se! A vida não é só 
estudo, só trabalho ou só diversão, mas 
é o somatório de tudo isso. 

Essas e outras atitudes são aquelas 
que vemos em um bom estudante. Você 
é convidado a cultivá-las para assim 
poder ser chamado. Desejo que vocês 
sejam todos bons alunos. Vai ser bom 
para vocês, para as suas famílias e para 
o Colégio La Salle Abel. Desejo a todos 
uma boa semana. 

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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Bem-vindos à sua casa
Nº.4

Niterói, 25 de fevereiro de 2019

4
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É com satisfação e com alegria que 
acolho os alunos, os professores, os 
colaboradores e as famílias do Colégio 
La Salle Abel.

Sejam todos bem-vindos!

Aqui é um espaço para aprender e 
ensinar. Aprender novos saberes, novos 
relacionamentos e ensinar por meio de 
nossa sabedoria e testemunho de vida. 

Aqui é um espaço de educação onde 
se constroem saberes. Estes saberes 
se transformam em sabedoria. Esse 
encontro de saberes é uma contribuição 
da nossa comunidade educativa, para 
que os alunos não apenas saibam, mas 
vivam cada vez mais conscientes de si 
mesmos e da realidade que os rodeia.
 
Aqui é um espaço de educação de 
qualidade. A educação de qualidade 
se faz com a colaboração de todos 

os integrantes de nossa comunidade 
educativa, alunos, professores, 
funcionários técnico-administrativos e 
famílias.
 
Aqui é um lugar onde se transcende 
o finito, pois aqui é um espaço para 
sonhar e realizar os seus sonhos. 

Aqui é um local onde a pessoa pode 
se encontrar consigo mesma, com os 
outros e com Deus. Aqui também é um 
espaço onde o Colégio La Salle Abel e 
a sociedade se encontram. 

Aproveito para desejar a todos e a 
todas um bom ano letivo e que vocês 
encontrem espaço para realizar 
sonhos. Sejam bem-vindos ao Colégio 
La Salle Abel.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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Rumo à excelência como 
estudante

Nº.5

Niterói, 11 de março de 2019

5
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Nesta semana, continuaremos a 
reflexão sobre como ser bom estudante 
ou bom aluno. Hoje apresento-lhes 
algumas orientações e práticas 
simples, que podem ajudá-los a terem 
boas notas nas provas e no Colégio. 

1ª. Copie a matéria
Pode parecer a dica mais óbvia 
de todos os tempos, mas, se o 
professor está escrevendo no quadro, 
provavelmente a informação não está 
presente nos livros de referência. 
Portanto, não perca tempo com as 
famosas perguntas do tipo “É para 
copiar?”. Pense que, se não houvesse 
essa necessidade, o seu professor 
não perderia tempo colocando essas 
informações no quadro. 

2ª. Preste atenção
Essa é outra dica aparentemente 
desnecessária, mas que é seguida 
pelos melhores alunos. A explicação 
do professor é o momento para 

compreender bem os conceitos 
abordados no material de estudo e 
sanar as suas dúvidas. Portanto, essa 
não é a melhor hora para desenhar ou 
rabiscar o caderno dos amigos. 

3ª. Estude para as provas
Você pode ser um excelente aluno, 
que realiza todas as tarefas e presta 
atenção em todas as explicações, mas, 
se não estudar para as provas, não terá 
como aplicar os seus conhecimentos. 
Dedique-se e crie um plano de estudos 
que ajude você a resumir a matéria 
necessária para a prova. 

Espero que essas orientações possam 
ajudá-los a continuar sendo bons 
estudantes. Desejo a todos e todas 
uma boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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Caminho das pedras:
novas dicas para a boa 
formação

Nº.6

Niterói, 18 de março de 2019

6
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Tenho refletido com vocês desde o 
início do ano sobre a importância 
de ser um bom aluno. Espero que as 
reflexões possam ajudá-los. Ser bom 
aluno requer algumas atitudes diárias 
de dedicação, para que as notas boas 
apareçam, garantindo um maior 
preparo para a vida e para o ingresso 
na universidade. 

Diante disso, recomendo que retomem 
às reflexões ou recomendações já 
dadas e se atentem ainda as que 
seguem:

1ª. Faça pausas curtas
durante o estudo
Faça um intervalo de 15 minutos a cada 
duas horas de estudo e, se perceber 
que não consegue mais pensar, não se 
desespere. Dê um tempo para o cérebro 
assimilar o conteúdo, para sentir-se 
renovado e retomar a concentração. 

2ª. Preste atenção e
participe das aulas
Anote o que o professor explica em 
sala de aula e erga a mão quando tiver 

dúvidas. Quanto mais perguntas fizer, 
mais aprenderá. Além disso, anotar o 
que escuta é uma ótima maneira de 
reter as informações e entendê-las. 
Tome notas mesmo quando não for 
pedido pelo professor.

3ª. Estude, estude, estude
Em períodos de provas, o ideal é 
começar a estudar com alguns dias de 
antecedência. Elabore um esquema 
de estudo e siga-o. Seu tempo é 
escasso e precioso, portanto não o 
desperdice. Estude com dedicação e 
será recompensado por seu estudo 
com o resultado na aprendizagem. 

Estimados alunos, sigam estas 
orientações e certamente terão 
resultados melhores. Desejo a todos e 
todas uma boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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Você conhece as suas 
competências?

Nº.7

Niterói, 25 de março de 2019

7
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Tenho refletido com vocês nos meses de 
fevereiro e março sobre a importância 
de ser um bom aluno. Espero que as 
reflexões possam ajudá-los. A partir de 
abril vamos refletir sobre La Salle. 

Sabemos que cada aluno é único, 
porque cada pessoa é única, tem 
sua personalidade, seus interesses e 
habilidades, seu tempo de aprendizagem. 

O que diferencia o bom aluno não é 
exatamente suas notas altas ou seu bom 
comportamento. O bom aluno é aquele 
que mobiliza suas competências de 
maneira produtiva e participativa.

As competências do bom aluno incluem 
responsabilidade, participação, 
colaboração e capacidade de conviver. 
Apresento-lhes algumas competências 
de um bom aluno:

1ª. A motivação
O bom aluno tem motivação e é capaz de 
mobilizar seu desejo em conhecer mais 
sobre cada assunto da aula. 

2ª. O comprometimento
O bom aluno é capaz de fazer as 
conexões do conhecimento com a 
prática, tornando a aprendizagem mais 
significativa. Aprende-se à medida 

que se faz associações. Nosso cérebro 
aprende por tentativa e erro e vai 
moldando a si próprio conforme é usado.

3ª. A convivência
O bom aluno sabe se relacionar, sabe 
conviver, tem inteligência e percepção 
capazes de colocá-lo no lugar do outro e 
adotar outra perspectiva. Sabe criar laços 
afetivos, tem empatia e respeita o outro.

4ª. A confiança
Essa é uma competência que envolve 
todas as anteriores, pois engloba a 
iniciativa, a criatividade, a perseverança 
e a tolerância. Ela é a maturidade em 
si, o pleno desenvolvimento de todas as 
competências usadas de forma positiva 
e com autonomia.

A escola tem a responsabilidade de 
oferecer e permitir, que durante todo o 
processo de aprendizagem, os alunos 
sejam instrumentalizados para o pleno 
desenvolvimento dessas competências 
e para a utilização deste conhecimento 
ao longo de toda a sua vida de forma 
autônoma. Desejo a todos e todas uma 
boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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São João Batista de La Salle:
o nascimento de uma 
missão 

Nº.8

Niterói, 1 de abril de 2019

8
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Eu refleti com vocês nos meses de 
fevereiro e março sobre a importância 
de ser um bom aluno. Neste mês de 
abril, que estamos iniciando, vamos 
falar sobre São João Batista de La Salle, 
pois em 2019 celebramos 300 anos de 
sua morte e ele continua ainda vivo 
entre nós. Hoje somos nós La Salle.
 
São João Batista de La Salle nasceu e 
viveu num mundo totalmente diferente 
do nosso. Era o primogênito de uma 
família de sete irmãos. Nasceu na 
França, na cidade de Reims. Desde 
pequeno, La Salle queria ser padre. 
Seus pais morreram quando ele estava 
no seminário. Por ser o filho mais 
velho, teve que assumir o cuidado 
de seus irmãos, assim interrompeu 
a preparação para o sacerdócio. Mas 
aos 27 anos, no dia 9 de abril de 1678, 
conseguiu realizar seu sonho. Antes de 
ser sacerdote, fez o curso de Teologia 
e Filosofia e mais tarde obteve o título 
de Doutor em Teologia, na melhor 
Universidade de Paris, a Sorbonne.

Começou sua vida sacerdotal numa 
paróquia pobre, da região de Reims. 
Nesta paróquia os filhos dos artesãos 

não tinham acesso à educação de 
qualidade. Esta situação o incomodava, 
razão dele pedir ao bispo local para se 
dedicar ao ensino dessas crianças e 
jovens. Comovido pela situação, ele 
tomou a decisão de colocar todas as 
suas habilidades e competências a 
serviço desse público. 

La Salle foi um inovador do processo 
de ensinar e de aprender. Primeiro 
preparou os professores para serem 
bons professores.  As Escolas de La 
Salle tiveram muito sucesso com o seu 
método. Ao falecer, no dia 07 de abril, 
em Saint-Yon, na França, já existiam 
mais de 100 Escolas de La Salle. 
Hoje somam mais de 1.200 escolas e 
universidades, atendendo um milhão 
de alunos, presentes em 80 países e 
nos cinco continentes.

Na próxima semana vamos apresentar 
mais algumas informações sobre este 
santo, educador e pedagogo.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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Celebre conosco o
legado de La Salle

Nº.9

Niterói, 8 de abril de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Iniciamos na segunda-feira passada, 
dia 1º de abril, uma reflexão sobre 
a figura de São João Batista de La 
Salle. Hoje vamos dar continuidade 
à apresentação deste homem que 
marcou a história da educação. 

Ontem, dia 07 de abril, recordamos 
300 anos do seu falecimento, mas ele 
continua vivo entre nós por meio dos 
lassalistas que somos nós hoje. 

O Papa Francisco, em homenagem a 
este grande santo da Igreja Católica, 
declarou 2019 como o Ano Jubilar, 
isto é, um ano festivo, celebrativo pela 
passagem dos três séculos de seu 
legado. Ontem em todas as paróquias 
que têm La Salle como seu padroeiro 
ocorreram celebrações. No Brasil 
temos apenas duas paróquias: aqui 
em Niterói há a Quase-Paróquia São 
João Batista de La Salle em Itaipu. A 
outra paróquia localiza-se no estado 
do Maranhão. 

Em relação à Rede La Salle, temos 58 
escolas no país, duas delas em Niterói: 
o Colégio La Salle Abel e a Escola La 
Salle Rio de Janeiro, além de cinco 
universidades, o Unilasalle-RJ é uma 

delas. Nestas instituições celebra-
se durante o mês de abril missas em 
honra ao santo que é nosso fundador. 

No dia 12, sexta-feira, somos 
convidados a participar da Missa 
Comemorativa a La Salle, que será 
celebrada às 17 horas no campo de 
futebol, aqui no Colégio La Salle Abel. 

Esta celebração eucarística será 
presidida pelo nosso Arcebispo, Dom 
José Francisco, juntamente com o seu 
Bispo Auxiliar, Dom Luiz Ricci, e com 
o Arcebispo Emérito, Dom Alano. Este 
é um momento de união, portanto, 
convide seus familiares e seus amigos 
para esta Missa de Ação de Graças em 
homenagem a quem tanto contribuiu 
com a Igreja e com a educação, seja 
no Brasil ou nos mais de 80 países 
com presença lassalista. Na próxima 
semana vamos apresentar mais 
algumas informações sobre este santo, 
educador e pedagogo.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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São João Batista de La Salle: 
santo e professor 

Nº.10

Niterói, 15 de abril de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Todo este mês estamos falando um pouco 
da vida de São João Batista de La Salle. 
Hoje, dia 15 de abril, queremos refletir 
sobre La Salle como Santo e Professor: 

1. La Salle como santo
La Salle buscou em toda a sua 
vida e obra discernir e realizar a 
vontade de Deus. Ao relembrar suas 
próprias palavras – “Adoro em tudo 
a vontade de Deus a meu respeito” 
–, constatamos que ele se orientou 
pela fé, alimentada, todos os dias no 
contato com Deus, através da oração, 
da leitura e da meditação da Sagrada 
Escritura. Por todas estas atitudes de 
santidade, o Papa Leão XIII tornou La 
Salle reconhecido publicamente pelas 
suas virtudes e o colocou no rol dos 
Santos da Igreja, em 1900. 

2. La Salle como professor
Ao longo de sua vida, promoveu a 
dignidade do professor, preparando-o 
intelectual e espiritualmente. Assim, 
contribuiu para a elevação do prestígio 
e da autoestima dos professores.  
Fomentou a qualidade das relações 

educativas, muito bem expressas 
na frase de sua autoria, ao dirigir-
se aos professores do seu tempo: 
“tenham, com seus alunos, a firmeza 
de pai e a ternura de mãe”. Foi um dos 
organizadores da escola moderna, 
colaborando para a definição dos seus 
conteúdos e a fixação dos métodos do 
trabalho educativo. 

Por todo este legado enquanto professor, 
o Papa Pio XII, em 15 de maio de 1950, 
proclamou São João Batista de La Salle 
Padroeiro Universal dos Professores. 
No Brasil, o Governador do Estado do 
Rio Grande do Sul, Sr. Ildo Meneghetti, 
através do Decreto Nº 9872, do dia 22 
de dezembro de 1958, declara São João 
Batista de La Salle Patrono do Magistério 
Público do Rio Grande do Sul.

Na próxima semana vamos apresentar 
mais algumas informações sobre este 
santo, educador e pedagogo.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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São João Batista de La Salle: 
300 anos de legado

Nº.11

Niterói, 29 de abril de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Todo este mês de abril estamos 
apresentando algumas informações 
sobre São João Batista de La Salle.

Em 2019 fazemos memória aos 300 
anos do legado de La Salle. O Colégio 
La Salle Abel, o Unilasalle-RJ e a Escola 
La Salle Rio de Janeiro celebraram no 
dia 12 de abril uma Missa em Ação de 
Graças por este Ano Jubilar Lassalista.

Na missa tivemos a presença de mais 
ou menos duas mil pessoas no campo 
de futebol. A mesma foi presidida pelo 
Arcebispo da Arquidiocese de Niterói, 
Dom José Francisco; com a presença 
do Bispo Emérito, Dom Alano; do bispo 
auxiliar, Dom Luiz Antonio Ricci; do 
Pároco da Paróquia São João Batista 
de La Salle e do Pároco da Paróquia 
Santuário das Almas.

Amanhã, dia 30 de abril, é o dia em que 
La Salle nasceu em Reims, na França, 
exatamente há 368 anos. O Ano Jubilar 
Lassalista foi declarado pelo Papa 
Francisco para recordar os 300 anos 
da morte do Fundador do Instituto dos 
Irmãos das Escolas Cristãs, São João 
Batista de La Salle (1719-2019), e teve 
início no dia 17 de novembro de 2018, 
indo até 16 de novembro de 2019.

Assim concluímos as reflexões do mês 
de abril sobre La Salle. Nas segundas-
feiras do mês de maio vamos refletir 
sobre a importância da mãe em nossas 
vidas. Desejo a todos uma feliz semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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Mãe, vínculo vitalício de 
proteção

Nº.12

Niterói, 6 de maio de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Estamos iniciando o mês de maio. 
Este mês é especial pois, entre tantas 
comemorações, celebramos o Dia das 
Mães no próximo domingo, dia 12. As 
mensagens das segundas-feiras deste 
mês serão todas sobre a importância 
da mãe em nossas vidas. 

A mãe é aquela que nos ama, 
independente dela ser a mãe biológica. 
Pois pode assumir o papel de mãe a 
avó, a tia, a mãe adotiva e até, de certa 
forma, o pai, quando tem a obrigação de 
educar os filhos sozinho, acumulando 
as funções de pai e de mãe.

A missão da mãe está ligada à vida, 
pois ela gera e educa os filhos para 
bem viver na sociedade e manter uma 
relação com Deus. A mãe é a grande 
defensora de nossa vida, pois ela nos 
deu a vida.  

A mãe foi a nossa primeira educadora. 
Ela nos ensinou a falar, a escutar, 
a andar, a rezar e a desenvolver 

nossas habilidades iniciais. Cada um 
de nós guarda em si mesmo muitas 
características da mãe, sejam elas 
físicas, psíquicas ou espirituais, pois 
a presença dela em nossas vidas deixa 
marcas que ficarão para sempre. 

Com certeza, a forma mais bonita 
de honrar e agradecer à nossa mãe, 
deixando-a feliz, é quando nos 
colocamos numa atitude de escuta 
e de considerar os seus conselhos 
como importantes para a nossa 
vida. Portanto, deixe a sua mãe 
participar da sua vida. Ela merece seu 
agradecimento e seu reconhecimento 
por tudo aquilo que ela fez e continua 
fazendo por você. Não deixe de dar 
um abraço e de dizer muito obrigado, 
particularmente no próximo domingo, 
que é o Dia das Mães. Desejo a todos 
uma feliz semana. 

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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Mês festivo: homenagens às 
mães e a La Salle 

Nº.13

Niterói, 13 de maio de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Ontem foi o Dia das Mães. Espero que 
cada um tenha tido a oportunidade 
de abraçar e agradecer à sua mãe, 
de ter enviado a ela uma mensagem 
ou, ainda, de ter feito uma oração, se 
eventualmente ela já tiver falecido. 

Hoje, 13 de maio, os católicos recordam 
a mãe de Deus, sob o título de Nossa 
Senhora de Fátima. Maria apareceu a três 
crianças em Fátima, Portugal, em 1917.

E esta semana é dedicada a La Salle 
em todas as escolas e universidades 
da Rede La Salle nos 80 países com 
presença lassalista. Isso porque em 15 
de maio de 1950 La Salle foi declarado 
Padroeiro dos Educadores pelo Papa 
Pio XII. Somos gratos a São João 
Batista de La Salle por ele ter iniciado 
a obra lassalista há mais de 300 anos. 
Em nosso colégio serão realizadas 
várias atividades nesta semana em 
homenagem a La Salle. 

Prosseguindo agora com nossa 
reflexão sobre as mães, o dia delas 
é comemorado em todo Brasil no 
segundo domingo de maio. A escolha 

do mês tem sua origem na história de 
uma jovem americana, Anna Jarvis. 

Anna Jarvis perdeu sua mãe em maio 
de 1905. Com a morte dela, e diante 
do sofrimento e da dor que sentiu, 
decidiu organizar, com a ajuda de 
outras colegas, um dia especial para 
homenagear as mães e para ensinar 
às crianças a importância da figura 
materna em suas vidas. 

No caso do Brasil, o Dia das Mães foi 
comemorado pela primeira vez em 12 
de maio de 1918, promovido por uma 
associação de Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul. Mas foi somente em 
1932, durante o governo provisório do 
Presidente Getúlio Vargas, que o Dia 
das Mães passou a ser celebrado no 
segundo domingo do mês de maio. 

Espero que o Dia das Mães nos ajude a 
lembrar como a mãe é importante em 
nossas vidas. Aproveito para desejar a 
todos uma boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre! 
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Maternidade como 
sinônimo de benignidade

Nº.14

Niterói, 20 de maio de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Como prometido, este mês refletimos 
sobre a importância da mãe na vida 
dos filhos. Continuando esta reflexão, 
hoje queremos reforçar que o amor de 
mãe não espera nada em troca. É um 
compromisso eterno de dar mais do 
que as forças físicas o permitem, um 
esforço muitas vezes que transcende 
a capacidade humana. A mãe dedica 
um tempo maior que a própria vida em 
benefício de seu filho.  

O amor de mãe não se ensina em livros, 
nem com palavras bonitas, mas sente-
se, vive-se na prática. As palavras 
nunca poderão retribuir o cuidado e o 
amor recebido da mãe. No entanto, não 
deixe de utilizá-las para manifestar seu 
amor para com ela. 

A mãe cria, a mãe luta, a mãe cuida 
e, portanto, merece sinais de afeto, 
atenção, pois foi ela quem lhe deu a vida. 

A mãe, muitas vezes entre lágrimas, 
suor e dificuldades não deixa o seu filho 
passar pelo mesmo, ela prefere sofrer 
do que deixar o seu filho sofrer. 

Portanto, estimados professores e 
queridos alunos, sejam agradecidos 
por todo o empenho, dedicação e 
amor que sua mãe tem para com você. 
Aproveitem este mês de maio, dedicado 
às mães, para serem gratos, dizerem 
um muito obrigado. Não deixem de 
abraçá-la, para que ela possa sentir-
se valorizada pelo bem que faz para os 
seus filhos. 

Aproveito para desejar a todos uma 
boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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Amor de mãe
Nº.15

Niterói, 27 de maio de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Esta é a última mensagem deste 
mês de maio, quando dedicamos as 
reflexões às nossas queridas mães. 
As reflexões de junho serão sobre os 
eventos que vão acontecer no decorrer 
do mês, como a festa junina.

Queridos alunos e estimados 
professores, hoje queremos reforçar a 
importância da mãe em nossas vidas. 
Muito já foi escrito sobre a mãe, porém 
ainda não o suficiente para que os 
filhos possam amá-las, respeitá-las e 
valorizá-las à altura. O amor de mãe é 
incomparável a qualquer outro amor e 
é infinito para com os seus filhos.

Enquanto houver uma mãe 
empurrando um carrinho, carregando 
seu filho ao colo, certamente haverá 
esperanças de um mundo melhor, 
de fraternidade e paz. O amor de 
algumas mães é tão grande que não 

parece humano, mas sim divino. Ele 
nos lembra do amor da mãe de Jesus, 
que seguiu seu filho até a cruz. É uma 
manifestação de afeto incondicional.

Não podemos deixar de amar, de 
reconhecer todo o trabalho que a 
mãe dedica aos seus filhos. Parabéns 
aos filhos que sabem respeitar o 
amor recebido da mãe. Aproveitem os 
últimos dias do mês de maio para dizer 
um muito obrigado para a sua mãe. 
Não deixe de abraçá-la, para que ela 
possa sentir-se valorizada pelo bem 
que faz para você.

Aproveito para desejar a todos uma 
boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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Tempo de celebrar: vem aí
a Festa Junina do Abel

Nº.16

Niterói, 3 de junho de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Estamos iniciando o mês das festas 
juninas. A festa junina é uma tradicional 
festividade popular em nosso país. 
Essa comemoração é comum em todas 
as regiões do Brasil, especialmente 
no Nordeste, e foi trazida para cá por 
influência dos portugueses no século 
XVI. Inicialmente, a festa possuía uma 
conotação estritamente religiosa e era 
realizada em homenagem a São João e 
a Santo Antônio.

Durante as festas juninas temos as 
quadrilhas e danças típicas de cada 
região. Outra característica marcante é 
a produção de inúmeras comidas à base 
de milho e amendoim, como canjica, 
pamonha, pé de moleque, e não pode 
faltar o tradicional churrasquinho, 
além de bebidas de diversas variedades. 
Tradição muito comum é se vestir de 
caipira e confeccionar as bandeirolas 
que enfeitam o ambiente da festa. 

No Colégio La Salle Abel não é 
diferente. No dia 08 de junho, próximo 
sábado, iremos celebrar a nossa 
tradicional festa junina. Todos são 
convidados a participar. Não vão 

faltar as comidas típicas, as bebidas, 
as brincadeiras e a nossa tradicional 
rifa beneficente – os prêmios são: 
uma moto, um computador, uma TV, 
uma bicicleta e um voucher. Lembro 
que a arrecadação de nossa festa 
será revertida para as obras sociais 
lassalistas, para os nossos lassalistas 
mais necessitados. Venha participar 
com sua família para celebrarmos 
juntos a festa junina. Você não vai se 
arrepender. Boa festa a todos!

Na próxima semana, a reflexão vai ser 
sobre a importância da disciplina em 
sala, pois percebemos que há alunos 
com mau comportamento no ambiente 
escolar, um prejuízo à aprendizagem. 
Nós queremos alunos estudiosos, pois 
nossa missão é transformar vidas pela 
excelência educativa, formando boas 
pessoas e bons profissionais. 

Aproveito para desejar uma boa 
semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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Disciplina em sala de aula:
o que fazer para tê-la

Nº.17

Niterói, 10 de junho de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Como prometido na semana passada, a 
reflexão de hoje quer conscientizá-los 
sobre a importância da disciplina em 
sala, pois temos percebido alguns alunos 
com mau comportamento no espaço 
de ensino, um prejuízo à aprendizagem 
deles e dos colegas. 

Como princípio geral, ninguém gosta 
de estar todo o tempo em sala de aula. 
Se você tiver dificuldade em prestar 
atenção e ficar em silêncio, se está sendo 
advertido o tempo todo pelo professor, 
recomendo prestar atenção nas cinco 
dicas que vou passar, canalizando a sua 
energia para ser um aluno melhor a partir 
de hoje. Se você assimilar essas dicas, 
certamente evitará problemas em sala. 

1ª Dica:  ouça o professor 
e siga as orientações
Se você quiser se comportar melhor 
na aula, o primeiro conselho que lhe 
dou é pedir ajuda ao seu professor. É 
importante ouvir cuidadosamente às 
orientações do professor quando ele 
lhe disser para fazer um dever de casa, 
quando ele pedir para você ficar quieto, 
para começar ou parar de trabalhar, para 
ficar em fila ou indicar alguma outra 
ação.  O professor é seu guia, acredite. 

2ª Dica: levante sua mão
se você quiser falar
Se você tiver uma pergunta, ou se tiver 
algo a dizer, não grite para o professor ou 
diretamente para seus colegas. Levante 
sua mão, espere até ser chamado, e fale 
quando você receber a permissão.

3ª Dica: faça anotações no caderno
Uma boa forma de se manter focado no 
assunto da aula é fazendo anotações. Se 
você tiver dificuldade em prestar atenção, 
se empenhe em escrever as coisas 
importantes que o professor disser. 

4ª Dica: envolva-se nas
discussões da aula
Se você não costuma contribuir, 
participar das discussões durante a 
aula, tente mudar este hábito. Levante 
sua mão se você souber a resposta, 
fale durante as trocas de ideias se elas 
estiverem acontecendo, sempre pedindo 
a autorização do professor.

5ª Dica: descanse o suficiente
antes da escola
Ficar cansado pode deixar muitos alunos 
irritados e mais propensos a ter um mau 
comportamento, incluindo brincar com 
os amigos e até mesmo dormir na aula. 
Estar cansado também torna muito mais 
difícil um aprendizado eficiente. Se você 
dormir bem na noite anterior, você estará 
pronto para o dia seguinte e prestará 
atenção na aula. Estas são as cinco dicas 
para você ser um melhor aluno. Aproveito 
para desejar uma boa semana. 

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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Disciplina em sala de aula: 
novas dicas

Nº.18

Niterói, 17 de junho de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Dando continuidade à nossa reflexão 
sobre a importância da disciplina em 
sala, hoje queremos apresentar mais 
algumas dicas. Espero que vocês ainda 
lembrem das cinco dicas da semana 
passada, mas não é suficiente apenas 
lembrá-las. Será necessário colocá-las 
em prática se quiserem ser alunos bem-
sucedidos na escola e na vida. 

Na semana passada eu recomendava:  ouvir 
e seguir as orientações dos professores, 
levantar a mão se você quiser falar, fazer 
anotações no caderno, participar nas 
discussões em sala de aula e descansar o 
suficiente antes de vir para o colégio. 

Os alunos bem-comportados costumam 
se sair melhor na escola e na vida, os que 
não possuem bom comportamento nem 
sempre. Se você quiser se tornar um aluno 
melhor comporte-se em sala de aula. Siga 
as seguintes dicas desta semana:

1º. Mantenha o foco
Olhe para o professor quando ele 
estiver dando aula para não perder nada 
daquilo que ele está ensinando. Olhar 
aleatoriamente em volta da sala de aula 
faz você se dispersar.

2º. Prepare-se para a aula
Não esqueça de levar o material 
necessário para a aula do dia, incluindo 
papel, canetas, lápis e o material 
específico das matérias.

3º. Mantenha-se em silêncio
durante a aula
Fale apenas quando o professor lhe der 
permissão para falar. Se você quiser falar, 
levante a mão e espere que o professor 
chame. Nunca faça perguntas ou dê 
respostas sem ser solicitado, pois isso pode 
impedir que a aula caminhe naturalmente.

4º. Desligue o celular durante a aula
Um celular tocando, especialmente 
com um toque musical, pode perturbar 
o professor e os colegas. O melhor é 
simplesmente desligar o seu celular 
enquanto estiver em aula.

5º. Permaneça em seu lugar
durante a aula
Se por algum motivo você precisar 
deixar o seu lugar, levante a mão e peça 
permissão ao seu professor. Quando a 
permissão for concedida, levante-se e 
deixe a sala de aula em silêncio, causando 
o mínimo de transtorno possível.

Estimados professores e queridos 
alunos, espero que as 10 dicas de boas 
maneiras em sala de aula possam ajudá-
los a, juntos, terem melhores resultados 
na vida escolar e, como consequência, 
na vida social. Aproveito para desejar 
uma boa semana. 

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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São João Batista
rogai por nós

Nº.19

Niterói, 27 de junho de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Esta semana, além de ser mais curta, 
veio precedida de um longo recesso 
escolar. Espero que esse tempo o tenha 
ajudado a recuperar energias para 
terminar bem este semestre letivo. 

Começo minha fala agradecendo 
aos representantes de turma, desde 
o 1º ano do Ensino Fundamental 
até a 3ª série do Ensino Médio, pela 
visita que fizeram à Direção. Foi uma 
linda oportunidade da Direção e da 
Coordenação escutarem os alunos. 
Parabéns por terem sido escolhidos 
como líderes. Vocês são importantes 
no processo educativo do colégio. 
Aproveitem a oportunidade de 
aprendizagem sendo representantes 
de turma. 

Nas últimas duas semanas tenho 
insistido sobre a importância do bom 
comportamento na sala de aula. 
Espero que as dez dicas para bem 
comportar-se neste espaço os tenha 
ajudado a serem melhores alunos. 

No dia de hoje quero refletir sobre 
São João Batista e os festejos que são 
celebrados neste mês de junho em 

todas as partes do nosso Brasil.  São 
João Batista é o precursor de Jesus 
Cristo, isto é, veio preparar a vinda de 
Jesus ao mundo. Ele anunciou a vinda 
do Messias. Espero que as boas ações 
deste grande santo da Igreja Católica, 
um dos mais populares, nos inspire e 
ilumine para o seguimento de Jesus. 

Muitos festejos ocorrem durante 
este mês em várias partes do país e 
são celebrados de formas diferentes, 
respeitando as culturas locais. O 
Colégio La Salle Abel celebrou a festa 
de São João no dia 08 de junho. Foi uma 
linda festa, pois os alunos, professores, 
colaboradores e os familiares de 
nossos alunos fizeram com que ela 
tivesse o brilho que merece. Felicito 
a todos por fazerem da festa de São 
João, a festa da família do Colégio 
La Salle Abel. A Direção agradece o 
envolvimento e a participação de cada 
um. Muito obrigado.  

Viva São João Batista!

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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Fraternidade para
com o Papa

Nº.20

Niterói, 1 de julho de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Estamos iniciando, nesta semana, o 
mês de julho. Ontem, domingo, foi o 
Dia de São Pedro, escolhido por Jesus 
Cristo como chefe da Igreja. Portanto, 
ontem foi o Dia do Papa. O Papa é o 
sucessor de Jesus Cristo. 

É com alegria que lembramos do Papa 
Francisco, pois ele é um líder não 
somente da Igreja Católica, mas um líder 
da sociedade mundial. Ele é admirado 
por muitos por seu modo de ser e de 
fazer. Neste dia, vamos pedir a Deus que 
dê muita sabedoria ao Papa Francisco 
para conduzir bem o povo de Deus. 

Hoje vamos realizar a abertura oficial 
da 40ª Abelíada. São 40 anos seguidos 
de realização, por parte do Colégio 
La Salle Abel, dessa atividade de 
integração esportiva entre os alunos. 
A Abelíada é uma oportunidade para 

formar o caráter de nossos estudantes, 
além de estimular o trabalho em 
equipe e o respeito ao outro. Durante 
os jogos, os alunos são convidados 
a cultivarem o espírito olímpico e a 
vivenciarem os valores lassalistas da 
fé, da fraternidade e do serviço. 

O esporte é vida, o esporte é saúde, o 
esporte é aprendizagem, pois aprende-
se a valorizar o outro. Aprende-se a 
ganhar e a perder. A vida não é só de 
vitórias, mas também de derrotas.

Espero que os jogos da Abelíada ajudem 
os nossos alunos a serem mais respeitosos 
uns para com os outros e a serem melhores 
estudantes.  Uma boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre! 
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Um semestre de conquistas
Nº.21

Niterói, 8 de julho de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Esta é a última mensagem deste 
semestre, pois a partir da próxima 
semana estaremos em recesso escolar. 
Voltaremos às atividades letivas no dia 
29 de julho. Nesta semana teremos a 
Pré-Estreia dos alunos do 3º Série do 
Ensino Médio, o show em que eles nos 
mostram seus talentos artísticos. 

Este período de recesso escolar, antes 
de tudo, vai lhe ajudar a recarregar as 
baterias do ânimo e do entusiasmo para 
o segundo semestre letivo. Então, nada 
melhor do que descansar e aproveitar ao 
máximo antes das aulas retornarem.

Temos muito a agradecer neste primeiro 
semestre, me permitam mencionar 
alguns motivos: 1. A presença e a 
participação dos alunos, professores, 
colaboradores e familiares na Missa dos 
300 anos da morte de La Salle. Foi um dia 
de Ação de Graças, pois La Salle somos 
nós hoje; 2. A festa junina foi outro 
evento que impactou positivamente 
a nossa comunidade educativa. Era 
perceptível o brilho nos olhos de todos 
os lassalistas, foi o dia da família do 
Colégio La Salle Abel; 3. Os passeios 
pedagógicos, no Carroção, Paiol e 
República Lago deixaram marcas que 
ficarão na história de nossos alunos e 
professores; 4. A participação dos alunos 
do Ensino Médio nos aulões; 5. A festa 
dos nossos perseverantes professores 
e colaboradores; 6. A abertura da 40ª 
Abelíada que mobilizou os nossos alunos. 

Assim poderíamos continuar 
mencionando muitos momentos que 
marcaram a vida dos integrantes da 
nossa comunidade educativa. Muito 
obrigado a todos pela participação e 
envolvimento. Como Diretor não poderia 
deixar de oferecer-lhes algumas dicas 
para usar bem o recesso escolar: 

1º.  Coloque em dia a sua leitura: 
Aproveite para ler aquilo que não 
conseguiu dar conta durante o 
primeiro semestre. 

2º. Pratique atividades físicas:
Tire um tempo para exercitar seu 
corpo, não deixe de fazer caminhadas e 
praticar esportes. 

3º. Coloque em dia as conversas:
é importante conversar sobre o que não foi 
possível durante o período de aula.

4º. Tire um tempo para você:
Aproveite para passear e conhecer 
lugares ainda não visitados.  
 
Durante o primeiro semestre foram 21 
mensagens do Diretor Se você quiser 
escutá-las de novo, entre no site do 
colégio, clique em publicações e elas 
estão disponíveis.  Aproveito para desejar 
bom recesso escolar

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre! 
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Começar de novo:
bem-vindos ao segundo 
semestre

Nº.22

Niterói, 29 de julho de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Sejam todos bem-vindos ao segundo 
semestre letivo de 2019. Hoje, dia 29 
de julho, retomamos nossas atividades 
escolares. Vem aí mais um período de 
muitas informações, conhecimentos 
e estudos. Espero que todos estejam 
descansados e cheios de energia porque 
tem muita coisa boa até o final do ano. 

O início do semestre letivo vem 
associado a novas expectativas, novos 
projetos, novos anseios, novos desejos 
de que tudo vai ocorrer dentro do 
esperado. Mas, para que isto aconteça, 
será necessário esforço e dedicação 
por parte de todos. São muitas as 
oportunidades de aprender, conviver 
e se divertir. Muitas atividades já estão 
marcadas no nosso calendário escolar. 

Deixemo-nos inspirar cada vez mais 
pela beleza presente na nossa vida. 
Inspiremo-nos em nossos familiares, 
professores e colegas para vivermos a 
vida com mais leveza e tranquilidade. 

Desejo que os nossos olhos sejam 
capazes de captar as mais lindas 
imagens e que elas nos motivem 

a viver com alegria. Que os nossos 
ouvidos estejam abertos para escutar 
mensagens que nos encantem e sirvam 
de apoio para enfrentar os desafios do 
dia a dia. Que a nossa mente alcance 
a sábia inteligência e transforme em 
sabedoria o nosso conhecimento. Que 
o nosso coração não deixe de pulsar, 
amar e respeitar a todos os que estão 
em nossa casa e no nosso colégio. 
Que saibamos celebrar os pequenos 
e os grandes aprendizados que a vida 
nos oferece, principalmente aqueles 
construídos diariamente, que servem de 
impulso para alçarmos voos mais altos.  

Desejo a cada professor, colaborador, a 
você aluno e à sua família um excelente 
segundo semestre letivo. Oxalá que 
possamos nos colocar numa atitude 
de escuta, de diálogo e que, juntos, 
possamos ser melhores.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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É chegado o mês das 
vocações

Nº.23

Niterói, 5 de agosto de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Em agosto a Igreja celebra as vocações: 
sacerdotal, diaconal, religiosa, familiar 
e leiga. Assim, as reflexões do Diretor 
durante este mês terão esta temática. 
É tempo de refletirmos e orarmos pelas 
vocações, de forma a pedir a Deus 
sacerdotes que sejam verdadeiros 
pastores e sinais de comunhão e 
unidade no seio da Igreja. Bem como 
para que tenhamos bons religiosos e 
religiosas, pais e mães de família. 

Na primeira semana de agosto 
lembramos os sacerdotes. Na segunda 
semana o foco é a vocação familiar, por 
isso recordamos os pais, no dia 11 de 
agosto. Na mesma data, celebramos o 
Dia do Estudante. Na terceira semana 
recordamos os que assumem a vida 
religiosa, como os Irmãos e as Irmãs, 
o que viveremos no dia 18 de agosto. 
Na quarta semana, dia 25, recordamos 
todos aqueles que se dedicam aos 
diversos serviços da Igreja, como 
catequistas, ministros da Eucaristia, 
dos Enfermos. 

Ontem, domingo, foi o Dia do Padre. 
Vamos pedir a Deus para que os 
sacerdotes que representam a 

presença Dele no mundo possam ser 
fiéis à sua vocação de servir. Cristo 
tem necessidade de cada um dos 
sacerdotes, como teve de São Pedro, 
de São Tiago e de São João. 

Nesta semana vamos rezar pelos 
sacerdotes que celebram missa, que 
batizam, que visitam os doentes, que 
abençoam. Peço que juntos rezemos 
a oração do Pai Nosso para que 
tenhamos bons sacerdotes:

Pai Nosso que estais no céu, 
santificado seja o vosso Nome, vem 
a nós o vosso Reino, seja feita a vossa 
vontade, assim na terra como no Céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos 
tem ofendido, e não nos deixeis cair 
em tentação, mas livrai-nos do Mal. 
Amém.   

Uma boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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Cuidado com a vida: três 
dicas para uma travessia 
segura

Nº.24

Niterói, 7 de agosto de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Hoje, quarta-feira, nossa reflexão é em 
caráter extraordinário, pois infelizmente 
na semana passada houve o atropelamento 
de uma aluna do Colégio La Salle Abel na 
faixa de pedestres da Rua Dr. Paulo César, 
no cruzamento com a Rua Mário Alves. 
Felizmente, a aluna estava na faixa de 
pedestres e não se feriu com gravidade. 

A Direção do Colégio La Salle Abel há tempos 
insiste junto aos órgãos da Prefeitura e 
alerta sobre o perigo que representa a 
travessia da Rua Dr. Paulo César. O último 
expediente foi encaminhado à empresa 
NITRANS e protocolado no dia 19 de 
junho do corrente ano, mas até o presente 
momento não fomos atendidos para a 
instalação de controlador de velocidade e 
radar eletrônico, que controle o tráfego de 
veículos no local.

A Direção do Colégio La Salle Abel está 
tomando todas as medidas possíveis para 
tentar minimizar os problemas de trânsito, 
como a intensificação da utilização da 
passarela, e a conscientização dos alunos, 
professores e familiares para terem cuidado 
na travessia da Rua Dr. Paulo César. 

Queridos alunos, professores e 
colaboradores, reiteramos que a vida é 
uma só e precisamos cuidar dela. Estamos 
expostos ao perigo no trânsito, mas 
podemos minimizá-lo quando atravessamos 
na faixa de pedestres e ficamos atentos 
para verificar se os carros e as motos estão 
parados antes de começarmos a travessia. 
Esse é um alerta válido mesmo com o sinal 
verde para os pedestres, pois é comum 
vermos motoristas e motociclistas não 
respeitando os sinais, avançando enquanto 
o pedestre ainda atravessa ou mesmo o 
atropelando. É importante tomar alguns 
cuidados ao atravessar a faixa de pedestres, 

pois eles o protegerão de motoristas 
imprudentes e de situações perigosas. 
Preste atenção nestas dicas: 

1ª. Levante o braço mostrando que você 
vai iniciar a travessia da rua: apesar da 
obrigatoriedade de dar preferência aos 
pedestres, nem sempre isso acontece, 
portanto, para que o motorista possa fazer 
isso é necessário que ele veja que existem 
pessoas querendo atravessar.

2ª. Cuidado com os carros e motocicletas: 
quando os carros e motos começam a parar, 
é possível que algum veículo que vem atrás 
não perceba que o trânsito parou ou ficou 
lento devido à passagem de pedestres, e 
faça ultrapassagem em alta velocidade, 
podendo atropelar pessoas que estão 
atravessando a rua. Sendo assim, mesmo 
que alguns carros e motos já estejam 
parados, atravesse olhando para conferir 
se algum veículo está ultrapassando os 
carros que pararam. 

3ª. Não force a passagem na faixa de 
pedestres: somente comece a travessia 
quando os carros e motos pararem. Iniciar 
a travessia tentando forçar os veículos 
a pararem é extremamente arriscado. 
Nesses casos, é possível que os motoristas 
não percebam sua intenção, então aguarde 
mais um pouco. Outra boa dica é aguardar 
que mais pessoas cheguem para atravessar, 
pois a travessia em grupo garante mais 
segurança devido à maior visibilidade.

Na próxima semana apresentaremos mais 
dicas para que você possa atravessar a rua 
com segurança. Desejo a todos um bom dia 
e tenham cuidado com a vida.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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Educação para o trânsito
Nº.25

Niterói, 12 de agosto de 2019

25



59

A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Quero iniciar a reflexão de hoje agradecendo 
aos professores e colaboradores 
pedagógicos que estiveram presentes no 
sábado, participando da manhã de formação 
continuada e de espiritualidade. Foi uma 
oportunidade ímpar para fortalecer o ânimo, 
o encantamento e a disposição em começar 
bem o segundo semestre letivo de 2019. 
Nessa ocasião, foram homenageados os 
professores que os alunos representantes 
de turma elegeram. Parabéns e obrigado, 
professores e colaboradores pedagógicos.   

Ontem, dia 11 de agosto, celebramos o 
Dia do Estudante. A Direção do Colégio La 
Salle Abel felicita os alunos que assumem 
a função de estudante. Não basta ser 
aluno, é preciso ser estudante. O estudante 
é aquele que não aprende só na sala de 
aula, mas procura ser o protagonista da 
sua própria aprendizagem. Ontem também 
comemoramos o Dia dos Pais, e espero 
que cada um tenha recordado de seu 
pai, biológico ou afetivo, vivo ou falecido. 
Parabéns aos pais que cuidam, acolhem e 
educam seus filhos. 

Como prometido na semana passada, vamos 
refletir com vocês hoje sobre a educação no 
trânsito. A Direção do Colégio La Salle Abel 
está tomando todas as medidas possíveis 
para cotribuir com a integridade física 
dos alunos, professores, colaboradores e 
familiares dos alunos. Na semana passada, 
a Direção do colégio se reuniu com o Diretor 
de Planejamento de Transporte e Trânsito 
de Niterói, o Coronel Cony, e com o vereador 
Rodrigo Farah, com o intuito de melhorar a 
segurança na travessia das Ruas Mário Alves 
e Dr. Paulo César.

Como todos estão percebendo, temos 
agentes de segurança municipais nos 
locais onde há maior fluxo de pessoas. 
Eles permanecerão conosco durante todo 
o ano. Também serão instaladas placas 
sinalizadoras para reduzir a velocidade nas 
faixas de pedestres. Já foram colocados 
tachões redutores de velocidade, será 
instalado um radar de avanço de sinal e 
será aumentado o tempo do sinal para a 
travessia dos pedestres. Outras medidas 
serão tomadas em breve, após realizarmos 
a segunda reunião da Direção do Colégio 
La Salle Abel com os dirigentes dos órgãos 
municipais de trânsito.

Estimados alunos, professores e 
colaboradores, como prometido, 
seguem mais algumas dicas para a 
educação no trânsito:

1ª. Só atravesse a rua na faixa de pedestres 
e com o sinal verde para os pedestres. 2ª. 
Antes de começar a atravessar a rua, olhe 
com atenção se há carros ou motocicletas 
e se estão parados. 3ª. Levante a mão em 
direção aos carros ou motocicletas para 
que os mesmos se deem conta de que 
você deseja iniciar a travessia da rua.  4ª. 
De preferência, atravesse a rua em grupo, 
pois os motoristas ou motociclistas têm 
mais condições de perceber que há pessoas 
atravessando a rua.  5ª. Ajude pessoas idosas 
e menores para que possam atravessar a rua 
com segurança. 

Desejo a todos um bom dia, cuidem da vida.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre! 
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A vida dedicada a uma 
missão: oremos pelos 
Irmãos Lassalistas

Nº.26
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Dou início à reflexão de hoje agradecendo 
aos professores e colaboradores que 
estiveram presentes no sábado, no Dia 
da Família Lassalista. Agradeço a vocês 
alunos e suas famílias que também 
participaram das atividades desta 
data. O Dia da Família Lassalista é uma 
oportunidade importante para fortalecer 
a responsabilidade da escola e da família 
na formação conjunta dos alunos.    

Dentro do mês vocacional que é o mês 
de agosto, a Igreja Católica recorda nesta 
semana os Irmãos e as Irmãs que se 
consagram para servir a Deus por meio 
da educação, da saúde, do serviço social, 
entre outros.
 
O Colégio La Salle Abel é cuidado por 
Irmãos, por isso vamos rezar para que 
os Irmãos sejam fiéis à sua vocação e 
para que tenhamos mais jovens que 
queiram abraçar a vida religiosa como 
Irmãos ou Irmãs. Parabéns aos Irmãos 
da Comunidade La Salle Abel: o Ir. Olir 
Facchinello, o Ir. José Ribamar da Silva, 
o Ir. Fabrício Miguel Heismmann e o que 
vos fala, Ir. Jardelino Menegat. Rezem 
por nós, Irmãos Lassalistas, para que 
possamos cumprir bem a nossa missão 
de educar e evangelizar. 

Estimados alunos, professores e 
colaboradores, seguem mais algumas 
dicas para a educação no trânsito. 
Graças a essa conscientização, vamos 
preservar vidas. 

1ª. O respeito, cortesia, cooperação, 
solidariedade e responsabilidade 
constituem os eixos determinantes da 
transformação do comportamento do 
homem no trânsito. E, por isso, devem 
ser passados de geração a geração.

2ª. É necessário que os pais, professores, 
empresários e as próprias autoridades 
percebam que atitudes corretas no 
trânsito podem salvar vidas. Mas para 
mudar é preciso querer. 

3ª. Com informação, educadores e 
estudantes podem iniciar os primeiros 
passos na educação para o trânsito e 
avançar em busca dessa consciência, 
comprometidos com a valorização da vida.

Desejo a todos um bom dia, uma boa 
semana e cuidem da vida.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!  
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Unidos no mês das vocações 
pela oração

Nº.27
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Dou início à reflexão de hoje 
agradecendo aos professores e 
colaboradores que neste final de 
semana fizeram o curso dos primeiros 
socorros ministrado pela Cruz 
Vermelha de Niterói. Assim teremos 
mais pessoas preparadas para prestar 
o socorro que salva vidas. 

A Direção do Colégio La Salle Abel 
está disponibilizando o Programa de 
Avaliação Institucional (PROAVI), para 
os pais ou responsáveis de nossos 
alunos, e para os colaboradores. Com 
essa avaliação, queremos fortalecer a 
excelência dos processos educativos. A 
participação de cada um é importante 
para detectar as fortalezas que 
devemos potencializar, apontar as 
nossas fraquezas e nos levar a buscar 
alternativas de melhoria. Com a 
participação de todos faremos com 
que o Colégio La Salle Abel melhore 
sempre mais e atinja os melhores 
níveis de excelência pedagógica. Os 
pais ou responsáveis dos alunos e 
colaboradores vão receber por e-mail 
as indicações de como fazer esta 
avaliação. Não esqueçam que o prazo é 
somente até o dia 12 de setembro.  

Nesta semana estamos concluindo 
o mês de agosto, mês dedicado às 
vocações. Por isso, queremos lembrar 

e agradecer a todos os leigos que 
dedicam parte de seu tempo aos 
serviços da Igreja, particularmente 
aqueles que dão catequese de 
1ª Eucaristia e Crisma. Nosso 
agradecimento aos nossos professores 
que preparam nossos alunos para 
receberem esses sacramentos. 

Neste momento, convido os professores 
e alunos para me acompanharem com 
a oração pelas vocações. Portanto, 
coloquem-se numa atitude respeitosa 
e de oração: 

Ó Deus, que escolhestes São João 
Batista de La Salle para a educação 
humana cristã das crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, suscitai 
em nosso colégio educadores que se 
consagrem inteiramente à formação 
humana e cristã da juventude. Dai-nos 
sacerdotes, religiosos e religiosas para 
comunicar a fé, a esperança e o amor no 
mundo de hoje. Concedei-nos despertar 
para o serviço na comunidade e crescer 
na busca do Senhor. Por Cristo, Senhor 
nosso. Amém. 

Desejo a todos um bom dia, uma boa 
semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre! 
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A excelência educativa 
passa pela avaliação dos 
nossos serviços

Nº.28
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Dentro do espírito de trabalhar pela 

melhoria dos processos internos do 

colégio, a Direção está disponibilizando 

o Programa de Avaliação Institucional 

(PROAVI), entre os dias 12 de agosto e 

12 de setembro.

Com essa avaliação, queremos 

fortalecer a excelência dos processos 

educativos, razão pela qual insistimos 

para que cada um dedique um pouco 

do seu tempo para realizá-la, dada 

a importância que reconhecemos 

estar presente nesse processo. Todos 

receberão as indicações para esta 

avaliação via e-mail.

A participação de cada um é crucial 

para detectarmos as fortalezas que 

devemos potencializar, as nossas 

fraquezas e buscarmos, em seguida, 

alternativas de melhoria. Com a 

participação de todos faremos com 

que o Colégio La Salle Abel melhore 

sempre mais e atinja os melhores 

níveis de excelência pedagógica.

Contando com participação dos 

senhores e das senhoras, reiteramos 

que o prazo final para participar da 

avaliação é o dia 12 de setembro. 

Muito obrigado. Desejo a todos um 

bom dia e uma boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!

Para sempre! 
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A Bíblia é a história sagrada
Nº.29

Niterói, 2 de setembro de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Dou início à reflexão de hoje felicitando 
a Orquestra La Salle Abel, que lançou 
neste domingo, dia 1º de setembro, no 
Campo de São Bento, o álbum do seu 
repertório musical. Parabéns ao maestro 
Henrique Manso e aos nossos artistas 
integrantes da Orquestra. As músicas 
estarão disponíveis no site do colégio.

Aproveito a oportunidade para felicitar 
ainda os colaboradores da Limpeza e 
Manutenção que estão deixando nosso 
colégio mais bonito para acolher às 
famílias que desejam colocar seus filhos 
no Colégio La Salle Abel no próximo 
ano. Gostaria de lembrar aos alunos e 
professores que, a pedido da Direção 
do colégio, as carteiras estão sendo 
higienizadas diariamente para que os 
alunos possam sentir-se melhor na sala 
de aula, mas é preciso que eles evitem 
escrever nas carteiras escolares. Alguns 
estudantes estão sendo exemplares e 
procuram deixar a carteira sem riscos. 
Faço um apelo para que todos os alunos 
cuidem do patrimônio do colégio e o 
deixem em condições para que outros 
possam utilizá-lo.

Estamos começando o mês de 
setembro. Este mês é dedicado à Bíblia 
Sagrada. A Bíblia é composta por 73 

livros, sendo 46 do Antigo Testamento 
e 27 do Novo. Desejo que neste mês, 
voltado à Bíblia Sagrada, possamos 
dedicar mais tempo para ler e meditar 
a Palavra de Deus.

Convido para que me acompanhem 
com a oração da Bíblia composta pelo 
Padre Zezinho. Peço que se coloquem 
numa atitude de oração e de escuta. 

Ó Deus, toda Bíblia é comunicação, de 
um Deus amor, de um Deus irmão. É 
feliz quem crê na revelação, quem tem 
Deus no coração.

Ó Deus, vinde a nós, ó Santo Espírito, 
vinde nos iluminar. Jesus Cristo, 
sua Palavra é que nos salva, por isso 
queremos conservar.

Por Cristo, Senhor nosso, na unidade 
do Espírito Santo. Amém.
 
Desejo a todos um bom dia e uma boa 
semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre! 
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Uma cor para servir de 
alerta: Setembro Amarelo

Nº.30

Niterói, 9 de setembro de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Dou início à reflexão de hoje 
falando sobre o Setembro Amarelo. 
Certamente, todos sabem que o 
Setembro Amarelo é uma campanha 
de prevenção ao suicídio, iniciada aqui 
no Brasil em 2015. 

A razão da cor amarela é que em 1994 
um jovem americano de apenas 17 
anos tirou a própria vida dirigindo seu 
carro amarelo. Seus amigos e familiares 
distribuíram no funeral cartões 
com fitas amarelas e mensagens de 
apoio para pessoas que estivessem 
enfrentando problemas de depressão.  

Neste mês, em que lembramos as 
pessoas que cometeram suicídio, 
vamos refletir sobre a nossa própria 
vida. Todos nós sentimos o prazer 
em alguma prática, seja um esporte, 
uma leitura, ir ao cinema ou ao 
teatro, conversar com pessoas, fazer 
caminhadas, comer uma deliciosa 
refeição. Então, precisamos realizar 

a atividade que mais nos encanta 
e motiva e, a partir dela, procurar 
desenvolver nossos sonhos. 

Os sonhos aliviam as dores, renovam 
as forças e fortalecem a esperança. 
Os sonhos nos motivam a acordar, a 
lutar pelo que queremos e nos levam 
a conquistar o mundo. Não apenas 
sonhe, mas realize os seus sonhos, 
vá atrás daquilo que faz você sentir-
se bem. Os sonhos ajudam a diminuir 
os efeitos do medo. Eles trarão a 
felicidade e o prazer de viver. 

Desejo que o mês de setembro nos 
ajude, nos motive a viver com mais 
intensidade a nossa vida. Que uma 
conquista seja motivação para alcançar 
outras.  Aproveito para desejar a todos 
um bom dia e uma boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre! 
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O papel da escola na 
prevenção ao suicídio

Nº.31

Niterói, 16 de setembro de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

A reflexão de hoje é uma continuação 
da semana passada sobre o Setembro 
Amarelo. Certamente, todos sabem que 
o Setembro Amarelo é uma campanha 
de prevenção ao suicídio, iniciada aqui 
no Brasil em 2015. O suicídio tem se 
tornado algo cada vez mais frequente 
na sociedade, resultando em um 
preocupante problema de saúde 
pública, cada vez mais recorrente no 
público jovem. 

Toda a escola tem um papel importante 
na prevenção do suicídio, pois pode 
promover ações para direcionar os 
alunos e a comunidade a procurar 
ajuda diante de um tema tão difícil. 
O Colégio La Salle Abel une-se a 
esta campanha para encorajar a 
comunidade educativa a buscar auxílio 
especializado quando seus integrantes 
apresentam sinais de depressão, 
isolamento, fechamento em si mesmo. 
O colégio dispõe de orientadores 

educacionais capacitados para instruir 
os portadores de tendências a cada um 
desses quadros. 

Um dos meios de evitar a depressão 
é manter a mente ocupada com 
pensamentos positivos. É preciso olhar 
o passado com gratidão, viver o presente 
com muita paixão e o futuro com 
esperança.  Por isso é preciso alimentar 
e desenvolver sonhos. Os sonhos aliviam 
as dores, renovam as forças e fortalecem 
a esperança. Os sonhos nos motivam a 
acordar pela manhã e a lutar pelo que 
queremos, nos levam a conquistar o 
mundo. Não apenas sonhe, mas realize 
os seus sonhos.  

Aproveito para desejar a todos um bom 
dia e uma boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre! 
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Em preparação para a 
Primeira Eucaristia

Nº.32

Niterói, 23 de setembro de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

A reflexão de hoje é sobre o retiro 
das crianças em preparação para a 
Primeira Comunhão e sobre os jogos 
da Associação Nacional de Educação 
Católica (ANEC). 

Durante o sábado que passou 146 
alunos estiveram em preparação para 
a Primeira Eucaristia por meio de 
um retiro. No final deste encontro, a 
Direção do colégio, os pais e familiares 
acolheram essas crianças com uma 
linda celebração na capela do colégio.
 
Hoje, mais do que nunca, precisamos 
dedicar tempo à oração e à meditação. 
Além de dar e receber presentes, 
necessitamos nos doar para que as 
pessoas se sintam acolhidas e amadas. 
O tempo é o melhor presente que 
podemos oferecer a alguém. 

Parabéns ao Setor de Pastoral do 
colégio, catequistas e familiares, e 
aos nossos alunos que participaram 
desse retiro de preparação à Primeira 
Eucaristia. Eles receberão o sacramento 
no próximo dia 26 de outubro, na 
Paróquia Santuário das Almas. 

Neste final de semana também 
aconteceu a segunda e última etapa 
dos Jogos da ANEC. Os alunos do 
Colégio La Salle Abel participaram 
e conquistaram ótimos resultados. 
Parabéns à coordenação de Educação 
Física, aos professores e alunos que 
participaram e representaram muito 
bem o nosso colégio. 

Esporte é vida, é saúde. Manter o corpo 
em movimento é uma necessidade do 
ser humano, independentemente da 
faixa etária, pois os exercícios trazem 
benefícios para todas as idades. As 
atividades físicas também ajudam a 
melhorar a atividade cerebral, uma 
vez que auxiliam a manter a memória 
ativa e em bom funcionamento. 
Exercitar-se melhora a capacidade 
de aprendizagem e ainda auxilia na 
manutenção de um raciocínio mais 
rápido. Aproveito para desejar a todos 
um bom dia e uma boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre! 



74

Mais de 450 alunos: futuros 
estudantes realizam 
Avaliação Diagnóstica

Nº.33

Niterói, 30 de setembro de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

A reflexão de hoje é sobre o mês da 
Bíblia e a acolhida dos familiares dos 
futuros alunos do Colégio La Salle 
Abel para o ano de 2020. 

O mês de setembro, além de ser 
dedicado ao cuidado da vida, e por isso 
chamado de mês amarelo, é dedicado 
à Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido 
no mundo, mas não necessariamente 
é o mais lido. Inicialmente, a Bíblia foi 
escrita em hebraico, posteriormente 
traduzida para o grego, e é acessível a 
muitas línguas. Hoje celebramos o dia 
de São Jerônimo, o primeiro tradutor 
da Bíblia, que a traduziu do hebraico 
e do grego para o latim. São Jerônimo 
era filósofo e escreveu vários livros 
nestas três línguas. Por ter traduzido 
a Sagrada Escritura e a popularizado, 
dedica-se o mês de setembro à Bíblia. 

No dia de hoje celebramos o Dia da 
Secretária, e isso também se deve 
a São Jerônimo, secretário do Papa 
Dâmaso e, por isso, protetor das 
secretárias. Felicitamos todas as 
secretárias do Colégio La Salle Abel, 
particularmente a secretária Laércia.

No sábado, dia 28 de setembro, pela 
parte da manhã, o Colégio La Salle 
Abel abriu as portas para acolher 
os familiares e os futuros alunos do 
Colégio La Salle Abel para 2020. Foram 
acolhidos mais de 450 futuros alunos, 
que estiveram conosco para realizar a 
Avaliação Diagnóstica. A Direção do 
Colégio La Salle Abel agradece a essas 
famílias que confiam na Proposta 
Educativa do colégio e agradece pelo 
empenho e dedicação dos professores 
e funcionários administrativos, que 
colaboraram para acolher os nossos 
futuros alunos.

Na próxima semana pretendemos 
falar sobre os atrasos de chegada no 
colégio por parte de alguns alunos. 
Um assunto que nos preocupa, 
pois os alunos perdem conteúdos 
importantes. Desejo a todos um bom 
dia e uma boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre! 
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O tempo urge: a importância 
da pontualidade

Nº.34

Niterói, 7 de outubro de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

A reflexão de hoje é sobre o Outubro Rosa, 
o Dia do Professor, o Dia das Crianças, 
o Dia de Nossa Senhora Aparecida, o 
comportamento dos alunos no colégio e 
os atrasos na chegada.

Outubro Rosa é uma campanha anual 
realizada mundialmente no mês de 
outubro, com a intenção de alertar a 
sociedade sobre o diagnóstico precoce 
do câncer de mama. A mobilização 
visa também à disseminação de dados 
preventivos e ressalta a importância de 
olhar com atenção para a saúde, além 
de lutar por direitos como o atendimento 
médico e o suporte emocional, garantindo 
tratamento de qualidade.

No dia 15 de outubro é comemorado o Dia 
do Professor, data em que homenageamos 
e agradecemos aos nossos professores. 
Já que no dia 15 será feriado, não se 
esqueçam de agradecer e abraçar seus 
professores pelo trabalho de formação 
que estão prestando para vocês. Parabéns 
e obrigado aos nossos professores.

O Dia das Crianças é comemorado 
anualmente em 12 de outubro no Brasil. 
Queremos felicitar as nossas crianças 
pelo seu dia e agradecer pelo que vocês 
representam para os seus pais e para o 
nosso colégio. Desejo que nunca lhes falte 
o necessário para serem felizes. No dia 12 
de outubro também lembramos Nossa 
Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. 

Neste dia pedimos que a mãe de Deus 
continue protegendo o povo brasileiro.

Sobre o comportamento dos alunos 
no colégio, gostaria de parabenizar 
àqueles que aqui vêm para realizar a 
principal atividade, que é o estudo.  
Infelizmente, alguns alunos não têm 
um comportamento adequado para com 
o estudo. Temos consciência que não 
é fácil ficar uma manhã ou uma tarde 
numa sala  de aula, concentrado, mas é 
possível. A vida é uma conquista diária. 
Somente os que lutam e se esforçam 
serão vencedores. Creio que todos 
querem ser vencedores. Os pais de vocês 
são vencedores, os professores são 
vencedores, mas o são porque há muita 
dedicação, empenho e esforço. Sejam 
vocês também assim.  

Outro aspecto que eu gostaria de 
chamar a atenção nesta reflexão é 
sobre os atrasos frequentes que alguns 
alunos estão tendo. Sabemos que temos 
problemas no trânsito, mas precisamos 
nos organizar para sair de casa em tempo 
e evitar os atrasos. Perder com frequência 
os conteúdos da primeira aula do dia 
poderá prejudicar a aprendizagem. 

Aproveito para desejar a todos um bom 
dia e uma boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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Da infância ao mestre, 
muitos motivos para 
celebrar

Nº.35

Niterói, 16 de outubro de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

A reflexão de hoje é sobre o Dia dos 
Professores, o Dia das Crianças e o 
Encontro de Jovens Lassalistas. Ontem, 
dia 15 de outubro, comemoramos o 
Dia do Professor. Importante data do 
nosso calendário, o Dia do Professor 
serve não apenas para parabenizarmos 
nossos mestres, mas também para 
refletirmos sobre a importância desse 
profissional em nossas vidas. 

Por que comemoramos o Dia do 
Professor no dia 15 de outubro? A 
data não foi escolhida por acaso: 15 
de outubro é, tradicionalmente, o dia 
consagrado à educadora Santa Teresa 
de Ávila, freira carmelita, mística e 
santa católica do século XVI. Se você 
ainda não abraçou a sua professora 
ou o seu professor, há tempo para 
fazê-lo. Seja grato por tudo o que 
esses profissionais fazem para a sua 
formação. Parabéns, professores! 

No dia 12 de outubro celebramos o Dia 
das Crianças e da padroeira do Brasil, 
Nossa Senhora Aparecida. Que a mãe 
de Deus continue nos acompanhando 
e abençoando, principalmente o 
povo brasileiro. Felicitamos as nossas 
crianças, pois como todos nós já fomos 
crianças, também guardamos dentro de 
nós algo da infância. Parabéns a elas. 

Nos dias 11 a 13 de outubro foi realizado 
o Encontro de Jovens Lassalistas 
em Brasília. O nosso colégio esteve 
presente com um número significativo 
de alunos. Parabéns à Pastoral e aos 
alunos do nosso colégio que estiveram 
presentes neste evento. Desejo a todos 
um bom dia e uma boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre! 
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A prevenção ganha tons de 
rosa

Nº.36

Niterói, 21 de outubro de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

A reflexão de hoje é sobre o Outubro 
Rosa e a importância da retomada 
dos estudos. Neste mês, os nossos 
colaboradores organizaram um 
encontro para conscientizar sobre 
a importância do cuidado da saúde, 
particularmente para prevenir o câncer 
de mama. A Direção do Colégio La Salle 
Abel felicita a comissão organizadora 
desse encontro formativo. 

O Outubro Rosa nasceu em 1997, 
nos Estados Unidos, com o intuito 
de promover a conscientização das 
mulheres para se prevenirem contra 
o câncer de mama. Aqui no Brasil 
a campanha teve início em 2002. O 
símbolo do movimento é o laço rosa, 
assumido por diversas empresas e 
entidades que também divulgam a 
campanha. O movimento se tornou 
tão popular que, nessa época do 
ano, é comum ver prédios, pontes 
e monumentos iluminados em 
homenagem à causa.

O Outubro Rosa também é válido para os 
homens, embora eles representem uma 
proporção muito inferior às mulheres 
no que tange à doença: 1% dos casos 
de câncer de mama são diagnosticados 

em homens. Os sintomas, cuidados e 
tratamentos são idênticos. 

Estamos quase finalizando o ano 
letivo. É importante retomar os estudos 
com seriedade e levar adiante este 
compromisso até o final. O esforço, a 
dedicação e o empenho de cada um 
resultarão em êxito nas médias de final 
de ano. Sabemos que o nosso objetivo 
não é estudar para ter boas notas, mas 
sim para aplicar os conhecimentos ao 
longo da vida. 

É importante revisar os conteúdos 
diversas vezes e de diferentes formas. 
O ideal é que a revisão seja feita, se 
possível, todos os dias, não somente 
nos dias que antecedem as provas. 
Mesmo que seja rapidamente, é 
importante sempre retomar o que foi 
estudado, principalmente os assuntos 
que você julga difíceis. Quanto mais 
você revisar determinado assunto e 
entrar em contato com ele, mais ele 
permanecerá na sua memória. Desejo 
a todos um bom dia e uma boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre! 
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Aos perseverantes, a 
canetinha de ouro

Nº.37

Niterói, 28 de outubro de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

A reflexão de hoje é sobre a Mostra 
Multicultural, o Prêmio Perseverança, 
a conclusão do mês Rosa e de outubro, 
o mês missionário. 

No sábado, dia 19 de outubro, o Colégio 
La Salle Abel viveu um dia especial. 
Em pleno sábado, o colégio esteve 
movimentado com a presença muito 
significativa de pais, professores, 
colaboradores e alunos. O empenho e a 
dedicação de todos fizeram a diferença. 
A presença da comunidade educativa 
merece o nosso reconhecimento e as 
nossas felicitações. A qualidade e a 
quantidade de trabalhos apresentados 
pelos alunos demonstram excelência.

Uma vez mais, recebam o 
agradecimento da Direção do Colégio 
La Salle Abel pelo trabalho realizado na 
Mostra Multicultural e por tudo o que, 
juntos, realizamos no nosso colégio, 
diariamente. A nossa comunidade 
educativa se fortalece com a união e o 
envolvimento de todos em tudo o que 
nos propomos a realizar.  

Na sexta-feira, dia 25 de outubro, 
foi realizada a entrega da famosa 
“canetinha de ouro” para os alunos da 3ª 
série do Ensino Médio que começaram 

a estudar no Colégio La Salle Abel 
no 1º Ano do Ensino Fundamental. 
Agradecemos aos alunos, familiares, 
professores e colaboradores que 
contribuíram para a formação humana, 
cristã e de qualidade desses alunos. 
O Prêmio Perseverança começou em 
1960, portanto há 59 anos. Muitos 
ex-alunos fazem parte do grupo de 
“canetinha de ouro”. 

Estamos concluindo nesta semana 
o mês de outubro. Este mês foi 
consagrado ao cuidado das pessoas 
acometidas pelo câncer de mama. 
Além disso, neste mês a Igreja Católica 
reza pelos nossos missionários, isto é, 
por aqueles que se dispõem a trabalhar 
fora de seu país de origem. O Brasil 
envia muitas pessoas para evangelizar 
em outros países, assim como recebe 
muitos missionários de outras nações 
que vêm trabalhar na evangelização, 
especialmente nas regiões Norte e 
Nordeste do Brasil. A todos esses 
irmãos e irmãs missionários a nossa 
gratidão, apoio e oração. Aproveito 
para desejar a todos um bom dia e uma 
boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre! 
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Arrumando a casa para 
mais um ano

Nº.38

Niterói, 4 de novembro de 2019

38



85

A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

A reflexão de hoje é sobre o Dia de 
Todos os Santos, o Dia de Finados, o 
Novembro Azul, o início das matrículas 
e rematrículas. 

Na sexta-feira passada, dia 1º de 
novembro, a Igreja Católica recordou o 
Dia de Todos os Santos. Mesmo que você 
não seja católico, com certeza conhece 
alguns dos santos da Igreja. Segundo 
o senso popular, eles são figuras de 
grande sabedoria, religiosidade e 
espiritualidade. Na maioria das vezes, 
eles vêm acompanhados de grande 
desapego material. Para completar, eles 
dedicaram sua vida a ajudar o próximo 
e colaboraram para deixar o mundo 
um pouco melhor. Que todos os santos 
intercedam junto de Deus por nós.

O sábado foi dedicado aos mortos. A 
morte é uma realidade. Basta estar 
vivo para que um dia ela faça parte da 
nossa história. O Dia de Finados ou Dia 
dos Mortos é celebrado anualmente 
em 2 de novembro. No Brasil, esta data 
é um feriado nacional. A celebração 
de Finados é muito importante para 
algumas religiões, principalmente para 
os católicos, pois prestamos homenagem 
a todos os entes queridos que já 
faleceram. Nesta data, o movimento nos 
cemitérios é intenso, muitas pessoas vão 
deixar flores e fazer orações nos túmulos 
de familiares ou amigos que partiram.

O Novembro Azul é uma campanha de 
conscientização realizada por diversas 

entidades no mês de novembro, dirigida 
à sociedade e, em especial, aos homens, 
para conscientizar a respeito de doenças 
masculinas, com ênfase na prevenção e 
diagnóstico do câncer de próstata. 

Aproveito a oportunidade para lembrar 
aos alunos, professores, colaboradores 
e familiares que já iniciamos as 
rematrículas, e este ano elas podem 
ser feitas também online. Peça a seus 
familiares para renovar sua matrícula 
garantindo a sua vaga. Também 
começamos a matricular alunos 
novos. Neste ano temos muita procura, 
portanto, se algum conhecido deseja 
estudar no Colégio La Salle Abel em 
2020, avise para que não deixe passar o 
prazo de matrícula, pois poderá perder a 
oportunidade de ser nosso aluno.  

Na semana que passou iniciamos a 
troca de carteiras e cadeiras do Ensino 
Fundamental. Esperamos que o novo 
mobiliário proporcione aos alunos 
mais conforto para estudar e, com 
isso, obtenham melhores resultados. 
Gradativamente, serão trocadas as 
carteiras e cadeiras das salas de aula de 
todo o prédio do Ensino Fundamental. 

Aproveito para desejar a todos um bom 
dia e uma boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre! 
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Olhar o passado com 
gratidão e ansiar pelo 
futuro

Nº.39

Niterói, 11 de novembro de 2019

39



87

A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

A reflexão de hoje é sobre a prova do 
ENEM, a Prova Diagnóstica para os 
novos alunos de 2020 e o Auto de Natal.
 
Nos dias 03 e 10 de novembro foram 
realizadas as provas do ENEM. 
Os nossos alunos finalistas do 
Ensino Médio prestaram o exame e 
temos certeza que obtiveram bons 
resultados, pois foram muito bem 
preparados pelos nossos professores 
e não faltaram empenho e dedicação 
por parte deles. Parabéns alunos, 
professores e familiares. O sucesso 
dos alunos é também o do colégio. 
Parabéns a todos. 

No sábado, dia 09 de novembro, foi 
o dia da Prova Diagnóstica para o 
ingresso no próximo ano no Colégio La 
Salle Abel. Agradecemos a confiança 
dos pais na nossa Proposta Educativa. 
Temos certeza que o colégio oferece 
educação de qualidade, educação que 
transforma vidas. Se vocês conhecem 
pessoas que desejam ter seus filhos 
estudando no Colégio La Salle Abel 
no próximo ano, as alertem para que 
reservem sua vaga o quanto antes, pois 

para alguns anos de escolaridade não 
há mais vagas. 

O Auto de Natal acontecerá no próximo 
dia 26 de novembro, terça-feira, às 
18h30min, no Campão do Colégio, 
com a participação da Orquestra La 
Salle, Coral La Salle, Teatro La Salle, 
dos nossos alunos, professores, 
colaboradores e familiares. Com 
certeza, será um momento de muita 
emoção e de reflexão. É o que propõe 
o espetáculo do Auto de Natal. 
Queremos, através da música, dos 
cantos, das encenações e mensagens, 
reacender a chama do amor ao 
próximo, respeitando as diferenças. 
Nesta ocasião, aproveitaremos 
para concluir as comemorações do 
tricentenário do legado de São João 
de La Salle. Convide os seus familiares 
para estarem presentes. Vamos nos 
preparar bem para o Natal de Jesus. 
Sejam todos bem-vindos! Aproveito 
para desejar a todos um bom dia e uma 
boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre! 
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Dias de descanso, mas 
também de valorização da 
nossa história

Nº.40

Niterói, 18 de novembro de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

A reflexão de hoje é sobre a 
Proclamação da República Brasileira, 
sobre o Dia da Consciência Negra e o 
aniversário da cidade de Niterói. 

A Proclamação da República do Brasil 
ocorreu em 15 de novembro de 1889. 
Ela se deu no Rio de Janeiro, a então 
capital do Brasil, por um grupo de 
militares liderado pelo Marechal 
Deodoro da Fonseca, a partir de um 
golpe de estado no Império. Antes 
de se tornar uma República, o Brasil 
era um Império. Em outras palavras, 
éramos independentes de Portugal, 
no entanto, todas as decisões eram 
tomadas pelo imperador, D. Pedro II. 

O Dia da Consciência Negra é 
comemorado em 20 de novembro 
em todo o país. A data homenageia 
Zumbi, um pernambucano que nasceu 
livre, mas foi escravizado aos seis 
anos de idade. O objetivo do Dia da 
Consciência Negra é levar à reflexão 
sobre a importância do povo e da 
cultura africana no Brasil. Também 
serve para analisarmos o impacto 
no desenvolvimento da identidade 

cultural brasileira. A música, a política, 
a religião e a gastronomia, entre várias 
outras áreas, foram profundamente 
influenciadas pela cultura negra. Este 
é um dia para comemorar e valorizar a 
cultura afro-brasileira.

No dia 22 de novembro celebramos o 
aniversário de Niterói. Nossa cidade 
completou 446 anos. Temos orgulho 
em ter os pés em Niterói, o coração 
nas pessoas e os olhos voltados para o 
mundo.

Aproveito para reiterar o convite para 
o próximo dia 26 de novembro, terça-
feira, para todos participarem do Auto 
de Natal que acontecerá às 18h30min, 
no Campão do Colégio. Vamos nos 
preparar bem para o Natal de Jesus. 
Sejam todos bem-vindos!

Aproveito para desejar a todos um bom 
dia e uma boa semana.

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre! 
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A Boa Nova se aproxima
Nº.41

Niterói, 25 de novembro de 2019
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

A reflexão de hoje é sobre o Tempo de 
Advento, que prepara o Natal, e sobre 
o Dia de Ação de Graças. Também é 
chegada a hora de desejar boas provas 
e boas férias. 
 
A palavra “advento” tem origem latina 
(“adventus”) e significa “chegada”, 
“aproximação”, “vinda”. O Advento 
dura quatro semanas, que antecedem 
o Natal. Desejamos que este tempo de 
Advento nos ajude a preparar melhor o 
aniversário de Jesus, celebrado no dia 
25 de dezembro. 

No próximo dia 28 de novembro é 
o Dia Mundial de Ação de Graças. 
Certamente todos nós temos muito 
a agradecer pelo ano que está 
terminando, por nossas convivências 
e aprendizagens. Não podemos deixar 
de agradecer a nossos familiares, 
professores e amigos que estiveram 
ao nosso lado neste ano letivo. O Dia 
de Ação de Graças remete à gratidão 
que devemos ter pelas coisas boas 
que aconteceram no decorrer do ano. 
Certamente, cada um de nós tem muito 
a agradecer. 

Amanhã celebraremos o Natal 
antecipadamente no colégio. Todos 
estão convidados. No Auto de Natal 

contamos com a participação da 
Orquestra La Salle, Coral La Salle, 
Teatro La Salle, dos nossos alunos, 
professores, colaboradores e familiares. 
Com certeza será um momento de 
muita emoção e reflexão. É o que 
propõe o espetáculo do Auto de Natal. 
Queremos, através da música, dos 
cantos, das encenações e mensagens 
reacender a chama do amor ao próximo, 
respeitando as diferenças. 

Queridos alunos, professores e 
colaboradores, esta é a última 
mensagem do Diretor deste ano. 
Espero que as mensagens tenham 
ajudado a transformar vossas vidas 
por meio da educação de qualidade. 
Espero nos encontrarmos no próximo 
ano. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas 
férias e bom retorno para aqueles 
que continuarão conosco em 2020. 
Aos que concluem seus estudos, 
desejamos sucesso. Vocês vão deixar 
o colégio fisicamente, mas o colégio 
vai permanecer presente na vida de 
vocês por meio dos ensinamentos aqui 
aprendidos. Todas as mensagens do 
ano estão disponíveis também no site 
do colégio, na sessão Falas do Diretor. 

Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!
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da Comunidade Educativa
e da Família

PRECES
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Senhor meu Deus, faça de nossa 
Comunidade Educativa uma 
Comunidade Educadora que valoriza o 
protagonismo dos estudantes. 
 
Senhor meu Deus, faça com que os 
integrantes da nossa Comunidade 
Educativa sejam Educadores por meio 
do conhecimento e do testemunho de 
suas vidas.

Senhor meu Deus, faça da nossa 
Comunidade Educativa um espaço 
de transformação de vidas pela 
excelência educativa. 

Senhor meu Deus, faça que as ações 
da nossa Comunidade Educativa 
sejam de excelência educativa e 
imbuídas dos valores do Evangelho. 

Senhor meu Deus, faça crescer 
em nossa Comunidade Educativa 
a partilha dos conhecimentos 
construídos e das vivências e 
experiências educativas.

Senhor meu Deus, agradecemos 
pela nossa Comunidade Educativa, e 
pedimos para que juntos construamos 
laços de fraternidade, amizade e 
profissionalismo. Amém.

Senhor meu Deus, faça que minha 
família se converta num espaço de 
amor e união entre pais e filhos. 

Senhor meu Deus, faça que o amor de 
minha família, construído na relação 
conjugal, seja mais intenso do que 
quaisquer fragilidades e crises que 
possam ocorrer entre nós.  

Senhor meu Deus, faça que minha 
família se espelhe na família de 
Nazaré no seu modo de ser e fazer.

Senhor meu Deus, faça que em minha 
família a tua graça nos guie por 
caminhos que levem para o bem. 

Senhor meu Deus, faça que em minha 
família se construam os alicerces para 
o acolhimento, o cuidado e o respeito 
um para com o outro. 

Senhor meu Deus, agradeço por 
minha família, pelo que juntos 
conseguimos construir, seja na 
dimensão física, humana, emocional 
ou espiritual. 

Abençoa Senhor as famílias, Amém! 
Abençoa Senhor, a minha também!

Prece da Comunidade 
Educativa

Prece da Família
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do Educador e do Estudante
PRECES
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A ESCOLA QUE TRANSFORMA VIDAS PELA EDUCAÇÃO

Senhor, diante de vós, com meus 
estudantes, tomo consciência da 
minha responsabilidade como 
educador. 

Senhor, no diálogo constante e 
amoroso com meus estudantes 
procuro libertar-me de minhas 
limitações para me comunicar e 
valorizar cada um deles. 

Senhor, para uma harmoniosa 
integração dos homens entre si e 
convosco quero fazer da ciência um 
diálogo; dos meus estudantes, amigos; 
e da minha vida, uma permanente 
oportunidade de crescimento humano 
e espiritual. 

Senhor, trago no meu coração o teu 
nome, a minha família e a família dos 
meus estudantes. 

Senhor, dai-me: 
o espírito de sabedoria
e de discernimento;  
o espírito de conselho
e de fortaleza;  
o espírito de ciência
e de espiritualidade;  
o espirito de vosso amor filial
e de acolhimento e cuidado
para com os meus estudantes. 
Amém.

Senhor, vós que sois a sabedoria, 
ajudai-me para que eu possa 
transformar as informações em 
conhecimentos e vivências.  

Senhor, vós que sois a paciência, 
ajudai-me a ser paciente e 
compreensivo em todos os momentos 
de minha vida.  

Senhor, vós que sois a fortaleza, ajudai-
me a ser alicerce para com todos. 

Senhor, vós que sois o conselho, 
ajudai-me a oferecer a palavra certa.  

Senhor, vós que sois a ciência, ajudai-
me a buscar o conhecimento para 
transformar o mundo.  

Senhor, vós que sois o amor, ajudai-
me a descobrir o que existe de bom 
nas pessoas e no universo.  

Senhor, vós que sois a justiça, ajudai-
me a ser justo para com todos.  

Senhor, vós que sois a coragem, 
ajudai-me a ter entusiasmo de viver.  

Senhor, vós que sois o espiritual, 
ajudai-me a tornar os ambientes 
em que frequento e vivo ambientes 
espiritualizados.  
Amém!

Prece do Educador Prece do Estudante
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Pós-Doutor em Educação pela 
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(UFF). Doutor em Educação pela 
Universidade La Salle (Canoas), Doutor 
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