No. 12
Estimados alunos e professores!
Viva Jesus em nossos corações! Para sempre!
Quem vos fala é o Diretor, Ir. Jardelino Menegat. 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 que nos ama, independente dela ser a mãe biológica ou não.
Pois pode assumir o papel de mãe a avó, uma tia, uma mãe adotiva e até, de certa forma,
um pai, quando tem a obrigação de educar os filhos sozinho e acaba acumulando a função
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. Pois 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, não há forma mais bonita de honrar e agradecer a nossa mãe e de
deixá-la feliz, é quando nos colocamos numa atitude de escuta e de considerar os seus
conselhos como importantes para a nossa vida. Portanto, deixe sua mãe participar na sua
vida. Ela merece seu agradecimento e seu reconhecimento por tudo aquilo que ela fez e
continua fazendo por você. Não deixe dar um abraço e de dizer um MUITO OBRIGADO,
particularmente no próximo domingo, que é o dia das mães.
Desejo a todos uma feliz semana e que Viva Jesus em Nossos Corações! Para Sempre!
Niterói, 29 de abril de 2019.
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