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Estimados alunos e professores!
Viva Jesus em nossos corações! Para sempre!
Quem vos fala é o Ir. Jardelino Menegat, Diretor do Colégio La Salle Abel. Como
prometido, todo este mês estamos refletindo sobre a importância da mãe na vida dos
filhos.
Queridos alunos e estimados Professores! Continuando a reflexão sobre a mãe, 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, inclusive faz um esforço muitas
vezes que transcende à capacidade humana. A mãe dedica um tempo maior que a própria
vida em benefício de seu próprio filho.
Estimados alunos e queridos professores! O amor de mãe não se ensina em livros,
nem com palavras bonitas, mas sente-se, vive-se na prática. Por isso, é preciso ser grato
para com sua mãe, pois as palavras nunca poderão retribuir o cuidado e o amor recebido
da mãe. No entanto, não deixe de utilizar palavras que manifestem seu amor para com
ela.
A mãe cria, a mãe luta, a mãe cuida e, portanto, não deixe de manifestar sinais de
afeto e de atenção para com sua mãe, pois foi ela quem te deu a vida. A mãe, muitas
vezes entre lágrimas, suor e dificuldades, não deixa o seu filho passar por dificuldades, ela
prefere sofrer do que deixar o seu filho sofrer.
Portanto, estimados professores e queridos alunos! Sejam agradecidos por todo o
empenho, dedicação, amor que sua mãe tem para com você. Aproveitem este mês de
maio, dedicado às mães, para ser grato, para dizer um muito obrigado. Não deixe de
abraçá-la, de amá-la para que ela possa sentir-se amada e valorizada pelo bem que faz
para com os filhos.
Aproveito para desejar a todos uma boa semana e que Viva Jesus em Nossos
Corações! Para Sempre!
Niterói, 20 de maio de 2019.
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