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Estimados alunos, professores e colaboradores!
Viva Jesus em nossos corações! Para sempre!
Quem vos fala é o Ir. Jardelino Menegat, Diretor do Colégio La Salle Abel. Neste
mês de agosto que estamos iniciando a Igreja celebra as vocações: sacerdotal, diaconal,
religiosa, familiar e leiga. Assim as reflexões do Diretor deste mês de agosto terão essa
temática.
O mês de agosto é voltado para reflexão e oração pelas vocações de forma a pedir
a Deus sacerdotes que sejam verdadeiros pastores e sinais de comunhão e de unidade
no seio da Igreja. Também para que tenhamos bons religiosos e religiosas, pais e mães
de família.
Na primeira semana de agosto, lembramos dos sacerdotes, no dia de ontem,
domingo. Na segunda semana de agosto, lembraremos da vocação familiar. Por isso
vamos recordar dos pais, no dia 11 de agosto, que também é o dia do estudante. Na
terceira semana, recordamos daqueles que assumem a vida religiosa, como os Irmãos e
as Irmãs, que será no dia 18 de agosto. Na quarta semana de agosto, recordaremos de
todos aqueles que se dedicam aos diversos serviços da Igreja, como catequistas, ministros
da Eucaristia, aqueles que cuidam dos Enfermos. Isso será no dia 25 de agosto.
Nesta semana, lembramos dos sacerdotes. Vamos pedir a Deus para que os
sacerdotes que representam a presença de Deus no mundo possam ser fiéis a 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
que tenham os bons sacerdotes.
Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha 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 livrainos do mal. Amém. Uma boa semana e Viva Jesus em nossos Corações! Para sempre!
Niterói, 5 de agosto de 2019.
Prof. Ir. Jardelino Menegat
Diretor

