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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. Inicio
a reflexão de hoje agradecendo aos professores e colaboradores que estiveram
presentes no último sábado, quando celebramos o Dia da Família Lassalista. Agradeço
a vocês, alunos e familiares, que também estiveram participando das atividades desse
dia.
O Dia da Família Lassalista é uma oportunidade importante para fortalecer a
responsabilidade da Escola e da Família na formação conjunto dos alunos.
Dentro do mês vocacional, o mês de agosto, nesta semana a Igreja Católica
recorda os Irmãos e as Irmãs que se consagram para servir a Deus por meio da
educação, da saúde e 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 que mais jovens abracem 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 Heinzmann 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
orientações para a educação no trânsito. Graças à conscientização para o trânsito,
vamos auxiliar a preservar vidas.
1º. ) O respeito, a cortesia, a cooperação, a solidariedade e a responsabilidade
constituem os eixos determinantes da transformação do comportamento das pessoas
no trânsito. E, por isso, devem ser passados de geração a geração.
2º.) É necessário que os pais, os professores, os empresários e as próprias
autoridades municipais, estaduais e nacionais percebam que atitudes corretas no
trânsito podem salvar vidas. Mas para mudar é preciso querer.
3º.) Os professores, alunos e familiares podem iniciar os primeiros passos na
educação para o trânsito, e avançar em busca dessa conscientização da valorização
da vida.
Desejo a todos um bom dia e uma boa semana. Cuidem da vida, e que viva Jesus
em nossos Corações! Para Sempre!
Niterói, 19 de agosto de 2019.
Prof. Ir. Jardelino Menegat
Diretor

