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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 felicitando a Orquestra La Salle Abel, que lançou
neste domingo, dia 1º de setembro, no Campo 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 os colaboradores da limpeza e
manutenção que estão deixando nosso Colégio mais bonito para acolher as
famílias que desejam colocar seus filhos no Colégio La Salle Abel no próximo
ano.
Gostaria de lembrar os alunos e professores, a pedido da Direção do
Colégio, que as carteiras estão sendo higienizadas diariamente para que os
alunos possam sentir-se melhor na sala de aula, mas é preciso que os alunos
evitem escrever nas carteiras escolares. Alguns alunos 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 iniciando 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 este mês dedicado à Bíblia Sagrada possamos
dedicar mais tempo para ler e meditar a Palavra de Deus contida na Bíblia
Sagrada.
Ao iniciar o mês da Bíblia, convido para que me acompanhem com a
oração da Bíblia composta pelo Padre Zezinho e, para isso, 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, uma boa semana, e que viva Jesus em
nossos Corações! Para Sempre!
Niterói, 02 de setembro de 2019.
Prof. Ir. Jardelino Menegat
Diretor

