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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. A reflexão de
hoje é sobre o Tempo de Advento, que prepara o Natal, Dia de Ação de Graças, e desejar
boas provas e boas férias.
A palavra “advento” tem origem latina (“adventus”) e significa “chegada”,
“aproximação”, “vinda”. O Advento dura quatro semanas, que antecedem o Natal. Desejamos
que este tempo de Advento nos ajude a preparar melhor o aniversário de Jesus, que celebramos
no dia de Natal, 25 de dezembro.
No próximo dia 28 de novembro é o Dia Internacional de Ação de Graças. Certamente
todos nós temos muito a agradecer pelo ano que está terminando, por nossas convivências e
aprendizagens. Não podemos deixar de agradecer a nossos familiares, professores e amigos que
estiveram ao nosso lado neste ano letivo. O Dia de Ação de Graças remete à gratidão que
devemos ter pelas coisas boas que aconteceram no decorrer do ano. Certamente, cada um de nós
tem muito a agradecer.
Amanhã celebraremos o Natal antecipadamente no Colégio, com o Auto de Natal. Todos
são convidados. No Auto de Natal contamos com a participação da Orquestra La Salle, Coral La
Salle, Teatro La Salle, dos nossos alunos, professores, colaboradores e familiares. Com certeza,
será um momento de muita emoção e reflexão. É o que propõe o espetáculo do “Auto de Natal”.
Queremos, através da música, dos cantos, das encenações e mensagens, reacender a chama do
amor ao próximo, respeitando as diferenças.
Queridos alunos, professores e colaboradores, esta é a última mensagem do Diretor
deste ano. Espero que as mensagens tenham ajudado a transformar vossas vidas por meio da
educação de qualidade. Espero nos encontrarmos no próximo ano. Feliz Natal, Feliz Ano Novo,
felizes férias e bom retorno para aqueles que continuarão conosco no próximo ano. Aos que
concluem seus estudos, desejamos sucesso. Vocês vão deixar o Colégio fisicamente, mas o
Colégio vai permanecer presente na vida de vocês por meio dos ensinamentos aqui aprendidos.
Este ano, as mensagens que nos propusemos apresentar tiveram o intuito de transformar vidas por
meio da educação. Todas essas mensagens estão disponíveis no site do Colégio, na sessão Falas
do Diretor. Aproveito para deseja uma boa semana, boas férias, feliz Natal, feliz Ano Novo. Viva
Jesus em nossos corações! Para Sempre!
Niterói, 25 de novembro de 2019.
Prof. Ir. Jardelino Menegat
Diretor

