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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 Dia de Todos os Santos, o Dia de Finados, Novembro Azul, início das matrículas e rematrículas.
Na sexta-feira passada, dia 1º de novembro, a Igreja Católica recordou o Dia de Todos os Santos.
Mesmo que você não seja católico, com certeza conhece alguns dos santos da Igreja. Segundo o senso
popular, eles são figuras de grande sabedoria, religiosidade e espiritualidade. Na maioria das vezes, eles
vêm acompanhados de grande desapego material. Para completar, eles dedicaram sua vida a ajudar o
próximo e colabora para deixar o mundo um pouco melhor. Que todos os santos intercedam junto de Deus
por nós.
O sábado, dia 2 de novembro, foi dedicado aos mortos. A morte é uma realidade. Basta estar vivo
para que um dia a morte faça parte da nossa vida. O Dia de Finados ou Dia dos Mortos é celebrado
anualmente em 2 de novembro. No Brasil, esta data é um feriado nacional. A celebração de Finados é muito
importante para algumas religiões, principalmente para os católicos, pois prestamos homenagem a todos
os entes queridos que já morreram. Nesta data, o movimento nos cemitérios é intenso, pois muitas pessoas
vão deixar flores e fazer orações nos túmulos de familiares ou amigos que já partiram.
O Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de
novembro, dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientizar a respeito de doenças
masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.
Aproveito a oportunidade para lembrar os alunos, professores, colaboradores e familiares que já
iniciamos as rematrículas, e este ano podem ser feitas também online. Peça seus familiares para renovar
sua matrícula para garantir a vaga. Também começamos a matricular alunos novos. Neste ano temos muita
procura, portanto, se algum conhecido deseja estudar no Colégio La Salle Abel no próximo ano, avisem para
que não deixe passar o prazo de matrícula, pois poderá perder a oportunidade de estudar no Colégio La
Salle Abel.
Na semana que passou iniciamos a troca de carteiras e cadeiras do prédio onde funciona o Ensino
Fundamental. Esperamos que o novo mobiliário proporcione aos alunos mais conforto para estudar e com
isso obtenham melhores resultados. Gradativamente, serão trocadas as carteiras e cadeiras das salas de
aula de todo o prédio do Ensino Fundamental.
Aproveito para desejar a todos um bom dia, uma boa semana, e que viva Jesus em nossos corações!
Para Sempre!
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