Prezados Senhores Pais e queridos alunos,
Com todas as Obras e Casas Salesianas do mundo, nos unimos para homenagear Maria, com o
título de Auxiliadora. Maria, Mãe do Filho de Deus, foi a maior educadora da história. A festa de Maria
Auxiliadora vem nos lembrar especialmente o seu nome-missão: “Ela é a Auxiliadora”, Mestra e Guia
em nossa missão de mães e educadoras. Entreguemos sob a sua proteção, os nossos alunos, seus
queridos lhos. Como mulheres comprometidas com a educação/formação das nossas crianças,
adolescentes e jovens, rezemos:
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[

“Mãe Auxiliadora, faz de mim, mulher fecunda e grávida de
esperança, capaz de gerar para o mundo - carente e sedento - novas
relações fraternas, novos sonhos, nova civilização do amor; faz de mim,
mulher de profunda fé em seu Filho Jesus, mulher consciente das
próprias possibilidades de ser auxiliadora como tu, para que todos
tenham Vida em abundância”. Amém.

Contamos com a presença de vocês em todas as atividades do mês de maio, de modo especial, nas
celebrações da Festa de Maria Auxiliadora, conforme o calendário que segue:

FESTA DE MARIA AUXILIADORA
“MÃE DE MUITOS NOMES”

NOVENA DE MARIA
AUXILIADORA:
Dias: 12 a 23 de Maio

Dia 23: Educação Infantil e E. Fundamental I
· Horário: às 19h30 horas.
Festa e Coroação de N. S. Auxiliadora - alunos dos 5osanos.
Convite aberto às famílias.

E. Infantil e E. Fundamental I: na
Capela, nos horários da entrada dos
alunos. Venham rezar conosco. Todos
estão convidados.

· Entrada: Portaria 2
Dia 24: Educação Fundamental II e Ensino Médio:
· 8h: Celebração Eucarística e Coroação de N. S. Auxiliadora
pelos alunos dos 3os anos do Ensino Médio.

E. Fundametal II e E. Médio: a novena
será feita pelo som no início das aulas.
Um momento de oração por toda a
Comunidade Educativa.

Convite para todas as famílias, alunos, ex-alunos e amigos.
· 10h: Lanche comunitário por turma
· 10h30 às 12h20
· alunos dos 6º, 7º e 8º anos da manhã e tarde – Jogos Esportivos
Lembrete: Atividades do dia 24 de maio

· Ed. Infantil e E. Fundamental I – aulas normais (dia letivo)
· E. Fundamental II (manhã e tarde) e E. Médio – as atividades serão no
período da manhã (dia letivo). As aulas do E. Fundamental II, período da
tarde e do #MaisInstituto serão suspensas.

Que a nossa Comunidade Educativa seja abençoada e, a Mãe do Filho de Deus, nos sustente
e acompanhe em todos os nossos dias, nessa linda missão de educação e evangelização.
Fraternalmente,
Ir. Lucia Maistro-Diretora

