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Prezados Senhores Pais,
Responsáveis e queridos alunos,
O primeiro semestre chega ao final. Nossos dias foram repletos de atividades para toda a Comunidade
Educativa, em todas as áreas. De modo especial, foi um tempo de novas propostas no Campo Pedagógico e,
estamos felizes com os nossos resultados: Novo material da Educação Infantil – Girolhar, Programa Bilingue,
Projetos Multidisciplinares para o Educação Fundamental e Ensino Médio; Itinerários Formativos Optativos,
Oficinas artísticas para Ensino Médio; Laboratório Maker; Laboratório Audio Visual; Plataforma online IMAGINIE de
correção textual para a Educação Fundamental II e Ensino Médio, Crescimento do Período Complementar...
Os momentos celebrativos deste caminho de educação-evangelização, por certo, deram sentido e
iluminaram a caminhada escolar cotidiana, como: o dinamismo das aulas, a seriedade das avaliações, a
responsabilidade no desempenho das tarefas, as atividades específicas da Pastoral, a formação contínua dos
Educadores, a fraternidade nas relações, as festividades, o espírito participativo nos jogos e competições nas
diferentes Olimpíadas Científicas, Culturais e Esportivas, o senso artístico nas diversas apresentações, a criatividade,
o enfrentamento dos desafios do dia a dia.
Como Casa de Educação Salesiana, renovamos nosso compromisso de fidelidade ao Carisma Salesiano,
acreditando que, a melhor contribuição que fazemos a uma nova sociedade, é a qualidade do nosso serviço a favor
da Educação e Evangelização das crianças, adolescentes e jovens. Neste sentido, reafirmemos o lema deste ano:
“Conectados nos direitos humanos, buscamos a santidade”.

EXPERIÊNCIAS MISSIONÁRIAS
NO MÊS DE JULHO

«Ide e fazei discípulos entre todas as nações» (Mt 28,19)
Papa Francisco, tem lançado muitos apelos para o serviço do voluntariado missionário:
“Ide, sem medo, para servir. Seguindo estas três palavras, vocês experimentarão que quem evangeliza é
evangelizado, quem transmite a alegria da fé, recebe alegria. Queridos jovens, não tenham medo de ser generosos
com Cristo, de testemunhar o seu Evangelho. Levar o Evangelho é levar a força de Deus, para extirpar e destruir o mal
e a violência; para devastar e derrubar as barreiras do egoísmo, da intolerância e do ódio; para construir um mundo
novo. Jesus Cristo conta com vocês! A Igreja conta com vocês! O Papa conta com vocês! Que Maria, Mãe de Jesus e
nossa Mãe, os acompanhe sempre com a sua ternura: «Ide e fazei discípulos entre todas as nações». Amém.”
Este chamado está encontrando eco no coração de muitos jovens e adultos. Portanto, é com alegria que lhes
comunico as experiências missionárias que Irmãs, Noviças, Professores, Alunos, Universitários e Ex-alunos, farão no
mês de julho, doando um tempo das férias, para dedicar-se ao outro, na partilha do que são, sabem, e, acima de tudo,
na partilha da fé e da fraternidade.
Este ano acontecerá a 21ª Semana Missionária das nossas Escolas Salesianas do Estado de São Paulo. É uma
experiência de solidariedade e evangelização que ganha sempre mais voluntários, como vemos a seguir:

SEMANA MISSIONÁRIA – TREMEMBÉ – de 30/06 a 07/07
Os locais da Semana Missionária dos alunos do Ins tuto São
José, serão em Tremembé, nas Capelas: Rosa Mís ca; São
Judas Tadeu; Nossa Senhora da Imaculada Conceição –
ligadas à Paróquia Jesus Ressuscitado.
PARTICIPANTES:
Coordenadora da Pastoral – Ir. Cleonice Ap. Lourenço;
Assessores / Professores: André Teixeira Borges, Bruno
Rodolfo dos Santos, Fernanda Scarense Carvalho;
Irmãs: Cris na Schorck (SC), Célia Regina Pinto e Denise
Salvador;
Noviças: Luana K. da Silva Oliveira, Maria Diana Aguiar
Azevedo, Olívia Maria Matas;
Ex-alunos: Matheus Bordini Cintra, Rafael Augusto Neves da
Silva, Jean Cris an F. da Silva;
Vocacionada: Camile P. Figueiredo
Alunos: 59 alunos do 9º ano ao Ensino Médio do Ins tuto
São José e mais 4 alunas do Ins tuto Maria Auxiliadora – Rio
do Sul – SC. Num total de 77 missionários!
De outras nossas Escolas e Obras Sociais, par ciparão 181,
entre Irmãs, Noviças, Educadores, Ex-alunos e Alunos
Jovens, em outras frentes Missionárias!

Parabéns a todos os participantes! Estaremos
acompanhando com nossas orações e apoio. Mais uma
vez, obrigada pela colaboração generosa. Essas
experiências missionárias estarão acontecendo com a
ajuda e participação de muitos alunos e famílias,
particularmente com as Famílias dos Jovens
Missionários.

SEMANA MISSIONÁRIA – ALDEIA INDÍGENA – MERURI – MT
10/07 a 21/07
Par cipantes: Ir. Ana Luiza da Silva Medeiros, nossos ex-alunos –
Felipe Iglesias Cordeiro Leite e Ana Luiza Faria Santos - Semana
Missionária na Aldeia Indígena de Meruri – Cuiabá - Missão das
Irmãs Salesianas. Farão parte de um grupo com mais 7 Jovens das
nossas Escolas e do Centro Universitário – FATEA – Lorena.
VOLUNTARIADO VIDES - Sob a Coordenação da Ir. Metka Kastelic
- VIDES / ADELANTE / Voluntariado com os Imigrantes – São
Paulo e Manaus – 30/06 a 14/07
No grupo de São Paulo par ciparão a nossa Professora Roseli Avila,
Ir. Maria Tavares e mais 7 alunos Universitários da UNIFATEA –
Lorena. No grupo de Manaus serão 3 Universitários: 1 da UNIFATEA
e 2 de Manaus.
- EDUCADORES SEM FRONTEIRAS / Voluntariado Educa vo
29/06 a 29/07
ÁFRICA –– Angola - Escola Laura Vicuña – Benguela
Par ciparão 2 ex-alunos do Colégio de Santa Inês – SP
EDUCADORES SEM FRONTEIRAS
Seminário Pedagógico-Pastoral – 14/07 a 31/07
ÁFRICA - Angola - Escola Dom Bosco – Cacuaco e CEMA – Complexo
Escolar Maria Auxiliadora - Luena
Serão 24 voluntários: 2 Irmãs: Ir. Metka Kastelic e Ir. Silvana Soares e
22 Professores das nossas Escolas Salesianas do Estado de São Paulo.
Do Ins tuto São José par ciparão o Professor Michael Jones
Botelho e as Professoras Tatyane de Fá ma Oliveira Requena e
Raissa Samara Sampaio.

TOTAL DE MISSIONÁRIOS DAS OBRAS
DAS IRMÃS SALESIANAS: 294

Vocês missionários, irão em nome de todos nós. Tenham certeza de que estarão colocando em prática a
mensagem do Papa Francisco:
“Queridos jovens: Não tenham medo de ir e levar Cristo para todos os ambientes,
até as periferias existenciais, incluindo quem parece mais distante, mais indiferente.
O Senhor procura a todos, quer que todos sintam o calor da sua misericórdia e do seu amor”.

FÉRIAS DE Julho
2019

Encerrando o semestre, nossa gratidão de modo especial, à Mãe e Mestra, Maria Auxiliadora que nos
conduziu até aqui, em todos os momentos, com sua materna proteção. Que ela guie, neste tempo de férias, toda a
Comunidade Educativa do Instituto São José, particularmente nossos queridos alunos, apontando sempre, a direção
dos caminhos do seu Filho Jesus: “Caminho, Verdade e Vida”.
Aguardamos, com alegria, o retorno dos queridos alunos, no dia 1º de agosto, para o reinício das aulas.

Meu abraço fraterno,
Ir. Lucia Maistro
Diretora do ISJ

