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Prezados Senhores Pais,
Responsáveis e queridos alunos,

“Tudo tem o seu tempo determinado,
e há tempo para todo o propósito debaixo do céu...
Tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço...’’
Cfr. Eclesiastes, 3, 1

E acrescento, há também o tempo de agradecer o meu tempo-presente-de-Deus no querido Ins tuto São José!
A mensagem de hoje é tecida de agradecimento pelos treze anos em que es ve, como Diretora, no Ins tuto São
José, que agora estou encerrando. Foram anos de convivência com a Comunidade Educa va, com tantas famílias, com
os queridos alunos, com inúmeros ex-alunos, já atuantes na sociedade, que conosco conviveram e responderam às
propostas da nossa missão educa va.
Minha gra dão, de modo especial, às Famílias que acreditaram e acreditam na Escola Salesiana como parceira
na educação dos seus ﬁlhos; Famílias que nos ajudaram e ajudam a enfrentar os desaﬁos da Educação, nos apoiando na
busca da ﬁdelidade ao Carisma Salesiano, herança recebida dos nossos Fundadores, Dom Bosco e Madre Mazzarello,
santos sonhadores e construtores de um ideal educa vo, o Sistema Preven vo, que perpassa os anos em sua proposta
de transformar a escola em uma:

Casa que acolhe: ambiente rico de familiaridade que ajuda o aluno “sen r-se em casa”;
Igreja que Evangeliza: no co diano, ajudando a criança, o adolescente a conhecer Jesus Cristo:
“Cada aluno é trazido pelas mãos de Nossa Senhora Auxiliadora” (Dom Bosco);
Escola que educa e prepara: cada jovem para desenvolver suas capacidades e valores
fundamentais para a vida: “Educação é coisa do coração” (Dom Bosco);
Pá o que reúne: expressão da pedagogia da alegria e da festa; lugar do encontro, onde
crescem as a tudes de conﬁança recíproca.
Estamos encerrando um ano le vo que nos surpreendeu com a pandemia e exigiu de todos, Escola e Família,
muito mais dedicação, qualidade e cria vidade. Tomamos consciência de que, na vida, somos eternos aprendizes e o ser
humano se humaniza nas relações e, portanto, devemos ser sempre buscadores dessa humanização, mesmo no mundo
da tecnologia.

AGRADECIMENTOS
Meu agradecimento a todas as Famílias pelo apoio, compreensão, parceria e conﬁança de que,
neste tempo de pandemia, nossa Equipe Pedagógica-Administra va-Pastoral faria o melhor, como
Educadores Proﬁssionais, para manter a qualidade do ensino-aprendizado dos nossos queridos alunos.

Portanto, por tudo, sucessos e realizações, erros e acertos, frustações e aceitação de limites... por tudo,
agradeço a compreensão e colaboração de todas as Famílias. Verdadeiramente somos uma Comunidade
Educa va que caminha junto por estradas de superação, de fé e esperança.
Um agradecimento especial e carinhoso à Equipe de Pastoral e ao Conselho local da AJS que
coordenaram momentos signiﬁca vos pelos MCS, a ngindo a Comunidade Educa va com mensagens
diárias, celebrações, orações do terço, bandas, lazer, Papo Salesiano - na Rádio Mensagem, LIVE...com o
protagonismo de muitos alunos, aliviando a tensão da pandemia e, criando um clima de fé e esperança.
Comunico, também, que encerram a missão nesta querida Casa Salesiana:
Ir. Iraydes Corrêa Dias que, com muito carinho, dedicação e alegria, entre tantos outros
afazeres, como as frequentes reﬂexões com os funcionários, sempre cuidou do nosso jardim,
embelezando a nossa casa. Com carinho materno acolhia todos os alunos, de modo especial os
pequeninos;
Ir. Zenilde Aparecida Fontes, apesar de pouco tempo entre nós, enriqueceu diferentes grupos
da Comunidade Educa va, com suas reﬂexões, dinâmicas e acompanhamento com a
abordagem sistêmica da Constelação Familiar. Obrigada, queridas Irmãs pela presença
salesiana entre nós. Sejam felizes em suas novas missões!
Com muita alegria, apresento a Ir. Maria Alzira Souza e Silva - FMA como a nova Diretora do
Ins tuto São José, a par r de 2021. Ela chegou, entre nós, no mês de julho, voltando de Roma
onde cursou dois anos de Especialização em Espiritualidade e Pedagogia Salesiana, na nossa
Pon cia Faculdade de Ciência e Educação - AUXILIUM. Ir. Maria Alzira possui muita
experiência na direção de escola, pois, atuou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná,
por vários anos. Seja muito bem-vinda entre nós!
Renovo os meus agradecimentos a toda a Comunidade Educa va, atual e dos anos anteriores do
querido Ins tuto São José, pela parceria e acolhida que sempre recebi. Comunico que vou con nuar
residindo em São José dos Campos, atuando no campo da Vida Religiosa Consagrada.
Tenho certeza de que Nossa Senhora Auxiliadora, que sempre guiou a Comunidade Educa va do
Ins tuto São José, con nuará presente, distribuindo suas bênçãos e segurando pela mão todos os
queridos alunos, para que sejam sempre: “Bons cristãos e honestos cidadãos”.

Na proximidade da linda Festa do Natal, envio a todos os meus
cumprimentos, desejando que Jesus, Filho de Deus, que veio e está
entre nós, nos livre dos perigos da pandemia e renove, em todas as
Famílias, a fé, a esperança e a participação na construção de uma
Civilização do Amor e da Fraternidade entre os povos!
Com coração agradecido, meu abraço fraterno!

Cordialmente,
Ir. Lucia Maistro
Diretora do ISJ

