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Prezados Senhores Pais, Responsáveis e queridos Alunos,
Estamos encerrando o primeiro semestre do corrente ano. Nossos dias foram repletos de propostas e atividades para
nossos Alunos, para suas Famílias e, também, para nossos Educadores e Funcionários em geral.
Tudo é importante em nosso espaço-escola, que quer ser um espaço-educação, espaço-cultura, espaço-lazer, espaçoconvivência mas, sobretudo espaço-evangelização.
É exatamente esta consciência profunda do chamado a anunciar a Boa Nova – “Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Vida” –
que nos leva a buscar um proﬁssionalismo educativo-evangelizador de qualidade, a fazer de nossa Escola um “espaçocasa” onde nossos alunos vivendo hoje, intensamente, a vida de estudantes, possam se preparar para serem, em um
próximo amanhã, agentes de transformação da sociedade, a ﬁm de torná-la mais justa e mais fraterna.
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 renovação tecnológica da Escola, a formação contínua
dos Professores, a fraternidade nas relações, as festividades, o espírito esportivo nos jogos e competições nas diferentes
Olimpíadas, o senso artístico nas apresentações culturais, a criatividade, o enfrentamento dos desaﬁos do dia a dia...
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Um destaque especial para o signiﬁcativo momento em que
o Instituto São José se tornou um grande “espaço-família”
– “O Arraiá do Zé” - aberto para a acolhida dos seus alunos,
familiares, ex-alunos, amigos, professores e funcionários,
para juntos participarem de um dia alegre e descontraído.

A palavra que brota em nosso coração, de forma espontânea e profunda, é: GRATIDÃO. Primeiramente a Deus, que nos
abençoou com um lindo dia, onde tudo concorreu para um clima de respeito e fraternidade; gratidão a todas as famílias
que contribuíram com as prendas e presença, tornando a nossa festa mais alegre e festiva; gratidão a todos os
Professores, Funcionários, Pais, Irmãs e Alunos, que colaboraram na preparação e na participação no dia da festa, dando
o melhor de si, para que tudo corresse bem; gratidão ao ﬁel Grupo de Mães, já batizado com o nome – Artesanato Mamãe
Margarida - que semanalmente se encontra para a confecção de lindas prendas; gratidão especial às nossas lindas
crianças que abrilhantaram nossa festa com suas danças, colorido e alegria próprias da simplicidade de coração.
Parabéns aos alunos do Terceiro Médio, que encerraram o dia com uma animada Quadrilha. Mais uma vez nossa festa
aconteceu com sua marca, com sua identidade própria: “Festa de Família no Arraiá do Zé”.

«Ide e fazei discípulos entre todas as nações» (Mt 28,19)
e julho |
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Uma semana de
férias servindo
ao próximo!

Este chamado de Jesus Cristo é renovado insistentemente pelo Papa
Francisco, especialmente aos jovens: “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. 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”.

A Semana Missionária é uma proposta realizada todos os anos, com um grupo de aluno dos 9°anos ao Ensino Médio e
Ex-alunos, durante o período de férias. Tem como objetivo fazer uma experiência de fé e de solidariedade,
possibilitando ao jovem a prática do anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo.
Neste ano, a Semana Missionária, acontecerá entre os dias 22 a 29 de julho, na cidade de Caçapava em duas
Paróquias, no contexto do Ano Mariano – 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida – fazendo
parte da “ROTA 300” proposta pela CNBB. Participarão dessa missão, 68 alunos do Instituto São José e uma Equipe
de 12 pessoas entre: Irmãs, Professores e Ex-alunos, sob a Coordenação de Ir. Fabiana Florencio Cavalcante. Auxiliar
de Coordenação Ir. Aline de Oliveira Leite. Parabéns a todos os missionários! Contem com nossas orações e apoio.
No encerramento do 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”.
Que a caminhada de Jesus Eucarístico pelas ruas da nossa cidade – na Festa do Corpo de Cristo que celebraremos - seja rica
de bênçãos para todas as famílias.

Aproveitem!
Nós os esperamos de volta para
as aulas no dia 1º de agosto.

Fraternalmente,
Ir. Lucia Maistro
Diretora do ISJ
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