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Prezados Senhores Pais e Responsáveis,
Estamos no mês de maio, de modo especial signiﬁca vo para as Casas Salesianas, mês em que
homenageamos mulheres que marcaram e marcam nossas vidas, a vida das famílias, com a missão da
maternidade e da educação:
- As Mães – que geraram ﬁlhos biologicamente ou no coração, para educá-los para a vida, segundo o
coração de Deus;
- Santa Maria Mazzarello – nossa Co-Fundadora, que com seu amor consagrado gerou
espiritualmente numerosos ﬁlhos para o Reino;
- Maria – que gerou Jesus, o Filho de Deus para Salvação do mundo e é hoje e sempre a nossa
Auxiliadora.
Neste mês, rezamos por todas as mães e desejamos que sejam abençoadas e realizem a própria
missão, muito bem expressa na letra do canto do Pe. Zezinho:

“Em cada mulher que a terra criou
Um traço de Deus Maria deixou
Um sonho de Mãe Maria plantou
Pro mundo encontrar a paz”!

CALENDÁRIO – MAIO
FESTA DE MARIA AUXILIADORA
TEMA:
“De mãos dadas com Maria
na construção da Paz”
Com todas as Obras e Casas Salesianas do mundo,
nos unimos para homenagear Maria, com o tulo 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. Entregamos sob a sua
proteção, os nossos alunos, seus queridos ﬁlhos.

Contamos com a presença dos Senhores nas a vidades do mês de maio,
conforme o calendário que segue:

NOVENA DE MARIA
AUXILIADORA:
Dias: 11 a 22 de Maio

E. Infantil e E. Fundamental I:
Zezinho – às 7h30 e às 13h10
no Pór co do Zezinho
Convite aberto às famílias

E. Fundametal II e E. Médio:
Zezão – às 7h e às 13h20 - na sala de
aula com os professores e alunos

Atenção: Dia 24/5 - Aulas normais para a Educação Infan l
e Fundamental I com recreio fes vo

Das 7h às 8h40 - Os alunos dos período da manhã e tarde
terão aulas.

Coroação de Nossa Senhora pelos alunos dos 3os anos do Ensino Médio

Lanche Comunitário

Olimpíadas internas: início dos jogos

CONVIDADOS ESPECIAIS
A imagem de Nossa Senhora Auxiliadora que acompanhou as
primeiras Irmãs Salesianas Missionárias para a América - Uruguai

‘‘FOI ELA QUEM TUDO FEZ”
“É ELA QUEM TUDO FAZ”

Nos dias 23 à noite e 24 às 9h, teremos o prazer de contar
com a presença da apreciada cantora Eliana Ribeiro e de
seu esposo Fábio Roniel – pais de alunos nossos – que irão
abrilhantar com belos cantos e acompanhamento musical
o momento orante de homenagem a Nossa Senhora.
Antecipadamente agradecemos ao casal pela
disponibilidade em aceitar o nosso convite.

Desde já agradecemos sua presença, pedimos a Deus que todos sejam
abençoados e que a Mãe do Filho de Deus, nos sustente e acompanhe em todos os dias
nesta linda missão de educar evangelizando e evangelizar educando.
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Fraternalmente,
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