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Prezados Senhores Pais,
Responsáveis e queridos alunos,
Encerramos o primeiro semestre do corrente ano. Nosso sentimento é de alegria e gratidão pela caminhada da escola em
todos os setores. Nossos dias foram repletos de propostas e atividades para nossos alunos, para suas famílias e, também,
para nossos educadores e funcionários em geral.
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.
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 Professores, 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.

2018
Um destaque especial para o significativo momento em que o Instituto São José se tornou um grande encontro de
família foi “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, na grande festa colorida de verde-amarelo pelo
clima da Copa Mundial, em sintonia com o nosso povo que celebra as tradicionais Festas Juninas.
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
Coordenadores, Professores, Funcionários, 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 Grupo de Artesanato de Mães, que semanalmente
se encontrava 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”.
Parabéns aos organizadores e obrigada a todos que participaram de alguma forma ou nos alegraram com a sua presença!

A Semana Missionária é uma proposta realizada todos os anos, com um grupo de alunos dos 9°s anos
ao Ensino Médio, durante um período das férias de julho. Tem como objetivo proporcionar oportunidade
de uma experiência de fé e de solidariedade, possibilitando ao jovem a prática do anúncio da Boa Nova
de Jesus Cristo. Falta pouco para concretizarem a 20ª semana missionária das nossas Escolas
Salesianas do Estado de São Paulo – num total de 242 missionários entre Assessores e jovens.
É com muita alegria que parabenizamos nossos alunos, ex-alunos, voluntários e de todos os envolvidos
do Instituto São José na missão deste ano. Que esta experiência seja repleta de bênçãos e de felizes
momentos de amor ao próximo.

PARTICIPANTES:
Coordenadora da Pastoral: Ir. Cleonice Aparecida Lourenço
Assessores: Ir. Aline de Oliveira Leite, Alexson Bizaria da Costa
Professores: Juliana de Fátima Faria Silva, André Teixeira Borges
Ex-alunos: Matheus Bordini Cintra, João Carlos Siri Salgado, Luis Felipe da Silva Oliveira, Bruna Lobo, a Noviça Eudenice da Luz Maia
e mais 46 alunos dos 9ºs anos e Ensino Médio
Novidade: Neste ano temos o envio de 5 ex-alunos para a Semana Missionária na Aldeia Indígena de Merure – Cuiabá - Missão das
Irmãs Salesianas, totalizando assim 61 missionários, ligados ao Instituto São José.
Local: Matriz São Vicente de Paula e Comunidade Nossa Senhora Aparecida – Jardim São Vicente - São José dos Campos. Acontecerá
nos dias 07 a 14 de julho de 2018.
Parabéns a todos os participantes! Estaremos acompanhando com nossas orações e apoio. Tenham certeza de que estão 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.”
Aproveitamos para desejar a todos boas férias e um alegre e merecido
descanso. Que este tempo seja de grande alegria para todos os alunos e
suas famílias, com a proteção de Deus nas viagens, passeios e um mais
intenso convívio familiar, para que tudo concorra para o bem da saúde e
o fortalecimento do amor fraterno e da paz.
Confirmando estes desejos, envio a Bênção Irlandeza, pedindo a
proteção de Deus para todos:

“Que o caminho seja brando a teus pés, o vento sopre leve em teus ombros.
Que o sol brilhe cálido sobre a tua face, as chuvas caiam serenas em teus campos.
E até que eu de novo te veja, que Deus te guarde na palma de sua mão. Amém”
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

