
 

Circular nº 02/2019  
 
Estimada família! 
 

O mês de maio, dedicado às mães, é também dedicado a Maria, a portadora da 
grande Luz. Maria é modelo de fé, de vivência de valores humanos e cristãos, de cuidado 
com a vida, de mulher que encarnou a luz de Deus e que possibilitou a realização dessa 
presença e de sua luz entre as pessoas. Nesse sentido, recordando a vocação materna, 
celebramos nossa gratidão às nossas mães e às nossas companheiras de caminhada 
familiar e comunitária que são mães, que nos remetem ao cuidado e ao carinho com a 

vida, assim como Maria foi e teve com a família de Nazaré. 
 
Em Maria, fecunda-se o verbo de Deus. No corpo 

humano, a semente divina é colocada. Maria nos ensina a 
sabedoria da espera; da confiança no tempo e nos planos do 
Criador da vida. A sabedoria de Maria nos diz que precisamos 
silenciar para compreender o tempo de cada acontecimento 
e o do mundo a nossa volta.   

 
Todas as vezes que temos a oportunidade de tocar a 

beleza e a fragilidade do mundo, de nos deixar interpelar 
pelas necessidades a nossa volta, ouvimos a voz de Deus. São 
as oportunidades de que Ele fala ao nosso coração pelo filtro 
das necessidades humanas, vinculadas a todas as dimensões 
da vida. Essa percepção nos convida a mudar de postura e 

aguçar nossa consciência de irmandade, assumindo o compromisso cuidador que nos 
faz evoluir e nos motiva a viver em comunhão, assim como fez Maria, sensível e 
acolhedora. Ela que educou Jesus para a sensibilidade do olhar, que enxerga além das 
aparências, do toque que cura e encoraja, da acolhida despretensiosa e sem julgamento. 
Pelo exemplo da mãe Maria, o filho Jesus foi, para as necessidades do seu tempo, olhar 
e mãos que acolhem. 

 
Um feliz e abençoado Dia da Mães!  

 
Atendimento às famílias e estudantes: Durante o mês de maio serão realizados 
atendimentos às familias. Será uma conversa referente ao andamento do semestre até 
então. As famílias estão sendo contatadas via bilhete na agenda ou telefone. Os 
atendimentos seguem até o início do próximo mês. Todas as famílias serão convocadas. 
Reforçamos a importância de tal momento, considerando-o como uma oportunidade 
para família e escola analisarem a caminhada do estudante e refletirem a respeito de 
estratégias que potencializem a aprendizagem do mesmo.  
 



 

Eventos e atividades importantes: Para facilitar a organização das famílias, reforçamos 
os eventos que constam em nosso calendário e que contam com a participação e 
envolvimento de nossas famílias:  

 Ciclo de Palestras para as famílias: 14/05; 28/05; 11/06 e 25/06 

 Missa em homenagem ao Dia de São Marcelino Champagnat: 6/6 

 Festa Junina: 29/6 

 Recesso Escolar de inverno para os estudantes: 20/7 a 4/8 

 Dia da Família Marista e Homenagem aos Pais: 10/8 

 Missa em homenagem ao Dia do Marista: 15/8 

 Entardecer Gaudério: 19/9 

 Mostra Científica: 26/10 

 Natal Marista: 26/11 
 
 

Agradecemos o envolvimento de todos e nos colocamos à disposição, sempre! 
 
 
 
 
 
 

 Atenciosamente 
A Direção 

 
  

  

 


