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Prezados Senhores Pais,
Responsáveis e queridos alunos,
Estamos ainda em clima da grande Festa de São José, querido Patrono da nossa cidade e da nossa escola.
São José, escolhido por Deus para ser o pai adotivo do seu Filho Jesus, é considerado, na Bíblia, um “Homem Justo”
(Mt 1, 19). Justo é aquele que escuta e faz a vontade de Deus, que defende a vida e deseja que todas as pessoas
tenham “Vida e a tenham em abundância” (JO 10, 10). Peçamos a São José que nos ajude a viver a justiça e o
direito, mesmo em meio a um mundo de injustiças e violências, como estamos acompanhando com muita
preocupação e espanto.
O tema escolhido, neste ano, para a reflexão e vivência de toda a Comunidade Educativa do Instituto São
José – Conectados aos Direitos Humanos, Buscamos a Santidade – quer ser uma motivação para a partilha e
trocas de soluções aos questionamentos, preocupações e buscas de caminhos mais seguros que todos nós –
Famílias-Escolas-Sociedade – estamos procurando, principalmente, após o trágico acontecimento na E. E.
Professor Raul Brasil de Suzano. Sem dúvida, muitas foram as perguntas feitas, sobre o que faltou na educação,
formação, oportunidades, valores humanos, cristãos e acompanhamento daqueles dois jovens...provocando um
sofrimento irreparável em tantas famílias com a perda trágica dos seus filhos e familiares.
Continuemos unidos em oração, por todas as famílias atingidas, pela Comunidade educativa da Escola Raul
Brasil, pedindo que Deus os sustente neste momento de dor e perda e de retomada da vida escolar.
Sem dúvida, este acontecimento tem gerado questionamentos sobre os ambientes que os nossos jovens
frequentam e suas seguranças. Falando diretamente sobre a segurança da nossa Escola, foram várias as sugestões
recebidas e, algumas, até contraditórias. Como EQUIPE DIRETIVA, temos refletido e, sem dúvida, tomaremos
algumas decisões para maior segurança de todos. Porém, precisamos ter presente um dado de fato: o mundo
mudou, os valores da sociedade não são os mesmos de tempos atrás, os perigos e inseguranças aumentaram...e,
nós como Escola Salesiana, temos que tomar algumas medidas de segurança, sem deixar de ser Casa que acolhe,
ambiente familiar onde todos possam se sentir bem. Sem dúvida, o principal hoje, tanto para a família, como para
a escola é a segurança dos seus filhos, nossos queridos alunos.
As famílias que já estão conosco há mais tempo, por certo acompanharam as
reformas que já foram realizadas em alguns dos nossos ambientes em vista de mais
segurança. Temos ainda, muitos Projetos e Reformas a serem efetivados em toda a
Escola, pois, o nosso desejo é o melhor atendimento às nossas famílias, oferecendo
aos alunos ambientes educativos seguros, bem cuidados e agradáveis para que
eles possam sentir que o Instituto São José é o prolongamento das suas casas.
Oportunamente, comunicaremos algumas orientações visando a uma
maior segurança do nosso ambiente. Contamos, como sempre, com a
compreensão e adesão de todos.
Como foi dito, há 93 anos, por ocasião da Fundação do Instituto São José,
que comemoramos no dia 08 de março – “Esta Obra é de Deus. São José será o
Protetor”. Continuemos pois, nossa Missão de Educar Evangelizando e
Evangelizar Educando, na certeza de que será a melhor riqueza que podemos
oferecer aos seus queridos filhos, nossos queridos alunos.

POSSE DOS

REPRESENTANTES DE CLASSE
Foi com muita alegria que, comemorando a Festa do nosso Patrono São José,
fizemos a Cerimônia de Posse dos Representantes de Classe, no Zezinho dia 15 e no Zezão
dia 20. Dois alunos de cada classe, escolhidos pelos colegas de turma – do 4º ano da Educação
Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio – assumiram esta responsabilidade diante de todos: Direção, Professores,
Colegas de turma, Coordenadora da Pastoral Ir. Nice Lourenço e o Coordenador dos Representantes de Classe da AJS,
Guilherme Bresser, aluno do 3º E. Médio.
Os(as) Representantes de Classe assumiram sua função com o Juramento de, como alunos(as) Salesianos(as),
buscarem o melhor para a sua turma, a fim de que todos possam crescer como “Bons cristãos e honestos cidadãos”. Esta
semente de esperança plantada no coração de nossas crianças, adolescentes e jovens, há de dar frutos de protagonismo
em vista da construção do bem, da justiça e da fraternidade em uma nova sociedade solidária. Parabéns a todos os
Representantes de Classe! Contem conosco nesta bonita missão.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Estamos vivendo o rico tempo da Quaresma que nos convida a uma preparação mais consciente e profunda
para a maior Festa da Cristandade – A Páscoa da Ressurreição de Jesus. A Campanha da Fraternidade de 2019,
lançada pela CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - nos dá uma orientação bem concreta e encarnada
para a vivência neste tempo, propondo o tema: Fraternidade e Políticas Públicas, fundamentada no texto bíblico do
Profeta Isaías: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” Is.1,27
A temática da CF/2019 tem como objetivo, despertar nas pessoas o senso de Justiça Social, de fraternidade e
de amor ao próximo e recordar que todos nós somos irmãos e irmãs. Visa também, ajudar a sociedade a refletir sobre
importância das políticas públicas, como meio de assegurar as condições mais elementares para a construção e a
manutenção da sociedade, de modo que as pessoas possam viver dignamente nas suas várias realidades.
Para nossa vivência quaresmal, acolhamos as palavras iluminadoras e paternas do Papa Francisco, dirigidas
ao povo brasileiro, por ocasião da Abertura da Campanha da Fraternidade, no início da Quaresma:
“...Refletindo e rezando as políticas públicas com a graça do Espírito Santo, faço votos,
queridos irmãos e irmãs, que o caminho quaresmal deste ano, à luz das propostas da Campanha da
Fraternidade, ajude todos os cristãos a terem os olhos e o coração abertos para que possam ver nos
irmãos mais necessitados a “Carne de Cristo” que espera «ser reconhecido, tocado e assistido
cuidadosamente por nós» (Bula Misericordiae vultus, 15). Assim a força renovadora e transformadora
da Ressurreição poderá alcançar a todos fazendo do Brasil uma nação mais fraterna e justa. E para
lhes confirmar nesses propósitos, confiados na intercessão de Nossa Senhora Aparecida,
de coração envio a todos e cada um a Bênção Apostólica,
pedindo que nunca deixem de rezar por mim.”
Vaticano, 11 de fevereiro de 2019.
Franciscus PP.

Cresça, sempre mais, a fraternidade e a solidariedade no coração de todo o povo brasileiro.

Fraternalmente,
Ir. Lucia Maistro
Diretora do ISJ

