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Prezados Senhores Pais,
Responsáveis e queridos alunos,
Estamos na Quaresma e, cada vez mais próximos da grande Semana Santa, na qual somos
convidados a rever a caminhada de Cristo sofredor – "Tão desfigurado estava seu aspecto, que sua
forma não parecia a de um homem" (Is. 52, 14).
Ao nosso redor, em meio a tantas coisas boas e belas da vida, podemos encontrar a face de
Cristo sofredor e agonizante nos rostos dos nossos irmãos - desfigurados pela dor, pela injustiça, pela
morte - que imploram por seus direitos e por justiça – “O que fizestes a um dos menores destes
meus irmãos a Mim o fizestes”. (Mt 25, 40).
Mas, com esperança, caminhamos para a Celebração da Páscoa - Memorial da Ressurreição
de Jesus - "Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé!" (l Cor. 15,17).
E, assim, encontramos o caminho a ser seguido para que também nós, vivenciemos as alegrias
da Ressurreição, já aqui neste mundo, seguindo o que Jesus nos ensinou - "Dou-vos um
mandamento novo: amai-vos uns aos outros como Eu vos amei" (Jo 13, 34).
Com as palavras da Exortação Apostólica - Evangelii Gaudium - do Papa Francisco - envio a
todos cumprimentos e votos de uma Celebração da Páscoa plena de esperança e de renovação da Fé
na Ressurreição de Jesus, promessa da nossa ressurreição.
“O homem não pode viver sem esperança”!
“Cristo ressuscitado e glorioso é a fonte profunda da
nossa esperança, e não nos faltará o seu auxílio para
cumprir a missão que Ele nos confia. A sua ressurreição
não é uma coisa do passado; contém uma força de vida
que penetrou no mundo. Onde parece que tudo está
morto, de todos os lados aparecem os brotos de
ressurreição, novamente. Todos os dias no mundo
renasce a beleza, que ressuscita transformada pelos
dramas da história.
A ressurreição de Cristo produz, em todos os lugares,
germes deste mundo novo; e também se eles são
cortados, retornam a despontar, porque a ressurreição
do Senhor já penetrou a trama oculta desta história,
porque Jesus não ressuscitou em vão”
Votos fraternos de Feliz Páscoa de Jesus
Em conexão com os Direitos Humanos dos irmãos!

Cordialmente,

Ir. Lucia Maistro – Diretora

CONVITE - VIA SACRA 2019
Participe e traga sua família e amigos!
Será um rico momento unindo arte, reflexão, oração e motivação para a
SEMANA SANTA, preparada pelo nosso Professor
de Teatro Thales, e apresentada
pelos nossos alunos dos 9os anos e Ensino Médio.

