“Conviver com muitos que fazem o bem nos anima sem que percebamos”
Dom Bosco

Circular 02
São Paulo, 8/3/2019

Prezados Pais ou Responsáveis,
Passado o Carnaval, é época de viver intensamente a Quaresma, período que
antecede a Páscoa. Celebramos a Quaresma junto a todos que desejam liberdade,
justiça, dignidade, reconciliação e paz!
A Quaresma é um longo período de espera, de oração, de penitência em que os
cristãos devem se preparar para receber Cristo Ressuscitado.
A criação clama pela conversão dos filhos de Deus, escreve o Papa Francisco em sua
mensagem para a Quaresma 2019. O Pontífice destaca que a criação se beneficia da
redenção do homem quando este vive como filho de Deus, isto é, como pessoa
redimida. Neste mundo, porém, adverte Francisco, “a harmonia gerada pela redenção
continua ainda – e sempre estará – ameaçada pela força negativa do pecado e da
morte”.
“Não deixemos que passe em vão este tempo favorável! ”, é o apelo final do Papa.
Todo final de ano, desde os tempos de Dom Bosco, o Reitor-mor dos Salesianos, padre
Ángel Fernández Artime, cumpre um ritual: entrega à Madre-geral das Filhas de Maria
Auxiliadora a Estreia, ou seja, um texto que desenvolve o tema que será guia para as
reflexões e ações da Família Salesiana durante o ano seguinte. A Estreia é sempre
motivadora, enraizada na espiritualidade salesiana e envolvida com as preocupações da
sociedade e da Igreja na atualidade. Neste ano de 2019, a Estreia apresenta um desafio:
‘“Para que a minha alegria esteja em vós’ (Jo 15,11) - A santidade é também para você”.
A santidade, portanto, deve ser vivida no cotidiano, como o fizeram muitos homens e
mulheres ao longo da história, embora apenas alguns deles tenham sido reconhecidos
como santos pela Igreja. Aqui, há outro ponto importante da Estreia 2019: ela trata da
importância de sermos santos, não de sermos declarados santos. “Os santos
canonizados são

como que a fachada de uma igreja; mas a igreja contém tesouros muito mais preciosos
em seu interior, que, contudo, permanecem invisíveis.
Dando continuidade ao nosso ano letivo, peço aos pais e responsáveis que fiquem
atentos aos estudos, tarefas, trabalhos e provas que já iniciaram. No site da
escola, vocês podem acompanhar mais de perto tudo o que acontece no INSA.
Conto com a parceria de todos!

Um excelente mês de março, rumo à Páscoa de Jesus.

Atenciosamente,
Laura Leo A. Ferreira e equipe

MARÇO
04 – Recesso Escolar
05 – Feriado – Carnaval
06 – 4ª Feira de Cinzas – Recesso Escolar
13 – Reunião de divulgação da viagem de formatura do 9º ano às 19h
27 – Saída Cultural – Maternal ao Infantil 3
28 – Avaliação Substitutiva Mensal

