
  
 
Estimados Alunos, Professores e Colaboradores. 

 Viva Jesus em nossos corações! Para sempre! 
 

Quem vos fala é o Ir. Jardelino Menegat, Diretor do Colégio La Salle Abel. A 

reflexão de hoje é sobre a Proclamação da República Brasileira, Dia da Consciência 

Negra e Aniversário da cidade de Niterói.  

A Proclamação da República do Brasil ocorreu em 15 de novembro de 1889. O 

evento aconteceu no Rio de Janeiro, a então capital do Brasil, por um grupo de militares 

liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, com um golpe de estado no Império. Antes 

de se tornar uma República, o Brasil era um Império. Em outras palavras, éramos 

independentes de Portugal, no entanto, todas as decisões eram tomadas de forma unilateral 

pelo imperador, D. Pedro II.  

O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro em todo o país. 

A data homenageia Zumbi, um pernambucano que nasceu livre, mas foi escravizado aos 

seis anos de idade. O objetivo do Dia da Consciência Negra é levar à reflexão sobre a 

importância do povo e da cultura africana no Brasil. Também serve para analisarmos o 

impacto no desenvolvimento da identidade cultural brasileira. A música, a política, a 

religião e a gastronomia, entre várias outras áreas, foram profundamente influenciadas 

pela cultura negra. Este é um dia para comemorar e valorizar a cultura afro-brasileira. 

No dia 22 de novembro celebramos o padroeiro da cidade de Niterói, que é São 

João Batista, é feriado municipal. A Catedral da Arquidiocese de Niterói é consagrada a 

São João Batista, precursor de Jesus que veio preparar o caminho de Jesus. Ele dizia que 

não era digno de sequer desatar o cordão das sandálias de Jesus.  

Aproveito para reiterar o CONVITE para o próximo dia 26 de novembro, terça-

feira, para participarem do Auto de Natal que acontecerá às 18h30min, no Campão do 

Colégio. Vamos nos preparar bem para o Natal de Jesus. Sejam todos bem-vindos! 

 Aproveito para desejar a todos um bom dia e uma boa semana, e que viva Jesus em 

nossos corações! Para Sempre!  

Niterói, 18 de novembro de 2019. 

Prof. Ir. Jardelino Menegat 
Diretor   
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