
  

 
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 o mês da Bíblia e a acolhida dos familiares dos futuros 

alunos do Colégio La Salle Abel para o ano de 2020.  

O mês de setembro, além de ser dedicado ao cuidado da vida, e por isso 

chamado de mês amarelo, é dedicado à Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido no 

mundo, mas não necessariamente é o mais lido. Inicialmente, a Bíblia foi escrita 

em hebraico, posteriormente para o grego, e hoje em muitas línguas.  

Hoje celebramos o dia de São Jerônimo, o primeiro tradutor da Bíblia, que a 

traduziu do aramaico para o grego. São Jerônimo era filósofo e escreveu vários 

livros em latim, grego e hebraico. Por ter traduzido a Bíblia do hebraico para o 

latim, dedica-se o mês de setembro à Bíblia.  

No dia de hoje celebramos o dia da secretária, e isso também se deve a 

São Jerônimo. Por isso, felicitamos a todas as secretárias do Colégio La Salle 

Abel, particularmente à secretária Laércia. 

No sábado, dia 28 de setembro, pela parte da manhã, o Colégio La Salle 

Abel abriu as portas para acolher os familiares e os futuros alunos do Colégio La 

Salle Abel para 2020. Foram acolhidos mais de 450 futuros alunos, que estiveram 

conosco para realizar a prova diagnóstica. A Direção do Colégio La Salle Abel 

agradece a essas famílias que confiam na Proposta Educativa do Colégio La Salle 

Abel e agradece pelo empenho e dedicação dos professores e funcionários 

administrativos que estiveram colaborando para acolher os nossos futuros alunos.  

 Desejo a todos um bom dia, uma boa semana, e que viva Jesus em nossos 

Corações! Para Sempre!  

Niterói, 30 de setembro de 2019. 

Prof. Ir. Jardelino Menegat 
Diretor   
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