
  
 
 

Estimados alunos e professores! 
 Viva Jesus em nossos corações! Para sempre! 
 

Quem vos fala é o Diretor Ir. Jardelino Menegat. Tenho refletido com vocês, no mês de 

fevereiro e março, sobre a importância de ser um bom aluno. Neste mês de abril que estamos 

iniciando, vou refletir com vocês sobre São João Batista de La Salle, pois este ano estamos 

celebrando 300 anos de sua morte. Ele continua ainda vivo entre nós, hoje La Salle somos 

nós.  

São João Batista de La Salle nasceu e viveu num mundo totalmente diferente do nosso. 

Era o primogênito de uma família de 10 irmãos. Nasceu na França, na cidade de Reims.  

Desde pequeno, La Salle queria ser padre. Seus pais morreram quando ele estava se 

preparando para ser padre. Por ser o filho mais velho, teve que assumir o cuidado de seus 

irmãos, assim interrompeu a preparação para o sacerdócio. Mas, aos 27 anos de idade, no 

dia 9 de abril de 1678 conseguiu realizar seu sonho de ser sacerdote. Antes de ser padre, fez 

o curso de Teologia e Filosofia e, mais tarde, obteve o título de doutor em Teologia, na melhor 

Universidade de Paris, França, na Sorbonne.  

Como sacerdote, começou sua vida religiosa numa paróquia pobre da região de Reims. 

Nessa paróquia, os filhos dos artesãos não tinham acesso à educação de qualidade. Essa 

situação o incomodava. Ele pediu ao bispo local para se dedicar à educação das crianças e 

jovens que não tinham acesso. Comovido pela situação das crianças e dos jovens, tomou a 

decisão de colocar todas as suas habilidades e competências a serviço delas.  

La Salle foi um inovador do processo de ensinar e de aprender. Primeiro preparou os 

professores para serem bons professores.  As escolas de La Salle tiveram muito sucesso com 

seu método inovador. Ao falecer, no dia 07 de abril, em Saint Yon, na França, já havia mais 

que 100 escolas de La Salle. Hoje somam mais que 1200 escolas e universidades, atendendo 

a mais de um milhão de alunos, presentes em 80 países e nos cinco continentes.  

Na próxima semana, vamos apresentar mais algumas informações sobre esse santo, 

educador e pedagogo.  

Niterói, 1º de abril de 2019. 
Prof. Ir. Jardelino Menegat 
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