
  
 
 

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

Quem vos fala é o Diretor Ir. Jardelino Menegat. Iniciamos na segunda passada, no dia 

1 de abril, a tarefa de refletir sobre a figura de São João Batista de La Salle. Hoje, dia 08 de 

abril, vamos dar continuidade à reflexão sobre essa figura que marcou a história da educação.  

Ontem, dia 07 de abril, se estivesse vivo, completaria 368 anos de idade. Portanto, 

neste ano, estamos celebrando 300 anos do seu falecimento, mas ele continua vivo entre nós 

por meio dos lassalistas que somos nós hoje.  

O Papa Francisco, em homenagem a esse grande santo da Igreja Católica, declarou 

este ano de 2019 ano jubilar, isto é, um ano festivo, celebrativo pela passagem dos 300 alunos 

de sua morte. Ontem, todas as Paróquias que tem como seu padroeiro São João Batista de 

La Salle celebraram sua festa. Aqui em Niterói, temos uma Paróquia em Itaipu. No Brasil 

temos apenas duas paróquias que têm o padroeiro São João Batista de La Salle, a outra 

localiza-se no Estado do Maranhão.  

No nosso país,l temos 58 escolas La Salle, como é o Colégio La Salle Abel e a Escola 

La Salle Rio de Janeiro, e 5 Universidades, como é o Unilasalle. Nessas instituições, durante 

o mês de abril, celebram-se missas em honra a esse grande Santo da Igreja Católica.  

No dia 12 de abril, sexta-feira desta semana, todos somos convidados a participar da 

missa comemorativa a La Salle, que será celebrada às 17 horas, no Campo de Futebol aqui 

no Colégio La Salle Abel.  

Essa missa será presidida pelo nosso Arcebispo Dom José Francisco, juntamente com 

o seu bispo Auxiliar, Dom Luiz e dom Arcebispo Emérito Dom Alano. Todos somos convidados 

a participar dessa celebração em homenagem a esse grande santo que tanto contribuiu com 

a Igreja e com a educação, seja no Brasil seja em mais de 80 países e nos cinco continentes.  

Convide seus amigos e familiares para essa missa de ação de graças no próximo dia 

12 de abril, sexta-feira, às 17 horas, no Campo de Futebol do Colégio La Salle Abel.  

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

educador e pedagogo.  

Niterói, 8 de abril de 2019. 
Prof. Ir. Jardelino Menegat 
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