São Paulo, 25 de novembro de 2014.
Estimados Irmãos e Colaboradores Lassalistas!
Saudações em Cristo e La Salle!
Na quinta-feira, dia 27 de novembro, estaremos comemorando o DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS.
A rigor, todos os dias deveriam ser de AÇÃO DE GRAÇAS, já que em todas as circunstâncias, seja qual
for o momento, precisamos ser gratos a Deus e às pessoas que estão em nosso entorno.
A comemoração desse dia teve origem na América do Norte, com os colonos ingleses. Tudo
começou depois de um inverno rigoroso, quando tendo sofrido com o frio e a fome, os agricultores, no
ano seguinte, trouxeram as primeiras colheitas para agradecer a Deus por ter permitido a sua
sobrevivência. Desde então, essa data se tornou especial.
No Brasil, a ideia vem desde os tempos de Joaquim Nabuco, embaixador do Brasil nos Estados
Unidos. Coube, porém, ao presidente Eurico Gaspar Dutra instituir O DIA NACIONAL DE AÇÃO DE
GRAÇAS, em 17 de agosto de 1949, cuja lei foi regulamentada somente a 19 em novembro de 1965
pelo então presidente, Castelo Branco, quando foi oficializada a 4ª. quinta-feira do mês de novembro para
comemorar-se, em todo o território nacional, o DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS.
Sendo assim, neste dia especial somos CONVIDADOS a agradecer a Deus e às pessoas que estão
convivendo conosco. Agradecer pelo dom da vida, pelo dom da fé, pelo amor que nos aproxima dos
outros, pelas oportunidades de estudo e de trabalho, e por tudo o que recebemos.
Por isso, façamos nosso o agradecimento tão bem expresso na canção de Luiz de Carvalho:
Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas
bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição. Pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Graças
pelo azul celeste e por nuvens que há também. Pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm. Pela
escuridão da noite, pela estrela que brilhou. Pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e
o sofrimento e também ressurreição. Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração. Pela lágrima
vertida e o consolo que é sem par. Pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar.
MUITO OBRIGADO a vocês que fazem partem desta grande Família Lassalista!
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