
  

 

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

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

Dia das Mães. Espero que cada um tenha tido a oportunidade de abraçar e de agradecer à sua 

mãe ou,  pelo menos,  ter enviado uma mensagem de agradecimento ou, ainda, ter feito uma 

oração por ela se eventualmente ela tenha falecido.  

Hoje, 13 de maio, os católicos, recordam Nossa Senhora de Fátima, que apareceu a três 

crianças, em Fátima, Portugal, em 1517.  

Esta semana é dedicada a La Salle, porque, no dia 15 de maio, em todas as escolas e 

universidades La Salle dos 80 países onde tem a presença lassalista, é comemorado o dia do 

Fundador. Somos gratos a São João Batista de La Salle por ele ter iniciado a obra lassalista há 

mais de 300 anos. Em nosso Colégio, serão realizadas várias atividades nesta semana em 

homenagem a La Salle.  

Continuando nossa reflexão sobre as mães, lembramos de que o dia das mães é 

comemorado em todo Brasil no segundo domingo de maio desde o ano de 1914. A escolha do 

segundo domingo de maio tem sua origem na história de uma jovem americana chamada Anna 

Jarvis.  

Anna Jarvis perdeu sua mãe em maio de 1905. Com a morte de sua mãe, diante do 

sofrimento e da dor que sentiu, Anna decidiu organizar com a ajuda de outras colegas, um dia 

especial para homenagear todas as mães e para ensinar às crianças a importância da figura da 

mãe na vida das pessoas.  

No caso do Brasil, o Dia das Mães foi comemorado pela primeira vez em 12 de maio de 

1918, promovido por uma Associação de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas foi somente 

em 1932, durante o governo provisório do Presidente Getúlio Vargas, que o Dia das Mães 

passou a ser celebrado no segundo domingo do mês de maio em todo país.  

Espero que o Dia das Mães nos ajude a lembrar de que a mãe é importante em nossas 

vidas. Aproveito para desejar a todos uma boa semana e que Viva Jesus em Nossos Corações! 

Para Sempre!  

Niterói, 13 de maio de 2019. 
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