
 

 

Estimados Estudantes e Educadores Docentes e Administrativos. 

Viva Jesus em Nossos Corações! Para Sempre! 

  

Quem vos fala é o Irmão Jardelino Menegat, Diretor do Colégio La Salle Abel. 

Ontem, dia 08 de março, celebramos o Dia Internacional da Mulher. Por isso, hoje 

queremos homenagear todas as mulheres que fizeram parte de nossas vidas, a 

começar pelas nossas mães. Vocês, mulheres, nos inspiram! Inspiram pelo ser humano 

que são, pelo trabalho que realizam, por acreditarem e lutarem conosco por um mundo 

melhor, mais justo e fraterno. Feliz Dia da Mulher! 

Como prometido na semana passada, hoje nossa reflexão é sobre o tema da 

Campanha da Fraternidade deste ano, inspirado na passagem bíblica do Evangelho de 

Lucas: viu, sentiu compaixão e cuidou dele, baseado na parábola do bom samaritano.   

Nós precisamos VER não somente com os olhos, mas com todo o nosso ser. Muitas 

vezes estamos fechados em nós mesmos. Vendo, é preciso reagir de alguma forma, isto é, 

não se calar e deixar agir. Sem poder fazer muito ou sem poder fazer tudo, sempre há alguma 

coisa que podemos fazer.  

A COMPAIXÃO exige pequenos e grandes gestos. Grandes coisas são possíveis a 

partir de pequenos gestos e atitudes pessoais e institucionais. É preciso fazer alguma coisa, 

que pode iniciar no nível pessoal. Eu posso mudar meu comportamento com meus colegas 

de sala de aula, com os professores e com a minha família. Também posso olhar e fazer 

alguma coisa em relação às outras pessoas que estão próximas de mim.  

O cartaz da Campanha da Fraternidade deste ano, além de fazer referência a  

parábola bíblica do bom samaritano, homenageia a Irmã Dulce, canonizada no ano 

passado, no dia 13 de outubro, e agora é chamada de Santa Dulce dos Pobres. 

Santa Dulce dos Pobres, conhecida popularmente como Anjo Bom da Bahia, foi 

uma das religiosas consagradas mais populares do Brasil graças ao trabalho social 

prestado aos mais pobres e necessitados, principalmente no Estado da Bahia. 

Aproveito para desejar uma boa semana e que Viva Jesus em nossos corações! 

Para Sempre! 

Niterói, dia 09 de março de 2020. 

 
Prof. Ir. Jardelino Menegat 

Diretor 
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