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Nº 1/ Mês – outubro / Ano - 2019

Estimada Comunidade Educativa La Salle Zé Doca!
No desejo de deixá-los informados das atividades e eventos que
ocorrem em nossa Comunidade Educativa, seja de cunho
interno ou externo, é que fazemos chegar até vocês, O
informativo La Salle Zé Doca. Nossas matérias trarão
mensalmente a riqueza de nossos trabalhos com uma proposta
de qualificar educação de excelência.
O nosso compromisso com a Educação não é algo que surge
neste século. Neste ano, celebramos os 300 anos da morte de
nosso Fundador, São João Batista de La Salle. Festejamos a
vivacidade evangélica de nossas comunidades educativas
espalhadas no Brasil e em mais de 77 países.
O nosso jeito de educar e evangelizar tem atravessado mais de
três séculos e, hoje, mais do que nunca, precisamos educar para
o amor. As relações humanas mais frágeis do que nunca,
carecem de uma pedagogia de amor.
Educar é um ato de coragem, um gesto de amor e gratidão que
abrem caminhos para a construção de cidadania.

Ir. Heider S. L. Costa / Vicediretor
Fraterno abraço!
Viva Jesus em nossos corações!
Para sempre!

Quem foi São João Batista de La Salle?
La Salle nasceu em Reims, na França, no dia 30 de abril de 1651. Ordenado
sacerdote aos 28 anos, fundou o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs.
Dedicou sua vida a Deus e às pessoas, lutando para tornar a educação acessível
a todos, principalmente aos mais pobres. São João Batista de La Salle faleceu
no dia 7 de abril de 1719.

Obra de La Salle
São João Batista de La Salle teve a felicidade de ver sua obra crescer como ele jamais sonhara. Ele
a viu com mais de setecentos irmãos distribuídos entre cento e quatorze casas e o que é mais
importante, atendendo a mais de trinta mil alunos, todos oriundos das classes pobres. Mais
tarde, sua congregação se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil em 1907, formando crianças
em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Padroeiro dos Professores
La Salle foi declarado santo em 1990 e, em 15 de maio de 1950, o Papa pio XII concedeu a ele o
título de Padroeiro Universal dos Professores. Considerado modelo de educador e pedagogo,
esse título foi o reconhecimento à sua importante contribuição para o aprimoramento da
educação humana e cristã.
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E n c o nt rã o P ro v i n c i a l d e J o ve n s L a s s a l i sta s

Encontrão Provincial no Colégio La Salle Águas Claras - DF

Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, aconteceu o
Encontrão Provincial de Jovens Lassalistas no Colégio La
Salle Águas Claras – DF. O encontrão contou com a
participação de mais de 600 jovens oriundos dos Colégios
do Brasil e do Chile. O evento foi em comemoração ao
ano jubilar dos 300 anos da morte do nosso fundador,
São João Batista de La Salle.
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O Encontrão se torna “Encontrão Provincial”
porque conta com a presença dos jovens Chilenos.
Deste modo, há uma representação de toda a Província
e também foi o maior Encontrão de Jovens Lassalistas
de todas as edições.
Estiveram representando o Colégio La Salle Zé
Doca, 5 alunos, dois alunos da 3ª Série e 3 alunos da 2ª
Série do Ensino Médio que participam dos grupos de
jovens. Para os nossos alunos é a primeira vez que
participam do Encontrão. Eles viveram muitas
experiências e vivências a serem partilhadas.
Este encontro buscou realizar experiências únicas
aos
jovens,
proporcionando
momentos
de
espiritualidade, vivência grupal e integração cultural
com alunos lassalistas de várias regiões do Brasil e do
Chile.
Ir. José Roberto Oliveira
Coordenador de Pastoral
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Depoimentos dos jovens participantes do Encontrão
Conviver com todos esses jovens durante esses três dias foi
sensacional, pois conheci pessoas incríveis que levarei
dentro do meu coração por toda a minha vida. (...) Depois
do encontrão tenho orgulho e nunca negarei que sou
lassalista e pajuleiro (pastoral da juventude lassalista).

Vitor Daniel
3ª Série E.M
Para mim, tudo começou a partir do momento que saí de casa.
Fomos bem recebidos em Sobradinho (DF), pelos jovens, pelos
coordenadores de pastoral e pela Direção do Colégio La Salle
Sobradinho. (...) O momento de despedida foi o mais engraçado,
pois ainda éramos desconhecidos uns para os outros, mas
sabíamos que sentiríamos saudades de estar ali, juntos.
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Hálida Raynara
3ª Série do E.M

Depoimentos dos jovens participantes do Encontrão

O Encontrão me proporcionou a conhecer novas
pessoas (...) promovendo uma reflexão sobre sermos
um todo, um grupo que entende que a amplitude da
vida está mais além (...). Aprendi que somos jovens
Lassalistas e que devemos ajudar o próximo e amar
atodos como são.
Ingrid Sousa
2º Série E.M

O logotipo do Encontro Provincial de Jovens Lassalistas 2019 é constituído por imagens em
P&B, no formato de uma medalhinha. No centro do círculo está o busto de La Salle com
uma estrela ligada por dois traços rápidos acima da sua cabeça. Abaixo da imagem de La
Salle, está o desenho da catedral de Brasília, símbolo religioso do Distrito Federal, sede do
Encontro Provincial de Jovens Lassalistas 2019. Nas bordas superior e inferior estão as
frases: “um Coração, um Compromisso, uma Vida”, lema dos 300 anos e a escrita
“Encontro Provincial de Jovens Lassalistas 2019. ” O logo carrega os principais elementos
do Encontro 2019: o Jubileu Lassalista; a fé e o encontro.
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Em comemoração ao dia das crianças...

Em comemoração ao dia da criança,
desenvolveram-se atividades lúdicas no pátio da
escola, com apresentação de cantatas,
exposições e apresentações de produções feitas
pelos alunos do 1º ao 5º ano com o
envolvimento de todos os alunos e
colaboradores. Aspirantes (jovens que estão
formação para ser Irmão Lassalista) e
professores vestiram-se de fantasias para fazer
animação e recreação com as turmas.
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Os alunos realizaram um lanche coletivo,
durante o qual todos tiveram a oportunidade
de se servirem de mingau, pipocas e sucos
naturais. Foi um momento gratificante,
proveitoso e de grande relevância para todos
da comunidade educativa, pois a alegria
contagiou cada um dos que estavam
presentes.
Maria Amélia Barros Melo
Coordenação Pedagógica

Projeto matemático – ANO I – Outubro dia 18/10/19
O projeto culminou com vários jogos
confeccionados e desenvolvidos ao
longo
dos
trimestres,
bingos
matemáticos que foram confeccionado
pelos alunos ao longo do período.
Desenvolveram-se,
assim,
as
competências e habilidades propostas
dentro de cada ano. Durante a
atividade, houve a exposição de todo
material confeccionado e utilizado no
decorrer do projeto. Foram distribuídos,
como incentivo e reconhecimento, 18
kits de materiais escolares, contendo:
01 livro paradidático doado pela FTD,
lápis, borrachas, cadernos do La Salle,
porta lápis e canetas para aqueles
alunos que tiveram destaque em todas
as etapas.
Maria Amélia Barros Melo
Coordenação Pedagógica
Público Alvo: Fundamental I (2º, 3º, 4º e 5º anos)
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Formação para Leitores, Salmistas e Comentaristas
A proposta desta Formação em âmbito paroquial vislumbra
os seguintes públicos: Adolescentes, Jovens, Adultos que já
leem, salmodiam, comentam ou estão em processo de

iniciação nesses ministérios nas comunidades.

Segunda etapa do curso 05/10/2019 – Colégio La Salle
Os objetivos são:
•
Conhecer a história da Liturgia
•
Conhecer a essência sobre a Sacrocosanctum
Concilium
•
Compreender os Tempos Litúrgicos
•
Oferecer elementos essenciais da Língua Portuguesa
que são indispensáveis para uma boa comunicação
•
Conhecer o uso correto do microfone Saber as
atitudes necessárias para os proclamadores da Palavra
O curso é dividido em Três Etapas, sendo que a Primeira se
Primeira etapa do curso 04/09/2019 – Colégio La Salle
Coordenação do Curso
Ir. Heider Costa e Padre João Batista Silva e Silva
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realizou no dia 14 de setembro e a Segunda no dia 05 de
outubro. Ambas ocorreram nas dependências do Colégio La
Salle Zé Doca com a participação de 90 pessoas.

Paróquia São João Batista de La Salle e Nossa Senhora Aparecida
Aconteceu na paróquia do dia 04 ao dia 12 de outubro o
festejo em honra e devoção a Nossa Senhora Aparecida.
Com tema “Mãe Aparecida, que seu exemplo nos ensine a
acolher os pobres e marginalizados.”

Ao festejarmos a presença de tão boa mãe, pudemos sentir o
milagre da fé através do testemunho de milagres por intercessão da
Virgem Maria com o título de Nossa Senhora Aparecida. Um deles
do nosso irmão e grande devoto de Nossa Senhora, nosso querido
“mineiro” que não contém a emoção e chora sempre que fala das
grandes coisas que Nossa Senhora Aparecida fez por ele, como:
proteção de acidentes e assaltos, durante sua vida de
caminhoneiro.

Pároco – João Batista Silva e Silva
O festejo iniciou dia 04/10 com o Terção de Nossa Senhora às
6h e logo após tivemos o café da manhã partilhado. Também
tivemos o Sacramento do Batismo, no dia 06 pela manhã e,
durante todas as noites, Missas. Ao fim das celebrações havia
vendas de comidas típicas e convivência no largo da igreja.
Tivemos ao longo das nove noites, a presença dos irmãos
Lassalistas e padres de outras paróquias da Diocese, Rev. Padre
Erenaldo, Rev. Padre José Raimundo Pinheiro, Rev. Padre Nato
e Rev. Padre Romildo.
O encerramento aconteceu no dia 12, com procissão, Missa e
Coroação da imagem. Concentrou-se grande multidão de fiéis
em agradecimento e louvou a Deus pelas bênçãos, milagres e
proteção divina.
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12 de outubro – missa campal frente a igreja Matriz
Que Nossa Senhora da Conceição Aparecida interceda pelas famílias,
doentes, internos, crianças, gestantes e por todos que estão
passando por momentos de dificuldade. Que ela olhe com carinho e
peça um milagre ao seu filho Jesus, como pediu nas bodas de Caná,
aos seus filhos que estão à margem da sociedade.
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós.

Daylane Araujo Sousa
Secretária paroquial

Kairós e Dia Nacional da Juventude (DNJ)

A Juventude da Paróquia São João Batista de La
Salle e Nossa Senhora Aparecida, realizou nos dias
25, 26 e 27de outubro o Kairós e o Dia Nacional da
Juventude (DNJ). Esta atividade reuniu jovens
oriundos de várias comunidades da Paróquia para
vivenciarem o chamado e o compromisso de serem
“discípulos e missionários”, reafirmando o que
sugere o mês missionário “batizados e enviados
em missão”.
Durante o Kairós, realizaram-se visitas às famílias,
convidando e motivando-as a participarem da
missão evangelizadora. As famílias responderam ao
convite, participando das missas sábado e no
Domingo à noite, presidida pelo Pároco, Padre João
Batista.
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O DNJ reuniu os jovens para
pequenas palestras sobre a missão
dos discípulos, atividades lúdicas
(Gincana Bíblica), arrastão pela
comunidade da Nova Conquista,
Celebração Eucarística e louvor como
encerramento.
O Karirós missionário e o DNJ foram
para nossa Paróquia um momento de
integração e de fortalecimento para
a juventude, incentivando os jovens
a fazer da sua vida um sinal de Deus,
mostrando a força da juventude
dentro da Igreja.
Ir. José Roberto
Coordenador de Pastoral

“O Dia Nacional da Juventude (DNJ) surgiu em
1985, durante o Ano Internacional da
Juventude, promovido pela Organização das
Nações Unidas. Estava evidente que a
juventude precisava mobilizar-se e construir
espaços de participação, para pensar e
repensar uma nova sociedade. Todos os anos
organiza-se um dia de festa da juventude,
sempre com um tema importante a ser
debatido e trabalhado com grupos. O DNJ
acontece em todo o país, em todos os estados.
A realização do DNJ acontece todos os anos no
último domingo do mês de outubro, exceto
em ano eleitoral.”

Jornada Internacional pela paz
“Sempre lançada pelo Conselho Internacional de Jovens Lassalistas, as
Jornadas têm como objetivo mobilizar as Comunidades Educativas,
Religiosas e Formativas a refletirem e realizarem ações que promovam a
conscientização sobre um assunto relevante na sociedade.
Alinhado ao tema da Reflexão Lassalista Nº 5 do Instituto dos Irmão das
Escolas Cristãs, “Grandes coisas são possíveis”, a temática deste ano,
intitulada “A paz sempre é possível”, busca reafirmar a convicção,

convidando todos os lassalistas a proclamar e provar, com ações
concretas, que a paz sempre é possível.”
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Conheça um pouco mais com as perguntas abaixo:
O Irmão Lassalista é padre?
O Irmão Lassalista não é um padre. Ele é um católico e leigo
consagrado, assumindo cinco votos em sua vida: associação para
o Serviço Educativo aos pobres, castidade, obediência, pobreza e
Estabilidade no Instituto.
Diferentemente dos padres, um Irmão não ministra a
consagração da Eucaristia. Sua opção é pela vida em
comunidade, servindo ao próximo e a Deus por meio das obras
educativas, solidarizando-se com os mais necessitados.

A vida de um Irmão Lassalista é normal?
Sim. Ele mora em uma casa, vive em comunidade com outros
Irmãos Lassalistas, trabalha em uma área de atuação específica,
desenvolve sua vida espiritual e tem momentos de lazer. Busca se
integrar com as necessidades e novidades do mundo e
desenvolver seus talentos em benefício do outro.
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Irmaosdelasalle.org
/IrmaosLassalistas

bit.ly/2W8rnJi

Em que áreas os Irmãos podem atuar?
As Comunidades Educativas e Religiosas Lassalistas têm
diferentes necessidades para se manterem. Assim, os Irmãos
podem atuar nas áreas de evangelização e de educação, bem
como no serviço administrativo e de gestão em colégios,
centros e obras sociais, universidades, entre outros.

De que maneira os Irmãos contribuem para a
efetividade da Missão Lassalista?
O Irmão Lassalista é um educador e um evangelizador. Em
conjunto com colaboradores e leigos que partilham do
carisma da Instituição, promovemos a educação de qualidade
baseada na Filosofia Lassalista que traz a formação humana e
cristã como um dos seus pilares fundamentais.

Se você está pensando em ser um Irmão Lassalista, o

O que é um Animador Vocacional?

primeiro

acompanhamento

Animador vocacional é o Irmão que acompanhará a descoberta

vocacional. Nele, você será assistido por um Irmão

da sua vocação. Ele guiará seus primeiros passos nessa

animador vocacional e poderá conhecer melhor o Instituto

trajetória, compartilhando experiências e conhecimentos para

dos Irmãos das Escolas Cristãs.

que você chegue até a próxima etapa desse projeto de vida que

Enquanto faz esse acompanhamento, você participará de

é ser Irmão.

passo

será

viver

um

encontros, seguirá algumas orientações de leituras e
poderá visitar ou conviver em alguma Comunidade
Religiosa de Irmãos.
Além disso, sua família receberá uma ou mais visitas do
seu animador vocacional.
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Animadores vocacionais:
Ir. José Roberto dos Santos Oliveira
jose.oliveira@lasalle.org.br
Ir. Heider dos Santos Lopes Costa
heider.costa@lasalle.org.br

Finados

Irmão JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS
* 22/10/1059 – Olho d´Aguas das Cunhãs – MA
+ 21/05/2018 – Porto Alegre
Local da Sepultamento – Canoas/RS
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Oração
Ó Pai, pela vossa misericórdia,
São João Batista de La Salle
anunciou
as
insondáveis
riquezas de Cristo. Concedeinos, por sua intercessão,
crescer no vosso conhecimento
e viver na vossa presença
segundo
o
Evangelho,
frutificando em boas obras. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém

