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No Brasil, o mês de agosto é sempre oportunidade para que possamos, como Igreja, refletir sobre o chamado
que Deus nos faz para vivermos de modo mais concreto a nossa vocação para a santidade, dom que recebemos com o
batismo.
Assim, cada domingo deste mês(agosto) é dedicado à celebração de determinada vocação. No primeiro,
celebrou-se sacerdócio e os ministérios ordenados; no segundo, o matrimônio junto à semana da Família; no terceiro,
celebra-se a vida consagrada e, por fim, no quarto, a vocação dos Leigos.
Como Escola Católica, no momento da oração, seguimos a liturgia da nossa Igreja. Rezamos pelos padres,
pela família e, nesta semana (de 20 a 25/8), rezaremos pelos homens e pelas mulheres que consagraram suas vidas a
Deus e ao próximo, de modo especial, pelas Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena.
As Irmãs dos Pobres, a exemplo da fundadora da Congregação, a Bem-Aventurada Savina Petrilli,
perseverantes na fé, honram o carismo herdado... Continuam a serviço do Povo de Deus com atendimento direcionado à
promoção da pessoa humana em obras de educação, evangelização, assistência e inclusão social. Em diversas cidades
brasileiras, canalizam-se esforços e ações para o alcance prioritário da melhoria da vida de crianças, jovens, adultos e
idosos em situação de vulnerabilidade, de modo que possam reconhecer-se como pessoas marcadas do amor de Deus.
Neste ano (2018), sobretudo no Mês Vocacional, as crianças do Infantil, sob a mediação das professoras, têm
aprofundado saberes sobre Savina Petrilli, refletido sobre as ações dela em prol dos mais necessitados, dramatizado
“quadros” que caracterizam e mostram como viveu Madre Savina.
Cheias de contentamento e de saberes sobre nossa “Querida Savina Petrilli”, as crianças se preparam com as
professoras (e, ainda, envolverão os(as) senhores(ras) pais(mães!) para encerrar o Mês Vocacional com uma GINCANA
celebrativa dos 30 ANOS DE BEATIFICAÇÃO DE SAVINA PETRILLI, que ocorrerá no dia 30 de agosto (quinta-feira), das
9h às 11h (turno matutino) e das 15h às 17h (turno vespertino).
FIQUEM, PAPAIS E MAMÃES DE

nesta data (30/8)!!! E PARTICIPEM!!!

A GINCANA “30 ANOS DE BEATIFICAÇÃO DE SAVINA”, contemplará três tipos de Tarefas: TAREFAS
NORMAIS (disponibilizadas com antecedência para ser executadas no momento da GINCANA); TAREFAS ESPECIAIS
(refere-se à arrecadação de itens que serão doados às obras da Congregação. Devem ser entregues, no mínimo, com
dois dias de antecedência, ou seja, até o dia 28 de agosto, terça-feira). TAREFAS SURPRESAS (conhecidas e
executadas pelas equipes no decorrer da GINCANA).
Constituirão a GINCANA quatro equipes:
I- EQUIPE GIRASSÓIS DE SAVINA (crianças, pais(mães) e professoras do Infantário e Maternalzinho):
arrecadará ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDO (sugestões: fraldas de tecido, cueiros, redes, pijamas,
conjuntinhos pagão, conjuntinhos meias, sapatinhos, toquinhas; kit higiênico...). Para serem doados na CASA
MARIA MENINA, que abriga adolescentes grávidas.
II- EQUIPE SEMENTINHAS DE AMOR (crianças, pais(mães) e professoras do Nível I): arrecadará (toalhas,
lençóis, kit higiene pessoal). Para serem doados no CENTRO DO IDOSO.
III- EQUIPE CORAÇÕES DE SAVINA (crianças, pais(mães) e professoras do Nível II): arrecadará (livros de
Literatura Infantil e Infantojuvenil – NOVOS – e Jogos Educativos). Para serem doados às crianças da
ESCOLA CATARINA LEVRINNE, faixa etária compreendida entre seis a onze anos.
IV- EQUIPE AMORES DE SAVINA (crianças, pais(mães) e professoras do Nível III): arrecadará kit de Material
Escolar (sugestões: cadernos grandes de matérias, cadernos de caligrafia, cadernos pequenos , estojo com
grafite, lápis, borracha, caneta..., coleções...). Para serem doados às crianças e jovens da CASA DE SAVINA.
Abracemos, caríssimos(as) pais(mães), o Lema de Madre Savina “TUDO É POUCO POR JESUS”!!!
Ajudem-nos a despertar em seu(sua) filho(a), nosso(a) aluno(a), o espírito fraterno, o amor ao próximo, a
solidariedade, valores muito caros a Savina.
Louvemos e glorifiquemos a Deus pela ação missionária da Congregação, que ilustra a bondade de
Savina na promoção dos valores cristãos de cuidado com o próximo, cultivo da vida, aprimoramento pela educação e
entusiasmo na Fé.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica.

