
  
Circular nº 03/18                                                                     Piraquara, 03 de maio de 2018. 

 
Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais, 
Solicitamos especial atenção ao que segue:   
 

Coração humilde e amoroso de Maria 

 Foi no humilde coração da Virgem Maria que Deus encontrou lugar para acolher seu Filho. 
Diante do anúncio do anjo Gabriel, Maria disse: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim 
segundo a tua palavra (Lc 1,38)”. Na sua pequenez, Maria foi exaltada com a maior de todas as 
graças: ser a Mãe do Salvador. “Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no 
seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: ‘Você é bendita 
entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre! Como posso merecer que a mãe do meu 
Senhor venha me visitar? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de 
alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor 
lhe prometeu’ (Lc 1,41-45) ”. Na humildade daquela mulher foi inaugurada na história o tempo da 
salvação. Deus, em Sua infinita misericórdia, olhou para a humildade, a insignificância, a pobreza 
de Maria. Ele olhou para ela por pura bondade. Alguém verdadeiramente humilde não espera 
recompensa nenhuma por tal virtude. Na humildade de Maria Santíssima encontramos o caminho 
para nos aproximarmos de Deus: um coração obediente e disponível para acolher o Senhor. 

Disponível em: https://formacao.cancaonova.com/nossa-senhora/devocao  

 

MAIO 
Dia 01/05 – Dia do Trabalho – Feriado. 
Dia 03/05 a 16/05 – PERÍODO DE AVALIAÇÕES: 2os aos 5os. 
Dia 10/05 – Para os educandos do período da tarde:  Missa em Homenagem ao Dia das 
Mães “MÃE, TERNURA E PAZ”– Missa às 18h30. (Realizaremos venda de refrigerantes, 
doces e salgados). 
Dia 11/05 – Para os educandos do período da manhã:  Missa em Homenagem ao Dia 
das Mães “MÃE, TERNURA E PAZ”– Missa às 18h30. (Realizaremos venda de 
refrigerantes, doces e salgados). 
Dia 12/05 –  Encontro dos Ex-Educandos – PJC – Pastoral Juvenil Cleliana, horário: 
14h30 às 17h30. 
Dia 26/05 – RECUPERAÇÃO DE ESTUDOS para os educandos convocados: 7h45 às 
9h15. 
De 24/05 a 30/05  – Atenção: RECUPERAÇÃO DE NOTAS: 2os aos 5os. 
 

Dia 29/05 – Coroação de Nossa Senhora. Período da manhã: 11h. Período da tarde: 
16h45min. As famílias que desejarem participar dessa homenagem à Mãe de Deus e 
nossa, aguardamos a presença. 
Dia 30/05 – 124 anos de Fundação do IASCJ - Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração 
de Jesus. 
Dia 31/05 – Corpus Christi – Feriado. 
 

JUNHO 
Dia 01/06 – Recesso escolar – não haverá aula. 
 

 Favor acusar recebimento da Circular, assinando a Agenda de seu (a) filho (a), no dia 
03 /05, p. 140. 

Irmã Maria Dolores Silva                                                         Lucienne Martins    
 Diretora Administrativa                                                         Diretora Pedagógica 
 


