
“Se você ouvir  a voz do Senhor,  

não feche o seu coração” 

Queridos pais de  alunos(as) do 3º ao 5º ano do EFI  e do 6º ano à 3ª série do EM.             

              
 
 
 
 
 
 

 
Se o assunto abaixo for um valor para você e  seu (sua) filho (a), então, converse e mostre a 
ele(a) esse valor. A palavra de vocês, como pais, tem poder, tem força de realização! 
 
Queridos (as) alunos (as) do 3º ao 5º ano do EFI  e do 6º ano do EFII à 3ª série do EM:                       

O Colégio Santa Marcelina mantém algumas Pastorais: 

 Batismo, para quem ainda não recebeu este Sacramento (qualquer idade). Início dia 
07/03, das 14h30  às  15h30;  

 1ª Eucaristia, especial do 6º ano em diante (para alunos que não puderam fazê-la até o 5º 
ano). Início dia 09/03, das 14h30 às 15h30. 
 

Os Sacramentos do Batismo e 1ª Eucaristia serão ministrados no mês de junho.  

       

 Encontros semanais para Adolescentes, do 6º ano em diante. Esse grupo pode fazer um 
voluntariado de uma hora por semana, ajudando as crianças da Infância Missionária. Será 
um grupo afortunado porque pode desenvolver muitas habilidades, como responsabilidade, 
espírito de liderança, coragem de se expressar em público, autodisciplina, organização, 
etc. Início dia 17/02, das 15h às 16h30h. Aqueles que foram convidados, hoje, para 
levar a rosa em homenagem a Nossa Senhora do Divino Pranto, em comemoração 
aos 90 anos do Colégio, deverão vir com a camiseta da Pastoral, RS 30,00 

 
Infância Missionária (do 3º ao 5º ano) - Início dia 06/03/17, das 14h30 às 15h30.  Este grupo 
tem camiseta própria e, às 2ªs feiras, têm autorização para vir às aulas com ela. Aqueles que 
foram convidados, hoje, para levar a rosa em homenagem a Nossa Senhora do Divino Pranto, em 
comemoração aos 90 anos do Colégio, deverão vir com a camiseta da Inf. Missionária (R$ 20,00) 
na próxima 4ª feira, dia 23/02.  Estão, também, autorizados, pela Direção, a vir com esta 
camiseta, toda segunda- feira.  
 
A Infância Missionária  é um movimento Pontifício. Neste trabalho, a criança é estimulada a abrir 
seu coraçãozinho, olhar para os cinco continentes e sensibilizar-se com as necessidades de 
tantas crianças, sedentas do pão alimento, do Pão da cultura,  do tanto que não têm e do muito 
que nós temos, mas não valorizamos. Nas nossas reuniões, pensamos nisso, rezamos, 
cantamos, dançamos, fazemos dinâmicas relacionadas aos temas, sempre procurando viver a 
Solidariedade.  

 Do 6º ano em diante, procure as Irmãs coordenadoras de série e 
peça a circular. Preencha o canhoto  e o devolva a  elas. 

 Do 3º ao 5º ano, procure a Mônica e, depois de preencher o canhoto, 
devolva-o a ela. 

                              
 Com a bênção de Deus e o meu carinho,  
                                                                           Ir. Elza Maria 
 


