Guaratinguetá, 20 de maio de 2020.
Circular nº 04/2020
Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa.
Estamos próximos à festa de Nossa Senhora Auxiliadora, uma festa tão querida pelos nossos fundadores, Dom Bosco
e Madre Mazzarello.
Certamente, vocês estão vivenciando conosco a Novena, a Ela dedicada, com a intenção de pedir a sua intercessão pelo
término da pandemia do Covid-19.
Sim, com muita confiança, batamos insistentemente à sua porta, que Ela rogue a Deus por nós, pelas vítimas deste mal,
pelos agentes de saúde e pelos cientistas a fim de que, descubram o mais rapidamente a vacina e o remédio eficaz no
combate deste vírus.
Mesmo sem poder realizar aquela linda festa em sua homenagem, não deixaremos de dizer o quanto amamos Maria
Auxiliadora e vamos expressar da seguinte forma:
Programação:
15 a 23/05 – Novena a Nossa Senhora Auxiliadora – Rede Sociais;
23/05 às 9h – Transmissão ao vivo da Capela do Colégio: Missa Festiva e, em
seguida, exibição do vídeo da Coroação de Nossa Senhora.
Acesse: www.facebook.com/carmoguaratinguetá e
www.youtube.com/inscguara
Após as homenagens a Imagem de Nossa Senhora Auxiliadora passará nas ruas
próximas: Colégio do Carmo/ Casa Betânia / Casa do Coração – Antigo Orfanato.
Importante lembrar: Nossa Senhora passará abençoando os lares, em uma
homenagem simples. Portanto, não é necessário sair de casa e se aglomerar com
os vizinhos ou pessoas da rua. Use máscara para ver a passagem e não se
aproxime do carro em que a imagem estará. Agradecemos!
#FiqueEmCasa
Participe conosco deste momento festivo.
Ao final da Celebração você receberá uma linda lembrança.
Para recebê-la baixe em seu celular o leitor de QR code e fique atento.

Ato de Confiança: Ó Maria Auxiliadora, como nosso pai Dom Bosco fez com os meninos do Oratório de Valdocco por
ocasião da Cólera, também nós, no mundo atingido pela pandemia do coronavírus, queremos como Família Salesiana,
exprimir a nossa filial entrega ao teu coração de mãe. Consola os doentes e as suas famílias, ampara os médicos e os
agente sanitários, ajuda a todos os membros da sociedade e seus governantes, acolhe a todos aqueles que morreram
por causa desta pandemia. Sobretudo, renova em cada um de nós, em nossas comunidades e nas nossas famílias, a fé
no Teu Filho Jesus, morto e ressuscitado.
Que Nossa Senhora nos proteja sempre. Põe tua mão minha rainha, põe tua mão antes da minha.
Atenciosamente,
Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora - Colégio do Carmo

