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“Como Corpo em Missão, sob a inspiração de Maria, promover
a dignidade da Mulher e o Cuidado com a Criação.”
(Assembleia Provincial)

DESPEDIDADOTERCEIRÃO
“Não pare no caminho aonde a graça o conduziu… Esqueça cada dia o
que fez no dia anterior e cada manhã formule o generoso propósito de
subir mais alto. Lance-se para o que está diante de si.” (Pe. Gailhac)

No dia 27 de novembro, na Paróquia Nossa
Senhora da Esperança, aconteceu a Celebração Eucarística em Ação de Graças para homenagear os alunos da 3ª série do Ensino Médio, que encerram mais uma etapa na jornada
de estudos. No dia seguinte, 28 de novembro,
no auditório Multicultural da escola, ocorreu

a colação de grau dos estudantes. Ambos os
momentos contaram com a presença de familiares e amigos e da comunidade educativa.
Nós, da Rede Sagrado Coração de Maria, parabenizamos todos os alunos pela conclusão
de mais uma etapa de vida.

NATAL SOLIDÁRIO
“Não basta receber a graça. É preciso corresponder-lhe.”
Padre Gailhac, fundador do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria (IRSCM)

Seguindo mais esse nobre ensinamento de
Pe. Gailhac, a comunidade educativa do Colégio
Sagrado Coração de Maria (CSCM) de Brasília
realizou a Campanha do Natal Solidário 2017.
Durante um mês, a instuição de ensino recebeu
doações de alunos, educadores e colaboradores para ajudar o Abrigo Esperança, que cuida
de pessoas especiais na Ceilândia-DF, e o Asilo
Crevin, que cuida de idosos em Planaltina-DF.
A culminância do projeto aconteceu no dia
04 de novembro, no auditório Multicultural. O
evento contou com a presença de representantes das duas instituições carentes, que receberam os “presentes” do nosso Papai Noel.
A cerimônia, que contou com a presença do
Trio Gestor da unidade, foi embalada pela
apresentação teatral das crianças da Educação Infantil e do coro de vozes e flautas dos
estudantes do Ensino Fundamental I.
A ação solidária foi o gesto concreto escolhido por todos para fechar o ano letivo com
chave de ouro.
Nós, da equipe do CSCM, agradecemos a parceria e a colaboração de todos que tornaram
possível esse evento tão especial.

DICA SUSTENTÁVEL
A água é um recurso natural escasso e preserva-la é cada vez mais urgente. Ao tomar
banho, desligue o chuveiro ao ensaboar o
corpo. Feche bem as torneiras quando não
estiver utilizando. Lembre-se: o futuro do planeta depende de pequenos gestos, hábitos e
do comprometimento de todos.
O uso racional de água é Sagrado!
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