
 
Comunicado 127/2020 

 
 
 
 
 

São Paulo, 22 de setembro de 2020. 

 

Prezados pais, alunos, orientadores, professores e toda a família Santa Clara Paz e bem! 

“Reinventar-nos” é a palavra do momento. Reinventar-nos interiormente porque a vida é 

superação e crescimento; reinventar-nos em nosso agir para que possamos caminhar 

respondendo aos desafios que o período de isolamento social nos impõe. 

Reinventando-se, o Colégio preparou um evento especial para celebrar o Dia de São Francisco 

de Assis: a “BÊNÇÃO DAS CRIATURAS” na modalidade drive thru. 

Será um momento rápido, mas que produzirá em nós “esperança, ânimo e acalento”. 

Nossa escola se inspira na pedagogia franciscana que valoriza o respeito e amor a tudo que 

existe no universo, porque fruto de um Amor criador. Assim, a nossa tradicional “Bênção das 

criaturas” será realizada no dia 03 de outubro, sábado, das 10h às 12h. 

Traga dentro do carro seu animal de estimação, ou em uma foto, ou também uma foto de 

uma pessoa que está doente, ou uma foto da sua família, uma plantinha etc. Entre no 

corredor de passagem dos carros pela R. Bernarda Luiz, fazendo uma breve parada no n. 410, 

entrada dos alunos. Use de criatividade colocando no carro um cartaz ou um banner sobre a 

bênção das criaturas. 

Para seguirmos os protocolos de segurança, a criança, o animal ou familiares não poderão 

sair do carro. Isso para proteção dos que trabalham e dos que prestigiam o evento. Frei Jair, o 

sacerdote franciscano e as irmãs, do Colégio Santa Clara, estarão lá para abençoar todas as 

criaturas e, especialmente cada um de nós, filhos prediletos de Deus Pai Criador. Alguns 

professores também estarão presentes. São Francisco de Assis, proclamado patrono da ecologia 

e, de modo especial, das pessoas que protegem os seres criados, nos ensina a cuidar da 

natureza, dos animais e das pessoas, porque somos todos habitantes da terra, nossa “casa 

comum”. 

Esperamos por você, será uma alegria reencontrar-nos e invocarmos a bênção de Deus para 
todas as criaturas.  
 
Para facilitar: 
Ed. Infantil  - 10 às 10h30min 
Ens. Fund. l - 10h30min às 11h 
Ens. Fund. ll - 11 às 11h30min 
Ens. Médio - 1h30min às 12h 
 

Saudações de paz e alegria!  
Ir. Solange Novaes Orientação Ens. Religioso e Evangelização. 

O Senhor te abençoe e te guarde; te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o 
seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe! (São Francisco de Assis)  


