Campinas, 23 de junho de 2021.
Estimados pais e responsáveis,
“Nunca perca de vista seu ponto de partida” - Santa Clara de Assis

A célebre santa de Assis, parceira dos ideais de São Francisco de Assis, soube
sintetizar suas experiências místicas com Deus em ensinamentos para o cotidiano, como
o que dá o título desta carta mensal.
Sabemos o quão desafiador são os tempos atuais e os efeitos desses impactos, que
muitas vezes nos fazem perder a direção de nossas vidas, seja pela presença da
insegurança ou por perdas significativas.
O que pode nos fazer menos vulneráveis? Haveria algo que me tornasse menos fraca
(o), ao ponto de passar por dificuldades sem sofrimento?
São respostas que gostaríamos de apresentar, mas infelizmente não há um remédio
imediato, a não ser compreender a forma como vivemos e de alguma forma resignificar
tudo, aos olhos da fé, reconhecendo a providência de Deus em todos os momentos.
Neste sentido a santa de Assis propõe para nós um exame de vida, para recordarmos
as motivações que nos fizeram começar e, sob a ótica da fé, recobrar nossa caminhada.
Se nos faltar o sentido quando devemos navegar, os ventos e tempestades podem trazer
danos a nossa embarcação e nos levar a portos distantes, como o vazio, o perigo e a
falta de esperança.
De modo específico, às portas de mais um período de férias, cada um de nós se depara
com um misto de sentimentos, que vão desde o esgotamento físico e mental, até a
sensação de que o melhor e o possível foram feitos, além de ter a convicção de que
Deus esteve ao nosso lado em todos os momentos neste semestre. Para isto,
convidamos a todos a realizar este exercício: Nunca perca de vista seu ponto de partida;
ressignifique, reze e recomece.
Desejamos a todas as famílias salesianas do nosso Liceu ótimas férias!
Contem sempre com nossas orações.
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