
 

 

Natal, 11 de maio de 2022. 
 

“Lembrai-vos de que sois irmãos, que Maria é vossa mãe comum e  
que sois todos chamados à mesma herança que é o céu.”   

(São Marcelino Champagnat) 
 

COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2022 
Participação da Educação Infantil e 1° Ano EFAI 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
Desde cedo, Marcelino Champagnat teve singela afeição e devoção especial à Maria Santíssima. Sendo 

assim, “Denominou-nos Maristas por reconhecer em Maria um modelo de seguimento a Jesus. Ela foi 
considerada por ele como sendo a Primeira Superiora do Instituto, a Conselheira que apontava sempre o 
caminho a ser seguido.” (DIRETRIZES DA AÇÃO EVANGELIZADORA, 2000, p. 73).  

Por tal consideração, o mês de maio é sempre muito significativo para os Maristas de Champagnat, pois 
a Espiritualidade Mariana é nossa essência. Diante disso, para celebrarmos este tempo de maneira ainda mais 
especial e em Espírito de Família, convidamos a sua família para vivenciar essa devoção singular à Maria 
Santíssima, por meio da Coração de Nossa Senhora 2022, que acontecerá dia 25 de maio de 2022, às 19h, 
na quadra do Colégio Marista de Natal. 

Para isso, seguem alguns direcionamentos: 
✓ Cada família é convidada a assistir de forma presencial. 
✓ Desejamos contar com a participação das crianças caracterizadas de anjinhos. Essa caracterização 

ficará sob a responsabilidade total da família.  
✓ Sendo assim, caso desejem que os filhos integrem o grupo dos anjinhos, solicitamos aos senhores o 

preenchimento da guia abaixo para nosso controle. Após preencher, destaquem-na e devolvam-nos 
até o dia 20 de maio. 

✓ É preciso que, na ocasião, as crianças cheguem ao Colégio às 18h30. 
 

Que Maria Santíssima, nossa Boa Mãe, nos anime sempre na caminhada ao seu Filho, Jesus Cristo. 
 

Atenciosamente, 

 
 

Ir. Luís André da Silva Pereira Ir. Leonardo De Faria Stoch 
Diretor Assessor De Missão 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONFIRMAÇÃO – ANJINHOS DE NOSSA SENHORA 
 
(    ) Sim, queremos assumir a caracterização de nosso (a) filho (a) como anjinho na Coroação. 
 
Aluno(a): ________________________________________________________________________________ 
 
Série: ____________ Turma:_______________ 
 
 

______________________________________________ 
Pai, Mãe ou Responsável 
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