
 

“Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos 
 esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão”. Romanos 15:4 
 

 08 de abril de 2022. 

COMUNICADO GERAL 09 – Educação Infantil ao 5º ano  
 

Prezados Pais,  
 

 1 – PROGRAMAÇÃO SEMANA SANTA                                         
 

Nos dias 12,13 e 14 de abril teremos uma programação incrível em nossa Escola. Prepare-se, pois está 

chegando à Semana da Paixão de Cristo. Vamos relembrar a história da vida, morte e ressurreição de Jesus. 

Queremos convidar você e sua família para assistir conosco lindas e emocionantes mensagens de reflexão.  

 

Nossos alunos participarão com belas mensagens musicais, conforme tabela abaixo:  

 
DATA TURMAS  

12/04 Terça-feira Ed. Infantil e 4º anos  

  

13/04 Quarta-feira 1º e 3º anos  

  

14/04 Quinta-feira 2º e 5º anos 

 

Todos os alunos deverão chegar às 19h40 e vir de uniforme (calça, camiseta e tênis). Programe-se e traga 

seus amigos! Entrada franca.  

LOCAL: Auditório do Colégio (entrada pelo Portão Principal em frente ao Colégio) 

HORÁRIO: 20h  

PALESTRANTE: Pastor Diego Mariano  
 

 
2 – WHATSAPP (11) 95043-5778    

 

A Semana Santa é uma oportunidade para refletirmos sobre tudo o que Jesus fez por nós e tudo o que ainda 
deseja fazer. A Bíblia nos lembra que diante das necessidades precisamos pedir ajuda de Cristo e em todas 
as situações agradecer. Nessa semana você terá a oportunidade de compartilhar conosco seus pedidos e 
seus agradecimentos, para que nós da família CACLI orarmos por você e sua família.  
 
Terça feira: Envie uma mensagem com o seu pedido de oração. 
 
Quarta feira: Envie uma mensagem com o seu agradecimento. 
 
Quinta feira: Seu filho(a) irá contar a história da salvação para você. Envie uma foto 
desse momento. 
 

 
 (11) 95043-5779 ou Escaneie o QR Code 
 

 
 

Atenciosamente,  
Profa. Gildete Hereida 

Diretora Geral 
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