
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICADO – 0020/2016 

 

Público: Comunidade Educativa, GFASC  e Terceira Idade  
Ref.: IV Peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida 
 
 

Marília, 31 de agosto de 2016 

“Recorre a Maria!  
Sem a menor dúvida, eu digo, certamente o Filho atenderá sua Mãe”. 

                                                                                                 (São Bernardo) 

Querida Família Sagrado, estamos no Ano da Misericórdia, um ano de Graças 
e bênçãos a todos nós e nossas famílias.  

A peregrinação faz parte das propostas deste Ano Santo. Assim, a Sagrado - 
Rede de Educação, convida você e os que você quer bem a participar da IV 
Peregrinação da Fé ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.  

Quantas graças temos a agradecer à Mãe de Deus e nossa! Quantos pedidos 
devemos confiar às suas mãos poderosas para que apresente ao Seu Filho Jesus! Ela 
é nossa intercessora, como um dia o foi nas Bodas de Caná, e fala à seu Filho Jesus 
de nossas necessidades.  

Não perca essa oportunidade! Venha fazer uma linda experiência de fé, de 
oração e de alegre convivência fraterna. 

 
Saída dia 30/09/2016 (sexta- feira) às 20h00  – da Rua Pernambuco, em frente 

à antiga entrada da Educação Infantil  
Retorno: 01/10/2016 (sábado) às 16h -  de Aparecida à Marília 
Empresa: Santo Antônio Turismo 
NOVO VALOR: RS 95,00 (noventa e cinco reais) 
Pagamento: até o dia 20/09/2016 (na Tesouraria do Colégio)  
ATENÇÃO: Contamos com sua  adesão até o dia 10 de setembro, pois o 

transporte já está reservado, e precisamos confirmar.  
 
Observações:  
•Como preparação para essa peregrinação nos encontraremos dia 27/09/2016 

às 19h45 na Sala Madre Élide.  
 
•Aos professores,  comunicamos que o Conselho previsto para o dia 01/10 foi 

transferido para que todos possamos participar da peregrinação. 
 
Esperamos por você e desde já rogamos a proteção da Virgem Santíssima 

sobre você e suas intenções. 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
  Irmã Márcia Lopes Assis                                                Maria Cristina Zambom Grassi                     
Coordenadora de Pastoral                                                       Diretora Pedagógica                                                               

 
 


