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Cachoeiro de Itapemirim, 3 de fevereiro de 2020 
 

 

Prezada Família Cristo Rei, 

 

É com muita alegria que chego até você para desejar boas-vindas ao nosso ano letivo 2020. 

Sou Irmã Josenira de Souza Rodrigues, há 26 anos fiz minha consagração religiosa como Irmã de Jesus na 

Eucaristia. Congregação fundada por Madre Gertrudes de São José, que temos a alegria de estar no Colégio 

fundado por ela, no início da missão congregacional.  

No dia 27 de janeiro, assumi a direção do Colégio Jesus Cristo Rei, recebendo de nossa Superiora 

Geral, Irmã Gildete Pereira Alves, a missão de estar à frente das atividades educacionais. Há 10 anos estou 

como gestora da Unidade Escolar Nossa Senhora do SS. Sacramento, na cidade de Pirapora/MG, por esse 

motivo, não terei residência fixa em Cachoeiro, pois como gestora das duas Unidades Escolares, dividirei 

o mês em duas quinzenas para atender ambas as Unidades. Parece complexo, mas conto com uma excelente 

equipe que assume comigo a missão educacional. 

Como escola católica, somos herdeiros e portadores de um carisma educativo que tende à formação 

humana, cristã, socioambiental e acadêmica, ao cuidado pela vida e a uma transformação social justa, 

solidária e humana a exemplo do Mestre por excelência, Jesus de Nazaré. É a partir desse perfil educativo-

missionário, deixado por Madre Gertrudes de São José, que Irmãs, educadores, funcionários e alunos devem 

assumir a educação como promotora do desenvolvimento: pessoal, social e econômico. “As brilhantes 

invenções de nossa era, nos diversos setores científicos e técnicos, invenções de que a humanidade se ufana, 

com justos motivos, são resultados do gênio e do talento de mãos dadas com a perseverança até o sucesso 

final”1, afirma Madre Gertrudes. Ela ainda nos expressa: “Minha causa é a causa dos pobres, dos enfermos 

e da juventude deste querido Brasil que tanto amo”2. 

É sustentado nessa proposta filosófica que construiremos o ano letivo de 2020, na certeza de que a 

missão que Deus nos confia, educar mentes e corações, vai além da sala de aula, alcança os espaços da 

família e comunidade local, numa dinâmica de formar o indivíduo em todas as suas dimensões: humana, 

cristã, acadêmica, socioambiental, cultural e científica. 

Com a globalização, a rapidez na informação, os avanços tecnológicas-científicas-econômicas e 

sociais a escola não pode ficar de braços cruzados, deve ser a primeira a abrir-se a novas possibilidades e 

oportunidades, inserir-se no contexto de mundo e ser um espaço de transformação social, ajudando o 

educando a construir uma relação direta com o mundo que o cerca.  Por isso o Colégio Jesus Cristo Rei 

quer ir além de uma escola conteudista e fechada em si mesma, alçando voo rumo a um novo modelo 

educacional, pautado no aluno como centro do processo pedagógico e protagonista de uma nova sociedade. 

Para que nossa missão seja uma realidade, conto com a parceria de cada colaborador, de cada família 

e da comunidade cachoeirense, pois a missão iniciada há 92 anos por Madre Gertrudes de São José conta 

com cada um de nós para continuar sendo uma realidade evangélica e missionária em nossos tempos. 

Que Jesus Cristo Rei e Nossa Senhora do SS. Sacramento sejam nossos companheiros na missão 

educacional.  

Acolho cada colaborador, cada aluno e sua família para adentrarmos ao novo ano letivo que nos 

chega. Boas-vindas! Faremos desse, o melhor ano de nossa vida acadêmica.  

 

Um abraço carinhoso, 

 

Irmã Josenira de Souza Rodrigues 

Diretora 

 
1 Livro Carta de Madre Gertrudes de São José, 2ª edição, 2001, C.165, pág.354. 
2 Idem, C 24, pág. 27. 


