
 

DELEGAÇÃO AMÉRICA 

Queridas famílias:  

Vivemos em uma situação em que fomos surpreendidos por uma nova forma de nos relacionarmos uns 

com os outros, de nos organizarmos como sociedade e, acima de tudo, em que devemos nos sentir 

convidados a ser desafiados pelo grito da natureza que nos pede urgentemente que trabalhemos por 

ambientes ecológicos e sustentáveis nos quais convivamos em harmonia com tudo o que foi criado. 

E Deus é quem mais forte nos interroga e questiona nosso modo de vida. Em um mundo onde o homem 

estava convencido de que tinha controle sobre quase todas as coisas, Deus, através desta pandemia, 

nos desarma e nos faz voltar nossos rostos para Ele. Só Ele pode nos sustentar e nos dar forças para 

seguir adiante como comunidade humana. 

E nestas circunstâncias, os colégios e escolas da rede NAZARET GLOBAL EDUCATION em todo o mundo, 

entramos num processo de discernimento sobre como acompanhar nossas crianças, jovens, famílias e 

professores para que possamos continuar a formá-los e acompanhá-los nestes novos tempos que 

juntos estamos descobrindo. 

É assim que em nossos colégios da América Latina, distribuídos pela Venezuela, Colômbia, Equador, 

Brasil e Paraguai estamos trabalhando em rede para continuar com todos os processos formativos e 

acadêmicos de acordo com as possibilidades de cada realidade. Somos movidos pela consciência de 

que, nesta situação tão desconcertante, o melhor para nossas crianças e jovens é continuar seus ritmos 

e rotinas diárias. Nosso compromisso de educar permanece sempre acima das circunstâncias e lugares. 

Também quisemos continuar o acompanhamento às famílias que sempre foi nossa marca 

diferenciadora em nosso modelo escolar. Por isso, criamos o recurso NAZARÉ CUIDA SUA FAMÍLIA para 

fortalecer os laços de união com Deus e o crescimento familiar, nestes tempos de isolamento. 

Agradecemos as manifestações de gratidão às irmãs e aos professores por seus esforços nestes dias. 

Também agradecemos profundamente a bênção de ter famílias muito comprometidas com a formação 

de seus filhos. E assim, nestes tempos difíceis, nos unimos como uma única família para apoiar e 

sustentar uns aos outros. 

E nesse dinamismo de solidariedade e justiça, sabendo que em nossos colégios o primeiro são as 

pessoas, agradecemos o compromisso com os pagamentos mensais que permitem que nossos colégios 

continuem com todos os processos acadêmicos e com os compromissos trabalhistas com nossos 

colaboradores.  Somos gratos pela sua responsabilidade com os compromissos econômicos. 

Sabemos também que há famílias que passam por situações econômicas difíceis porque perderam seus 

empregos, por causa de sua condição de autônomo ou de redução dos salários. Entre em contato com 



os e-mails das diretoras de cada um de seus respectivos colégios para analisar cada situação de uma 

forma particular. 

Seguimos caminhando juntos, unidos, aprendendo uns com os outros, orando por todos, especialmente 

pelas famílias que mais precisam neste momento. Obrigado por confiar em Nazaré e por escolher 

nossos colégios para lhes dar o maior tesouro de suas vidas: seus filhos. Para nós, somos movidos pelo 

serviço à Igreja e pela certeza absoluta de que em cada uma de nossas crianças e jovens existe a 

possibilidade de construir um futuro melhor para todos. 

Um abraço de gratidão. Continuamos muito próximos de cada um de vocês a partir de nossa oração e 

acompanhamento. 

Que a Sagrada Família lhes abençoe e lhes guarde. 

REDE DE COLÉGIOS NAZARÉ - AMÉRICA 

 

 

Segue o e-mail da direção do Colégio Madre Cecilia Cros 

direcao@colegiomadrececiliacros.com.br 

financeiro@colegiomadrececiliacros.com.br 

 

Ir. Elizabeth Alegre 

  Diretora 
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