
Amados alunos, familiares e Equipe IBR 

Paz e Bem! 

Neste tempo de intimidade, de cuidar do próximo mais próximo, de curtir a convivência 

daqueles que melhor expressam a criatividade, a necessidade e a importância do amor, 

desejamos a paz, a saúde e as bênçãos de Deus! 

Devido à excepcionalidade do momento presente, em consonância com a OMS neste momento 

de pandemia do Covid-19, da MP-927 e 928, seguindo as recomendações do CONSED, 

Secretarias de Estado de Educação e Saúde, do Governo do Estado de São Paulo, do SIEEESP, e 

em decisão conjunta com as escolas particulares de Piracicaba, vimos comunicar que 

anteciparemos o período de férias do mês de julho para o período de 01 a 30 de abril. O 

retorno está previsto para 04/05 e, se for necessário ampliar o período de paralisação, já 

estamos trabalhando para preparar uma ferramenta que possibilite a continuidade dos estudos 

na modalidade à distância, caso ainda estejamos impossibilitados de contato presencial. 

Serão férias diferentes; para alguns com características de “acampadentro”, onde todas as 

atividades, brincadeiras, jogos, soninho no meio da tarde, terão o objetivo de criar e cultivar 

uma nova relação de pertença à casa e à família. Para outros, será o momento de se divertir em 

casa, em família, com os amigos pela internet ou nos games, de relaxamento, e outros ainda 

momento de revisão e de preparação para os vestibulares que virão mais ao final deste ano. 

Enfim, serão férias de aprendizagens. Todos se esforçando para estreitar os laços de 

fraternidade que unem esse núcleo familiar à grande família de Deus.  

O Grande Luther King deixou para nós esse ensinamento - Quando uma experiência vem de Deus 

ela passa por três testes: do tempo, da realidade e da caridade. 

O teste do tempo: A pessoa que é tocada por Deus jamais será a mesma.  

O teste da realidade: A pessoa que foi tocada por Deus verá com novos olhos a beleza do 

mundo, mas estará também em contato profundo com a tristeza nos corações dos homens.  

O teste da caridade: O ser humano que se abre ao toque de Deus será mais semelhante a Ele, 

será mais amoroso.  

Portanto queridos, a renovação de nossa experiência com Deus neste momento de dor e 

incerteza, passará por esses três testes. 

Fiquemos em paz interior e firmes na esperança. O Deus que tocou os grandes santos no 

passado, atuará ainda muitas vezes em nossa vida. 

Ao dialogarmos com Ele, podemos revelar nosso verdadeiro eu – nossos pensamentos, desejos 

e sentimentos, quaisquer que sejam eles.  

Em breve nos encontraremos renovados para a nova etapa de nossas vidas, com mais alegria, 

mais ânimo e mais humanos. 

Fiquem bem, fiquem em paz! Que Deus cuide e proteja a todos! 

Abraços com saudades, 

Irmã Rita, Luís e Paula 

Direção e Coordenação do Instituto Baroneza de Rezende 


