São Paulo, 21 maio de 2019.
COMEMORAÇÃO DE NOSSA SENHORA
Prezados Senhores Pais e Responsáveis
Maio é um mês de intensas comemorações para nós da Família Salesiana. Dia
24/05 (sexta-feira), o Colégio de Santa Inês estará em festa pelo dia de “Nossa
Senhora Auxiliadora”, escolhida por Dom Bosco como protetora dos Salesianos.
Iniciaremos as festividades com a tradicional missa aberta ao público às 8h e a
coroação de N. Senhora realizada pela 3ª série do Ensino Médio. O período da tarde
fará uma Celebração às 13h30 com a coroação realizada pelos alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental I e queima das cartinhas. Os pais são nossos convidados!
Às 19h30 teremos um encontro com a realização do Terço Luminoso que
culminará com a coroação realizada novamente pela 3ª série do Ensino Médio. Será um
momento forte de oração, demonstração de fé e emoção de toda Comunidade Educativa
e famílias!
Durante este dia, faremos a venda do tradicional bolo de Nossa Senhora. Para
quem desejar fazer a doação do bolo, a receita encontra-se abaixo. O valor arrecadado
com a venda do bolo reverterá para a Semana Missionária. A colaboração das famílias
fará nossa festa ainda mais completa.
Contamos com a presença de todos para juntos pedirmos a paz tão necessária
nos dias atuais.
Com carinho,
Liamar Nunes de Freitas.
Diretora Pedagógica

RECEITA – BOLO DE NOSSA SENHORA

Para o bolo:
•
•
•
•
•

4 ovos;
2 xícaras de açúcar;
3 xícaras de farinha de trigo;
1 xícara de leite quente;
1 colher de fermento em pó.

Bata as claras em neve, acrescente as
gemas, o açúcar, a farinha, o fermento e por
último o leite quente. Misture bem e coloque
para assar em forno médio.

Para a cobertura:
•
•
•

1 lata de leite condensado;
1 vidro de leite de coco;
½ pacote de coco ralado.

Misture bem e regue o bolo com a cobertura.
Polvilhe o bolo com o restante do coco
ralado. Após esfriar, corte em pedaços
(aproximadamente 20) e embrulhe em papel
alumínio.

