
 
COMUNICADO 069 – 02/10/2019 

De: Equipe Diretiva 

Para: Mãe, Pai, Responsável e Aluno(a) do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Assunto: Bênção dos Animais 

 

 
“Louvado seja Deus na natureza, 
Mãe gloriosa e bela da Beleza, 
E com todas as suas criaturas;..” 
                               (São Francisco de Assis) 
 

Prezados(as) Pais/Mães, Responsáveis e Alunos(as), 

 

A Igreja Católica instituiu o dia 4 de outubro como o Dia Mundial dos Animais. O motivo da 

escolha é por ser a data de nascimento de São Francisco de Assis, padroeiro da 

Ecologia e conhecido por todos como protetor dos animais. 

No Colégio Arquidiocesano, é tradição permitir aos(as) alunos(as) que tragam seus animais de 

estimação para uma bênção especial. Neste ano, este momento acontecerá no dia 04/10/2019 

(sexta-feira), às 13 horas, e será conduzido pelo Diretor do Colégio Arquidiocesano, Padre 

Lelete, na Quadra Esportiva do CAOP, onde se encontra o oratório de São Francisco.  

Sendo assim, aqueles(as) que desejarem trazer seu animal que o faça com segurança e com 

responsabilidade: traga-o com coleira, guia, focinheira, o que for necessário para garantir a 

integridade dos presentes e do próprio animal. 

Ao término da Bênção, o animal deverá ser reconduzido para casa por um responsável. 

Atenciosamente, 

 

Equipe Diretiva 
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