
 

Festa da 
Padroeira Nossa Senhora Consolata - 2018 

Prezada Comunidade Educativa, 

No período de 11 a 19 de junho, a nossa Comunidade Educativa Consolata se une ao 
Instituto dos Missionários e Missionárias da Consolata em fervorosa Novena de preparação à Festa da 
Padroeira Nossa Senhora Consolata, que acontecerá em 20 de junho. 

 Para saborearmos os frutos e dádivas desejados desta Novena às nossas vidas, faz-nos bem retomar 
as palavras do nosso mentor, o Bem-aventurado Allamano, devoto admirador como sacerdote, 
educador/formador e fundador, o qual convida-nos a iniciar a Novena de Nossa Senhora Consolata com o 
coração cheio de fé para alcançarmos muitas graças para nossas vidas e famílias.   

Que sejamos, de verdade, seus filhos e filhas e que a amemos acima de todas as coisas. Enquanto que 
todo desamor entristece e desencanta o coração de uma mãe, Maria nos faz compreender que a beleza do 
amor vem de Deus uno e trino e que Ele merece o nosso amor.  

É suficiente saber que nos aproximamos da Festa da nossa querida Mãe, para dizer tudo! Para nós, 
seus filhos e filhas prediletos, esta festa é muito importante! “Não é preciso recomendar-vos que vos 
prepareis; estou certo de que todos estais bem-dispostos a fazer esta Novena com fervor e a celebrar a festa 
com entusiasmo. O coração diz-nos o que é preciso fazer pela mãe! Queridos filhos, empenhai-vos, portanto, 
em honrá-la”.  

Peçamos muitas graças para nós e nossas famílias, nosso Colégio e para o Instituto: que crescendo em 
conhecimento e em número, possais também crescer na graça da correspondência de bons filhos. O fruto, 
portanto, desta festa seja este: fazer o esforço para agradar sempre mais a Nossa Senhora e oferecer-lhe toda 
a nossa carinhosa homenagem. Se celebramos com intenso amor todas as festas de Nossa Senhora, com 
muito mais entusiasmo devemos celebrar esta que é a “nossa” festa de maneira toda especial.  

Sendo assim, queremos com muita alegria convidar você para juntos vivermos esse tempo forte de 
preparação, oração, missão, louvor, fé e agradecimento a Deus por permitir-nos, há quase 70 anos, em cada 
amanhecer e entardecer abrir e fechar as portas do nosso Colégio pela nobre causa: a Educação e a 
evangelização. Celebrar a nossa Padroeira deve ser para todos nós um tempo de graça no qual renovamos o 
nosso compromisso de seguir o nosso Mestre Jesus, tendo como modelo sua mãe, a Santíssima Virgem 
Consolata.  

Que esses dias de celebração e oração tragam para as nossas vidas a paz, harmonia fé, esperança, 
consolo, conforto, amor e tudo que estivermos necessitando! Juntos, homenagearemos a Nossa Padroeira.  

Conto com sua preciosa colaboração e participação nos momentos específicos de oração, conforme o 
cronograma elaborado com muito carinho pela Pastoral do Colégio. 

Desde já minha gratidão pelo trabalho, empenho, colaboração e pela presença. Desejo boa Novena e 
boa Festa! Que a Mãe Consolata o abençoe, ilumine e proteja! 

Atenciosamente,  

Ir. Cecilia Beltrame 

Direção 
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