Querida comunidade educativa do Colégio Consolata
O mês de dezembro é rico de reflexões. Fim de ano! Natal! Festas! Alegrias! Músicas!
Que tenhamos um abençoado mês de dezembro com as bênçãos e as graças dos
nossos protetores Pe. José Allamano, Ir. Irene Stefani e Ir. Leonella Sgorbati.
O último mês do ano nos traz à memória as mais belas festas, mas antes temos que
ficar atentos ao Calendário Final com as últimas atividades e compromissos escolares,
que se encontra à disposição no Site do Colégio e no ClassApp.
Em 13 de dezembro, às 19h, será a Celebração Eucarística de Ação de Graças pela
conclusão dos cursos – 3ª série do E.M. e 9º ano do E.F.
“De GRAÇA recebestes, de graça também dai”. (Mateus 10:8)

Em 21 de dezembro, às 20h, acontecerá a Cerimônia de Formatura e Colação de
Grau da 3ª série do Ensino Médio.
Parabéns e sucesso em tudo o que vão empreender!
Deus vos acompanhe com sua graça!

"Não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo:
hoje vos nasceu na Cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor."
(Lucas 2,10-11)

Natal é tempo de:
Celebrar o nascimento de Jesus, o nosso Salvador;
Paz entre os povos e nações, Jesus é a paz verdadeira;
Amar sem medida o mais empobrecido, Jesus nasceu numa gruta, pobre;
Perdão, de esquecer as tristezas, as desavenças, as amarguras para a verdadeira
liberdade que é Jesus;
Fraternidade, estar com a família e amigos entre risos e alegrias;
União, alegria, esperança para os seres humanos que desejam viver uma vida
nova, recheada de valores;
Fé, luz e harmonia;
Celebrar as conquistas, os objetivos alcançados;
Reascender o fogo da vida, de renovar os sonhos e metas para o ano de 2020.

Natal é ternura do passado, o valor do presente e a esperança de um futuro melhor.
Que as festas de final de ano tenham um significado especial na vida de cada um e de
suas famílias. Nas palavras do Padre Allamano: “O presépio nos fala da humildade e
da simplicidade do Senhor, é ótimo refletir sobre o Natal”. Feliz Natal!
BEM-VINDO 2020!
O fim de um ano é sempre um momento propício à reflexão sobre como o vivemos.
Recordar sobre o tempo de passou e fazer uma retrospectiva e um balanço é inevitável
e bom. Contabilizar os erros, valorizar os acertos e projetar para o ano vindouro. Tudo
é graça de Deus!
Olhemos o passado com muita gratidão e projetamos o futuro com esperança,
otimismo e vida nova. Um coração esperançoso é um coração saudável. O Espírito
Santo nos enche de coragem, alegria e fortaleza. Deus tem um compromisso com cada
um de nós: professores, coordenadores, colaboradores, APM, famílias e alunos do
Colégio Consolata. Abracemos o projeto de Deus com fé!
“Sede fortes e corajosos; não temais, nem vos atemorizeis diante deles; porque o
Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. ”
(Deuteronômio 31:6)

Feliz Ano Novo!
Que a Mãe Consolata proteja, console e ampare a cada um em sua lida diária.
Concluindo com as palavras do Bem-aventurado José Allamano: “Lançai um olhar
sobre o novo ano que se abre diante de vós com fé, esperança e coragem”.
Atenciosamente,
Ir. Irilda Motter Carbonera
Diretora

