
 
Querida Comunidade Educativa do Colégio Consolata 

O mês de setembro nos sugere algumas reflexões que a seguir apresento:  

Mês da Bíblia 

“Quão saborosas são para mim vossas palavras, mais doces que o mel à minha 

boca” (Sl 118, 103) 

Em setembro, celebramos, de forma especial, a Palavra de Deus. A Igreja, no Brasil, 

nos oferece temas para reflexão. Em 2019, o mês da Bíblia destaca o tema: “O 

amor em defesa da vida” e o lema: “Nós amamos porque Deus nos amou 

primeiro” (1Jo 4,19).  O estudo e a reflexão sobre a escritura sagrada são 

dedicados à primeira carta de São João: Quem semeia amor, colherá amor. O amor 

de Deus por cada um de nós é um amor de infinita misericórdia e Ele nos ama como 

somos, apesar de nossas fraquezas. 

A Igreja celebra no dia 30 a memória do grande santo e doutor da Igreja, São 

Jerônimo, que a pedido do Papa Dâmaso (366-384) preparou uma 

excelente tradução da Bíblia em latim, a partir do hebraico e do grego.  São 

Jerônimo dizia que quem não conhece os Evangelhos não conhece Jesus. 

Conhecer a Palavra de Deus é fundamental para todo o cristão, por isso devemos ler 

e refletir todos os dias, para tomarmos consciência sobre a importância da leitura e 

vivência da Palavra de Deus em nossas vidas. Somos convidados a rezar com o 

Salmo (119,105) “Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho”. A palavra 

de Deus sempre nos enriquece! 

Semana da Pátria  

“Onde nos sentimos bem, é aí a nossa Pátria”. (Aristófanes) 

A Semana da Pátria representa para cada um de nós uma importante fonte de 

estímulos ao civismo, despertando o sentimento de amor ao nosso Brasil.  

Aprendemos a respeitar os símbolos nacionais: a Bandeira, os Hinos e o Brasão. 

Podemos expressar nosso amor à Pátria preservando o que o país tem de mais 

bonito: as riquezas naturais e o povo brasileiro. 

O amor à Pátria é um sentimento nobre. Se de fato amamos nossa Pátria, 
precisamos acreditar e buscar valer os valores éticos e morais. Precisamos crer que 
será somente pela educação que poderemos conquistar nossa plena independência. 
É importante que valorizemos mais a educação, pois esse é o meio pelo qual 
poderemos contribuir ainda mais com mudanças positivas na sociedade. 

 
O nosso amor pela Pátria passa indiscutivelmente pela boa, autêntica e profunda 
educação. Lembramos que a tarefa da educação não pode ficar somente com a 

https://www.pensador.com/autor/aristofanes/


escola. Os pais, a família e toda a sociedade precisam e devem contribuir para que 
nossas crianças e jovens sejam educados e formados em plenitude. 
 
Que Deus nos ilumine para que cada um de nós tenha o compromisso de agir 
como cidadão consciente, comprometido com os valores éticos e cristãos para uma 
convivência que favoreça sempre o predomínio da “paz”, a harmonia, o diálogo, a 
justiça e a fraternidade. 
 

A Bíblia nos fala sobre isso e nos oferece os parâmetros para entendermos o que 
nos falta para sermos felizes e fazer do nosso país um continente abençoado com a 
Paz de Deus – Shalom. No Salmo 33,12 destaca-se a frase: “Feliz a nação que tem 
o Senhor como o seu Deus! Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele! ” Essa 
afirmação diz mais o que Deus faz do que o povo em questão deve fazer. “Mas o 
que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem 
eternamente”. 

 
Que nós aprendamos a cada dia o valor de nossa gente que batalha, que se 
esforça, que luta para ser um país melhor, digno e com espaço para acolher os seus 
próprios filhos, para que possamos viver nosso cotidiano com a esperança de dias 
cada vez melhores. 

Festival Cívico e Cultural no Ano Jubilar      

Em 2019 (1949-2019), comemoramos os 70 anos do Colégio Consolata e o Festival 
Cívico Cultural é uma das atividades deste ano jubilar. Aos poucos, vamos 
encerrando as atividades programadas. 

Em 08 de setembro, na Avenida Imirim, aconteceu o Desfile Cívico com o 
hasteamento dos Pavilhões: Nacional, Estadual, Municipal e do Colégio. O ponto 
alto do festival foram os alunos e ex-alunos que, com muito entusiasmo, ardor, 
emoção e disponibilidade, se prepararam para este momento especial. 

O espírito festivo do Ano Jubilar nos enche de alegria e entusiasmo. O desfecho das 
atividades jubilares foi realmente um sucesso pleno de amizade, gratidão e 
reconhecimento pela história construída até o presente, de solidariedade e 
valorização do passado para a construção de um futuro com harmonia e 
fraternidade. 

Um agradecimento especial ao corpo docente e discente, à Associação de Pais e 
Mestre e todas as famílias pelo empenho e dedicação nas atividades. 

O Padre José Allamano nos exorta: “Amar mais os dons dos outros, que os próprios 
dons, esta é a verdadeira caridade e humildade” (Conferência às Irmãs, 1924) 

Bom mês e muito sucesso em tudo o que vamos empreender, com as bênçãos da 
Mãe Consolata e do Bem-aventurado José Allamano! 

Atenciosamente, 

Irmã Irilda Carboneira 

Diretora 


