
 
Querida Comunidade Educativa do Colégio Consolata 

 
O mês de janeiro inaugura um novo ano! Desejamos que este seja vivido na intensidade da 
alegria, paz e amor. Com esperança, iniciaremos entusiasmados este novo ciclo, para 
vivermos o projeto de Deus a cada momento de nossas vidas.  
 
Que em 2020 tenhamos muitas bênçãos, sempre nas graças dos protetores: Pe. José 
Allamano, Ir. Irene Stefani e Ir. Leonella Sgorbati. 
 

Janeiro - Fundação da cidade de São Paulo 

 

A data oficial reconhecida para a fundação da cidade de 
São Paulo é a da conversão de São Paulo, 25 de janeiro de 
1554, quando foi rezada a 1ª Missa no local do Colégio 
fundado pelos Jesuítas Pe. Manoel da Nóbrega e Pe. José 
de Anchieta, que se chamou "Colégio São Paulo de 
Piratininga", dando origem ao povoado fundação de São 
Paulo. Do ponto de vista de segurança, situava-se numa 
colina alta e plana, cercada pelos rios: Anhangabaú e 
Tamanduateí. 

 
Conversão de São Paulo, o Apóstolo dos Gentios e das Nações. 
Nasceu em Tarso, da tribo de Benjamim, era judeu de nação e cidadão 
romano. Combatente dos vícios, foi homem fiel a Deus. Paulo (Saulo) foi 
estudar na escola de Gamaliel, em Jerusalém para aprofundar-se no 
conhecimento da lei e praticá-la.  
 
Ele conheceu o Cristianismo que era tido como uma seita na época. 
Tornou-se grande inimigo dessa religião e dos seguidores desta. Autorizado, buscava 
identificar cristãos, prendê-los, enfim, acabar com o Cristianismo. O intrigante é que ele 
pensava estar agradando a Deus! Durante a viagem, estando já em Damasco, subitamente 
o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe 
dizia: ‘Saulo, Saulo, por que me persegues? ’. Saulo então diz: ‘Quem és, Senhor? ’. 
Respondeu Ele: ‘Eu sou Jesus, a quem tu persegues´. Trêmulo e atônito, disse Saulo: 
‘Senhor, que queres que eu faça? ’ Respondeu-lhe o Senhor: ‘Levanta-te, entra na cidade, 
aí te será dito o que deves fazer'”. (Atos 9) Abriu-se à vontade de Deus, por isso se tornou 
um grande Apóstolo da Igreja, modelo de todos os cristãos. 

 
 
Festejos de São Paulo 

 
Todos os anos, a Prefeitura da Cidade de São Paulo promove várias atrações para 
celebrar o Aniversário da Cidade, em todas as regiões da metrópole: shows ao vivo, 
exposições artístico-culturais, gastronomia, etc. Uma cidade gigantesca, com seus 
465 anos de história e vida. Parabéns, São Paulo!  
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Anhangaba%C3%BA


“Uma cidade não é medida pelo seu comprimento e largura, mas pela amplitude de sua 
visão e pelo alto de seus sonhos. ”  (Herb Caen) 

 
 

 
 Aniversário de Fundação: 

110 anos de Missão do Instituto Missionárias da Consolata 
 

“Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio”. (Jo15,9) 

                        
 
Somos uma Congregação Religiosa Missionária fundada em Turim (Itália), em 
1910, pelo Bem-Aventurado Padre José Allamano.  
 
Missionárias – Consagramos toda a nossa vida a Deus para a Missão, 
sempre disponíveis a sair de nossa terra e cultura para ir a lugares em que a Igreja precisa 
de forças evangelizadoras. 
 
Da Consolata – O Bem-Aventurado José Allamano, nosso Fundador, pensou um Instituto 
como Família e a encontrar em Maria Consolata, os nossos traços característicos. Ele nos 
quer mulheres apaixonadas por Cristo, com o coração de discípulas. 
 
O nosso Carisma é a “Missão Ad Gentes”, isto é, o primeiro anúncio do Evangelho a quem 
não conhece Jesus Cristo. O Fundador, o Beato José Allamano, nos quis como “Filhas de 
Maria Consolata”: nossa Padroeira e também modelo da nossa Missão: levar Cristo, 
verdadeira Consolação a todos os povos. 
 
Nossa Missão - Caminhamos juntos com as pessoas, compartilhando as alegrias e os 
sofrimentos, empenhando-nos a conhecer a língua e a cultura do povo para anunciar e 
testemunhar a Palavra e os valores do Reino de Deus, como também, estar atentas a 
promover e defender a vida e os direitos das pessoas, privilegiando o empenho na 
formação e promoção da Mulher, acompanhamos igualmente, as minorias étnicas e grupos 
humanos socialmente marginalizados. 
 
Espiritualidade Missionária que se enraíza em Jesus Cristo, presente na Eucaristia e na 
Palavra, Centro e fonte de transformação da vida e força na missão; no Mistério da Cruz, 
na Comunhão fraterna, como testemunho vivo da presença do Ressuscitado e em Maria 
Consolata, verdadeira Fundadora e Mãe. 
 
Sabendo da necessidade da oração para viver com fidelidade ao Carisma, o Bem-
Aventurado José Allamano nos formou como missionárias dóceis à Ação do Espírito Santo, 
na Eucaristia e com Maria, contemplativas na ação, capazes de reconhecer a presença do 
Senhor na sua Palavra, nas pessoas e nos acontecimentos da história. 
 
Hoje, a nossa Família é constituída pelos membros de diversas nacionalidades e culturas, 
por estarmos presentes em quatro Continentes: África – América – Ásia – Europa.   
 

“Somos chamados a amar a Deus e a fazer o bem: todo o bem possível  
e o melhor que for possível”. (Padre José Allamano) 

 

 
Feliz Ano Novo com as bênçãos de Deus e da Mãe Consolata! 

Atenciosamente, 
Irmã Irilda Carbonera  
Diretora 

https://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/herb-caen/

