Querida comunidade educativa: professores, alunos e colaboradores,
Boas-vindas a todos!
É com imensa alegria, carinho e compromisso que acolhemos a todos para
caminhar juntos durante todo o ano de 2020. Somos felizes por abraçarmos
nossos amigos. Alunos novos chegaram ao nosso Colégio, então vamos acolhêlos com muito carinho, pois aqui é o lugar onde aprendemos, reafirmamos os
valores e construímos o nosso futuro.
Há muita boa vontade, esperança, otimismo, sonhos e uma busca de grandes
realizações. Vamos em frente! O Pe. Allamano nos encoraja: “Coragem! Sempre
para frente! ”
Aqui, no Colégio Consolata, encontramos um ambiente aconchegante e familiar,
por isso sempre pedimos que Deus nos abençoe, nos guie e nos conduza sempre
a caminhos proféticos e do testemunho de verdadeiros professores, alunos e
colaboradores. Ser Consolata é ser acolhido, amado e respeitado.
Carnaval
“A alegria e o amor são as duas grandes asas para os grandes feitos”. (Goethe)
O carnaval é uma das festas brasileiras mais populares e muito animada.
Acontece no período que antecede a Quarta-feira de Cinzas. As pessoas se
fantasiam, desfilam pelas ruas das cidades nos chamados blocos de rua.
Acontecem os desfiles das escolas de samba com seus lindíssimos carros
alegóricos.
Cada região brasileira tem seu estilo próprio de comemorar a festa do carnaval.
No Rio de Janeiro destacam-se os desfiles das escolas de samba; em Salvador,
os trios elétricos que tomam conta das ruas da cidade; em Recife, o bloco "O Galo
da Madrugada"; em Olinda, o destaque fica para os bonecos gigantes. Diante
disso, percebe-se a riqueza cultural e a criatividade do nosso Brasil.
Cinzas
“O Reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho”!
(Mc 1, 12-15).

A Quarta-feira de Cinzas simboliza conversão, arrependimento, mudança de vida,
de recordar a fragilidade da vida humana, de nossa passagem rápida por este
mundo, e nos lembra a nossa busca constante de viver em Deus e com Deus.
Somos conduzidos a um momento especial: a Quaresma.
Campanha da Fraternidade
“Amor, compaixão e preocupação pelos outros são verdadeiras fontes de
felicidade”. (Dalai Lama)

Durante o período da Quaresma, a Igreja do Brasil propõe a Campanha da
Fraternidade com temas específicos de reflexão para cada ano, utilizando
subsídios apropriados para encontros de grupos e orações em comunidades.
Neste ano o tema da Campanha da Fraternidade é: “Fraternidade e vida: dom e
compromisso” e o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34).
O objetivo da CF/2020 é “Despertar para o sentido da vida como dom e
compromisso, recriando relações fecundas na família, na comunidade e na
sociedade, à luz da Palavra de Deus”.
É uma forma privilegiada da Igreja brasileira propor, durante a Quaresma, temas
para a reflexão e vivência como cristãos. Somos convocados a refletir sobre o
significado mais profundo da vida e a encontrar caminhos de solidariedade, paz,
fraternidade, aceitação recíproca para a “cultura do encontro” (Papa Francisco).
Quaresma
“O tempo da Quaresma é realmente tempo aceitável. O Senhor aceita de boa
vontade aquilo que fazemos e ouve as nossas súplicas...” (Pe. José Allamano)
A palavra “Quaresma” vem do latim “quadragesima”, em referência ao
“quadragésimo dia” entre
a Quarta-feira de Cinzas e a Páscoa. São seis
semanas de preparação para a Páscoa.
Na Bíblia, o número quarenta é frequentemente citado para representar períodos
de 40 dias ou 40 anos, que antecedem ou marcaram fatos importantes. Alguns
exemplos mais conhecidos são os 40 dias de dilúvio da Arca de Noé; os 40 dias
de Moisés no Monte Sinai; os 40 dias de Jesus no deserto, antes do início do seu
ministério; os 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto.
A Quaresma é um tempo propício à reflexão cristã, a uma conversão do coração,
a uma prática de penitência. A liturgia do Tempo Quaresmal lembra-nos os
princípios fundamentais de nossa vida: a oração, a esmola (caridade) e o jejum
(sacrifício).
É um período favorável à oração, pois só vivendo uma vida de oração vamos
compreender a vontade de Deus para a nossa vida. O jejum nos lembra a nossa
fragilidade humana. A esmola quaresmal é totalmente diferente do habitual, é o
fruto do nosso jejum, da nossa abstinência quaresmal.
O nosso empenho para viver bem o período da Quaresma consiste em: oração,
reflexão e meditação da Palavra de Deus; jejum; esmola; visita aos doentes;
perseverança e humildade em ouvir e acolher a Palavra de Deus.
A Mãe Consolata proteja, console e ampare a cada um em nossa caminhada.
Que tenhamos um abençoado ano de 2020 com a graça dos protetores Pe. José
Allamano, Ir. Irene Stefani e Ir. Leonella Sgorbati.
Atenciosamente,
Ir. Irilda Motter Carbonera
Diretora

