
 
Querida Comunidade Educativa do Colégio Consolata 

 

O mês de março é rico de reflexões sobre a caminhada da C.F. 2020 e nos faz pensar sobre a 

nossa responsabilidade de tornar esta sociedade mais fraterna, solidária e justa. A compaixão é o 

foco central desta Campanha. Que tenhamos um abençoado mês de março com a graça dos 

protetores: Pe. José Allamano, Ir. Irene Stefani e Ir. Leonella Sgorbati. 

  

Dia Internacional da Mulher  

 

“Ela está vestida com força e dignidade, e ela ri, sem medo do futuro” – (Provérbios 31:25) 

A data foi oficializada pela ONU em 8 de março de 1975. É um dia dedicado à reflexão 

sobre o papel da mulher na sociedade.  

Refletir a respeito das vitórias, conquistas, lutas, dificuldades, violência, do ideal, dos 

sonhos, celebrar atos de muita coragem e determinação de muitas mulheres no exercício 

extraordinário do seu papel na família, na Igreja e na sociedade. 

 O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe um dia acabar, com o preconceito e a 

desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem, em muitos locais, 

com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na 

carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nesta história. 

 

Festa de São José – Dia do Carpinteiro e Dia do Marceneiro 

 

“Como realiza José esta guarda (de Jesus e de Maria)? Com discrição,  

com humildade, no silêncio, mas com uma presença constante e  

uma fidelidade total mesmo quando não consegue entender”. (Papa Francisco) 

 

São José é um dos santos mais populares. É o protetor da Igreja Católica e padroeiro dos 

trabalhadores e das famílias. A Bíblia Sagrada fala pouco da vida de São José. (Cf. Lc 1,26-27; 

Lc2,3-4; Lc 2,21-22; Lc 2,41-52; Mt 2,13-14; Mt 2,19-21) 

“O silêncio de São José é permeado de contemplação do mistério de Deus, em atitude de 

total disponibilidade à vontade divina. O seu silêncio não manifesta um vazio interior, mas, ao 

contrário, a plenitude de fé que ele traz no coração, e que orienta todos os seus pensamentos e 

todas as suas ações. Um silêncio graças ao qual José, em uníssono com Maria, conserva a 

Palavra de Deus, conhecida por meio das Sagradas Escrituras, comparando-a continuamente 

com os acontecimentos da vida de Jesus; um silêncio impregnado de oração constante, de oração 

de bênção do Senhor, de adoração da sua santa vontade e de confiança sem reservas na sua 

providência. Não se exagera, se se pensa que precisamente do “pai” José, Jesus adquiriu no 

plano humano aquela vigorosa interioridade, que é o pressuposto da justiça autêntica, da “justiça 

superior”, que um dia Ele ensinará aos seus discípulos (cf. Mt 5, 20). Deixemo-nos “contagiar” 

pelo silêncio de São José! Temos tanta necessidade disto, num mundo muitas vezes demasiado 

ruidoso, que não favorece o recolhimento, nem a escuta da voz de Deus”. (Papa Bento XVI, por 

ocasião da festa em 2005) 

Podemos destacar em São José: 

 Homem do silêncio; 

 Homem humilde, de poucas posses, trabalhador na carpintaria, ensinou a profissão ao 

Menino Deus, 

 Responsável, fiel e dedicado à família de Nazaré; 

https://www.suapesquisa.com/datascomemorativas/dia_do_trabalho.htm


 É modelo do homem "justo" (Mt 1, 19), obediente a Deus; 

 Mestre de vida interior; 

 Vida simples, honesta, dedicada, cumpridor de seus deveres. 

 

 

Neste dia lembramos as profissões do carpinteiro, que lida diretamente com a madeira bruta e 

trabalha com obras relacionadas com a construção civil, de maneira especial. O marceneiro é 

conhecido por se dedicar aos trabalhos artísticos e artesanais, como objetos de decoração, obras 

de arte e outras peças com acabamentos mais sofisticados. Parabéns a estes profissionais! 

 

Dia Mundial da Água  

 

Este dia é comemorado anualmente em 22 de março. A água limpa e potável é um direito 

humano garantido por lei desde 2010, de acordo com a Organização das Nações Unidas – 

ONU. Esta data foi criada com o objetivo de alertar a população internacional sobre a importância 

da preservação da água para a sobrevivência de todos: seres humanos, animais, vegetais e todos 

os ecossistemas do planeta. É preciso encarar o meio ambiente como parte das nossas vidas. 

  O Brasil é um país privilegiado quanto à disponibilidade de recursos hídricos. A questão da 

água é preocupante, pois trata-se de um recurso vital para a humanidade. 

O caminho é a conscientização e preservação. 

Água é sinônimo de vida. Com a preservação ambiental, o uso sustentável, racional, 

equilibrado e consciente, da proteção das fontes e reservas aquíferas está o futuro da distribuição 

da água potável aos povos de todo o mundo. 

A ONU lançou a Declaração Universal dos Direitos da Água. Vamos refletir?  

1. A água faz parte do patrimônio do planeta; 

2. A água é a seiva do nosso planeta; 

3. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito 

limitados; 

4. O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos; 

5. A água não é somente herança de nossos predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo 

aos nossos sucessores; 

6. A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: precisa-se 

saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em 

qualquer região do mundo; 

7. A água não deve ser desperdiçada nem poluída, nem envenenada; 

8. A utilização da água implica respeito à lei; 

9. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as 

necessidades de ordem econômica, sanitária e social; 

10. O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em 

razão de sua distribuição desigual sobre a Terra. 

 

Como a corça anseia por águas correntes, 

a minha alma anseia por ti, ó Deus. (Salmos 42:1) 

 

Com as bênçãos da Mãe Consolata, ótimo mês de março!  

Atenciosamente, 

 

Ir. Irilda Motter Carbonera 

Diretora 

 

https://br.blastingnews.com/sociedade-opiniao/2017/09/que-tal-comecarmos-a-cuidar-de-algo-que-pertence-a-todos-nos-001977725.html
https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_42_1/

