Querida Comunidade Educativa do Colégio Consolata
No mês de julho o calendário nos apresenta algumas datas que merecem
destaque. Que tenhamos um abençoado mês de julho com a graça dos protetores: Pe.
José Allamano, Ir. Irene Stefani e Ir. Leonella Sgorbati!
Dia do Homem
“O homem que é firme, paciente, simples, natural e tranquilo está perto da virtude”.
(Confúcio)

No Brasil comemora-se o Dia do Homem em 15 de julho. Essa data foi criada
por iniciativa da Ordem Nacional dos Escritores e é celebrada desde 1992.
Parabéns a todos os homens que são pai, mãe, irmão, amigo e companheiro!
Que não apenas hoje, mas todos os dias sejam de respeito e orgulho para vocês!
O Dia do Homem tem igual importância ao Dia da Mulher, pois ambos têm o seu
espaço na sociedade e buscam objetivos semelhantes como a promoção da vida, o
bem-estar da família, o cuidado com o meio ambiente e a busca pela saúde física e
mental.

Nossa Senhora do Carmo
“Tudo quanto pudermos dizer em louvor de Maria Santíssima é pouco em relação ao
que merece por sua dignidade de Mãe de Deus ”.
(Santo Agostinho)

Essa festa é celebrada em 16 de julho e teve início no século XII, quando um
grupo de eremitas se formou próximo ao Monte Carmelo, na Palestina. O propósito dos
eremitas era ter um estilo de vida simples e pobre.
A partir de então surgiu a Ordem das Carmelitas, que além de tomar o profeta
Elias como o seu padroeiro, também veneram a Virgem Maria, como a Bem-aventurada
Virgem do Carmo. A Virgem é a flor do Carmelo, nossa intercessora e protetora.
Podemos sempre pedir à nossa Mãe: “Ponde sobre os nossos ombros, ó Virgem
bendita, a proteção do vosso auxílio, a segurança do vosso refúgio, o consolo da vossa
intercessão, consolação contínua nas adversidades e cobre-nos com o seu manto.
Amém”.
Dia de Proteção às Florestas
“Louve a Deus tudo o que vive e respira, tudo cante louvores ao Senhor”!
(Salmo 150,5-6)

Em 17 de julho, lembramos com muito carinho o dia da proteção às florestas.
Esta data nos conscientiza sobre a importância de preservar as florestas, que é o lar
de inúmeras espécies de animais e plantas. A floresta Amazônica regula as chuvas na

América do Sul. Neste dia também lembramos a figura mística do Curupira, um espírito
mágico que habita as florestas e ajuda a protegê-la da invasão e ataque de pessoas
mal-intencionadas. É o protetor das florestas.
Podemos destacar algumas ações que nos ajudam a proteger as florestas, como
cuidar da natureza; não jogar lixo no meio ambiente; dar prioridade ao uso de papéis
recicláveis; usar produtos feitos com madeiras de reflorestamento, etc.
O Papa Francisco escreveu no documento “Louvado Seja”, em latim “Laudato
Si”, que é uma citação do Cântico das criaturas, de São Francisco de Assis. É uma
oração em forma de poema permeada por uma visão da natureza como reflexo da
imagem do seu Criador, daí deriva um sentido de fraternidade entre o homem e toda a
criação divina. O poema foi escrito no século XIII (c.1224), no dialeto da Úmbria, língua
falada por São Franscisco.
Este é um documento muito rico e nos interpela sobre o cuidado com a “casa
comum” e nos ensina que “tudo está interligado” e “...destruir a natureza equivale a
destruir o homem”. Ao número 160, o Papa nos coloca algumas questões para reflexão:
"Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças que estão a
crescer?" “Com que finalidade passamos por este mundo?” "Para que viemos a esta
vida?", "Para que trabalhamos e lutamos?", "Que necessidade tem de nós esta terra?”
Somos responsáveis e interessados em deixar um planeta habitável para os nossos
filhos, netos, bisnetos.... Cuidemos!
“Louvado sejas, meu Senhor.....” (São Fancisco)
São Cristóvão – Motorista – Colono
“Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos”.
(Provérbios 16:3)

É bem verdade que o povo brasileiro é alegre, sempre tem motivos para
comemorar.
No dia 25 de julho temos a festividade do Dia de São Cristóvão, dia do motorista
e dia do colono.
São Cristóvão nome que significa: "aquele que carrega Cristo". Cristóvão era um
homem forte que vivia às margens de um rio e ajudava as pessoas a atravessá-lo. Um
dia ele ajudava um menino a atravessar o rio carregando-o nos ombros, à medida que
ia atravessando o rio, sentia que o menino ficava mais pesado. Chegando à outra
margem, ele exclamou: "Parece que estou carregando o mundo nas costas", então o
menino respondeu: "Tiveste às costas mais que o mundo inteiro. Transportaste o
Criador de todas as coisas. Sou Jesus, aquele a quem serves".
Diante desta história, São Cristóvão tornou-se o padroeiro dos motoristas.
Os motoristas-caminhoneiros são os profissionais das estradas que carregam as
riquezas de norte a sul, de leste a oeste do nosso Brasil. Esta categoria é de extrema
importância ao desenvolvimento econômico do país. Parabéns, caminhoneiros!
Os colonos povoaram o Brasil vindos de diversos países e se instalaram várias
regiões para trabalho na agricultura. Eles têm importância fundamental na construção
do país e na formação das culturas que temos hoje e na sobrevivência da população.
Parabéns, colonos, pelo trabalho, empenho, dedicação e compromisso no cultivo de
tantos e diversificados produtos.
“O trabalho só nos cansa se não nos dedicarmos a ele com alegria.
(Rabindranath Tagore)

Dia dos Avós
“Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas
longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá”.
(Deuteronômio 5,16)

O Dia dos Avós é comemorado aqui, no Brasil, em 26 de julho. Surgiu em
comemoração ao dia dos avós de Jesus Cristo, Santa Ana e Joaquim. Os avós são
importantes na vida da família, pois colaboram na formação dos netos, dando
conselhos, amor, carinhoso, ensinam a fazer atividades que são importantes. Narram
longas histórias de suas experiências ou criadas para interagir com os netos por longas
horas.
Agradecer a Deus pelos avós. As pessoas são muito felizes quando têm os avós
próximos, eles marcam a nossa vida. Quanta sabedoria tem o olhar dos avós, quanta
generosidade tem seus sorrisos, que aconchego tem seus abraços.
Rezar sempre por eles, para que o Senhor possa abençoar a vida deles de uma
maneira muito especial. Parabéns, vovô e vovó!
“A esperança é uma virtude tão necessária como a fé, sem esperança não é possível
ser cristão de verdade”.
(Padre José Allamano)

Que a Mãe Consolata acompanhe, proteja e console a cada um em sua lida
diária. Neste momento da história do nosso povo, que a Mãe Consolata nos ensine a
permanecer de pé. Sofrimento com fé e coragem. Tudo passa!
Atenciosamente,
Ir. Irilda Motter Carbonera
Diretora

