
 
Querida Comunidade Educativa do Colégio Consolata 

 
O mês de agosto é muito significativo, pois lembramos e rezamos pelas vocações. Que 
este seja um período com boas notícias e abençoado por nossos protetores: Pe. José 
Allamano, Ir. Irene Stefani e Ir. Leonella Sgorbati! 
 
Agosto: mês vocacional 

“Vem e segue-se” (Mt 19,21) 

 
Vocação: chamado de Deus para testemunhar o amor e a compaixão. Em 2020, o mês 
vocacional traz como tema “Amados e chamados por Deus” e o lema “És precioso aos 
meus olhos. Eu te amo!”  (Is 43,1-5). 

 
Trazemos presente: a Vocação à Vida; a Vocação à Santidade; a Vocação do Padre; a 
Vocação da Família; a Vocação à Vida Religiosa Consagrada; a Vocação do Leigo; a 
Vocação do Catequista. 

 
I. Vocação à Vida – Fomos chamados à vida, a existir. Ninguém vive porque decidiu viver. 

Alguém nos chamou à vida: Deus. Toda vocação corresponde à uma missão, a um 
compromisso de defender a vida em todos os aspectos: saúde, educação, trabalho com 
dignidade e respeito.  
 

II. Vocação à Santidade – São Paulo nos diz: “Porque esta é a vontade de Deus, a vossa 
santificação” (1Tes 4,3). Para os dias de hoje a santidade é muito urgente. Para ser 
santo/a não é necessário coisas extraordinárias e sim viver com fé e amor tudo o que 
realiza a cada dia. Todos somos vocacionados à santidade e fora desse caminho não 
temos como viver bem qualquer que seja a nossa vocação pessoal. 

  
III. Vocação do Padre – É dedicado ao padre o primeiro domingo do mês. No dia 2 a Igreja 

Católica celebra a memória de São João Maria Vianney , o padroeiro dos Padres. O 
santo traz este pensamento: “O Sacerdote não é para si, mas para a humanidade” (São 

João Maria Vianney). Parabéns aos padres de nossas paróquias e comunidades 
eclesiais! 

 
IV. Vocação da Família – Semana Nacional da Família 2020 com o tema “Eu e minha casa 

serviremos ao Senhor” (Josué 24, 15). Esta semana acontece no período de 9 a 15 de 
agosto. O segundo domingo é dedicado aos pais. Parabéns, pais, pelo seu dia! Pai 
alegre, feliz, lutador, trabalhador, honesto, amoroso, conselheiro, sofredor, em todos os 
dias reconhecemos o esforço, a dedicação e o compromisso na formação e educação 
dos filhos (Documento “Exortação Apostólica AMORIS LAETITIA” (o amor na família) do Papa Francisco 

– Vaticano 19/03/2016).   

 
V. Vocação à Vida Religiosa Consagrada – No terceiro domingo do mês recorda-se 

a vocação à vida consagrada: religiosos, religiosas, consagradas e consagrados nos 
vários Institutos, Congregações e comunidades de vida apostólica e também nas novas 
comunidades. Essa recordação é feita porque no dia 15 de agosto celebramos o Dia da 
Assunção de Maria aos céus, solenidade que, aqui no Brasil, é transferida para o 
domingo seguinte. 

 



 
VI. Vocação do/ Leigo/a – No quarto domingo lembramos a vocação do leigo que é 

chamado a construir o mundo, a ser o sal e luz de Cristo nesta terra. (Mt5,13-16).   
Chamado a ser corresponsável pela promoção da vida na vida famílias, no ambiente 
de trabalho que exerce para o sustento da família; a trilhar um caminho de 
desenvolvimento humano e de santificação pessoal no meio da família e da sociedade. 

 
VII. Vocação do/a Catequista – No quinto domingo homenageamos os/as catequistas das 

nossas comunidades eclesiais, cuidam da formação e da vida espiritual é uma missão 
de anúncio e testemunho de Jesus Cristo. 

 
 

Dia Nacional dos Profissionais da Educação 
 

 “Os sábios brilharão como brilha o firmamento, e 
os que ensinam a muitos a justiça, brilharão para sempre como estrelas” (Daniel 12,3). 

 
No dia 1º de agosto homenageamos os profissionais da Educação. É uma data ainda 

não muito conhecida, mas temos a certeza de que a educação é um ato de extremo amor 
e dedicação. 

Por esse motivo o nosso parabéns a todos os profissionais comprometidos, 
empenhados e disponíveis que colaboram com a formação das crianças e jovens e ajudam 
a construir a educação em nosso país! 

 
 

Dia Nacional da Saúde 

“O primeiro dos bens, depois da saúde, é a paz interior”.  
(Abraham Lincoln) 

 

Celebramos em 5 de agosto o Dia Nacional da Saúde. O objetivo é promover a 
conscientização sobre a importância da educação sanitária, despertando o valor da saúde 
e os cuidados para com ela. O cuidado é fundamental neste período que estamos 
enfrentando. 

Serve para homenagear e recordar a vida e o trabalho de Oswaldo Cruz, um dos 
principais responsáveis pelas erradicações de perigosas epidemias que acometiam o Brasil 
no final do século XIX e começo do século XX. 

Oswaldo da Cruz nasceu em 5 de agosto de 1872 e foi responsável pela criação do 
Instituto Soroterápico Federal (atualmente conhecido como Fundação Oswaldo Cruz - 
Fiocruz) e da fundação da Academia Brasileira de Ciências. 
 

 Dia do Estudante  
 

"A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original." 
(Albert Einstein) 

  
Parabéns, estudantes do Colégio Consolata! 
  
No Brasil essa data  possui um significado importante para a classe estudantil, pois 

em 11 de agosto de 1937 nasceu a União Nacional de Estudantes - UNE, que protege os 
direitos e deveres de todos os alunos do país. 

Aqui dedicamos uma mensagem a cada um de vocês, queridos estudantes: 
 

"Querido estudante!  

http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/32N.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/L3J.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/G11.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/W3.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/87K.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1RK.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/IT.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/L3J.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/13V.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/X4.HTM


Saiba que você é o motivo, a razão primeira e mais importante de nossa missão de 
educadores. Estudar é como conhecer mundos diferentes. Tempo de novidade a cada dia. 
Tempo de alegria a cada hora. Tempo de se preparar para a vida.  

Estudar é aproximar-se de si mesmo, dos outros... Estudar é projetar sonhos, 
desejos, lutas e utopias... Estudar é humanizar, celebrar os mistérios de incompletude de 
nossa existência. Por muitas dificuldades que possam encontrar, não desistam. E, acima 
de tudo, se esforcem... Sonhem... busquem sempre para alcançar a meta desejada. Sejam 
felizes. Parabéns!” 

 
 

 Dia do Folclore 

“O Brasil tem um rico folclore que deveria ser mais valorizado”. (Mestre Arievlis) 

O folclore é celebrado em 22 de agosto. Essa data foi criada com o objetivo de 
garantir a preservação do acervo que forma o folclore brasileiro e também de incentivar os 
estudos na área. Lembre-se: o folclore é o conjunto de conhecimentos de um povo, e integra 
os costumes, crenças, parlendas, contos, mitos, lendas, adivinhas, músicas, danças e 
festas populares de uma cultura e região. 

Costuma-se relembrar os elementos mais importantes da cultura popular brasileira, 
e é composto por lendas, danças, canções, brincadeiras infantis e festas populares. 
Destacam-se: Cantigas de roda; Samba de roda; Maracatu; Frevo; Catira; Afoxé; Quadrilha; 
Festas Juninas; Bumba meu boi; Folia de Reis; Carnaval; superstições. É importante 
destacar que os principais personagens do folclore brasileiro são: Saci-pererê; Curupira; 
Caipora; Boitatá; Cuca; Iara; Boto cor de rosa; Bicho-Papão; Lobisomem; Mula sem cabeça; 
Negrinho do Pastoreio; Bumba meu boi. Frequentemente podemos encontrar nessas 
lendas resquícios de mitologias europeias, asiáticas e africanas. 

Quanta riqueza em nosso imenso Brasil. Valorizemos! 
 
  
Dia Nacional da Educação Infantil  

 
“Criar uma criança é fácil, basta satisfazer-lhe as vontades.  

Educar é trabalhoso”. (Içami Tiba) 

 
Em 25 de agosto celebramos o Dia Nacional da Educação Infantil, segmento onde 

cada pequena descoberta se torna um grande aprendizado. È  o início que abre as portas 
para o mundo com todas as suas riquezas. 

O  lúdico é atividade por excelência. Os jogos e as brincadeiras são formas de 
entender os diferentes papéis exercidos na sociedade e na própria vida. Além de possibilitar 
à criança desenvolver o raciocínio, a socialização e ter momentos de alegria e prazer. São 
estimulados ao gosto da leitura, estudo e do aprender em cada novidade. 

Desde agosto de 2012 comemora-se oficialmente o Dia Nacional da Educação 
Infantil. A data é uma homenagem ao nascimento da fundadora da Pastoral da Criança, a 
médica Zilda Arns, falecida em 2010. A criação da data tinha como objetivo levantar debates 
sobre a qualidade da educação para a primeira infância.  
 
           Atenciosamente, 

Ir. Irilda Motter Carbonera 

Diretora  
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