
 
Querida Comunidade Educativa do Colégio Consolata 

 
Em setembro, o calendário nos apresenta algumas datas bem significativas para reflexão. Que 

tenhamos um abençoado mês com a graça dos protetores: Pe. José Allamano, Ir. Irene Stefani e Ir. 
Leonella Sgorbati! 
 
 
MÊS DA BÍBLIA 

“A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos 
e luz que clareia o meu caminho”. (Salmo 119,105) 

  
No ano 2020, o mês da Bíblia apresenta como lema: “Abre a tua mão para teu irmão”! (Dt 15,11), 

fundamentado no livro do Deuteronômio. A motivação para celebrarmos o mês da Bíblia é que no dia 
30 de setembro festejamos São Jerônimo, que se dedicou na tradução da Bíblia, levou 35 anos neste 
trabalho. Graças a este santo hoje temos a Bíblia em nossas mãos. São Jerônimo dizia “quem não 
conhece os Evangelhos não conhece Jesus”. 

 
Conhecer, ler, estudar e refletir a Palavra de Deus é fundamental para todo cristão. Jesus 

conhecia profundamente a Bíblia e a citava. Isso é o suficiente para que todos nós façamos o mesmo. 
A Palavra de Deus está sempre ao alcance da mão e do coração de quem segue a Deus. É o Espírito 
Santo que nos move a refletir a Palavra de Deus. 

 
Para bem acolhermos esta Santa Palavra, vamos refletir sobre cinco palavras:  
 

1. Os ouvidos – “Dá-nos, Senhor, ouvidos de discípulo”, (Isaías 50,4b) assim pedia o profeta Isaías. 

Não podemos nos fazer de surdos à voz de Deus; 
2. A cabeça – A Palavra guia nossos pensamentos e oferece critérios, valores e luzes à razão; 
3. O coração – A Palavra lida, ouvida e refletida desce ao coração, que é assimilada, 

experimentada, vivida e se torna alimento; 
4. As mãos – A Palavra abre nossas mãos para a construção do reino, para as boas obras e o 

amor transformador; 
5. Os pés – Com os pés iluminados pela Palavra caminhamos ao encontro dos mais necessitados. 

Pés evangelizadores, caminhantes, missionários nos deixam sempre de pé, especialmente, ao 
pé da cruz. 
 

 Quão saborosas são para mim vossas palavras, mais doces que o mel à minha boca” 
 (Sl 118,103) 

 
 

DIA DA AMAZÔNIA 
 

“Desmatar a Amazônia é o mesmo que tirar a vida”.  
(Wylluane A. Camurça) 

 
Em 5 de setembro lembramos com muito carinho a nossa “querida Floresta Amazônica”, como 

o Papa Francisco intitulou no documento do Sínodo da Amazônia. Essa é a maior floresta tropical do 
mundo, logo merece um dia em sua homenagem.  

 
É uma data voltada para a conscientização da população sobre a importância da Floresta 

Amazônica para o meio ambiente. Além da riqueza de vida (vegetal e animal), a Amazônia é rica em 
rios, lagos e diversos recursos naturais. Toda esta riqueza e beleza devem ser preservadas para as 
futuras gerações. A exploração dos recursos da Amazônia deve ser feita de forma sustentável, ou seja, 
sem agredir a natureza.  



 
Um sério problema enfrentado pela Amazônia nas últimas décadas, e que devemos refletir e 

agir, é a questão do desmatamento ilegal que visa retirar madeira ou ampliar áreas para pasto e 
plantações, o que afeta diretamente a fauna e a flora da região, causando danos irreversíveis ao 
ecossistema.  

 
Há, infelizmente, também outros problemas que atingem a Amazônia: biopirataria (contrabando 

de animais e de plantas); pesca e caça ilegais e sem controle; conflitos por disputas de terras.  
 
Os principais objetivos para a nossa reflexão:  
- Conscientizar as pessoas sobre a importância da Amazônia para o Meio Ambiente;  
- Debater sobre os problemas atuais da Amazônia;  
- Educar e informar, principalmente jovens e adolescentes, sobre a importância da preservação 

da Floresta Amazônica.  
 
A Amazônia é a nossa maior riqueza, preservá-la é o nosso maior dever. 

  
 
DIA DA PÁTRIA 

 
“Não perguntes o que a tua Pátria pode fazer por ti.  

Pergunta o que tu podes fazer por ela”.  (John Kennedy) 

  

Celebrar a Semana e o Dia da Pátria é uma grande oportunidade de acender em cada coração 
a chama da vida, da cultura cidadã, do patriotismo de nossa nação: Brasil. Todos somos convidados 
a buscar e lutar pelo bem comum, pela unidade, solidariedade, justiça e verdade. 

 
Essa comemoração quer despertar a consciência do povo e o desejo de caminhos serenos, de 

vivência fraterna, e paz entre todos de norte a sul, leste a oeste. É a nossa grande nação com uma 
riqueza insondável para ser sempre mais valorizada por todos. 
 
 
DIA MUNDIAL DA ALFABETIZAÇÃO  
 

“Aqueles que ensinam os homens brilharão como as estrelas do céu”. (Dn 12,3) 

 
Comemoramos o Dia Mundial da alfabetização em 8 de setembro, e foi criado em 1967 pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco). O objetivo é tratar sobre assuntos ligados à questão da alfabetização e 
à promoção de debates sobre a importância da alfabetização na vida de todos os seres humanos.  
 

No Brasil tem diminuído o número de analfabetos, porém não há igualdade nesse processo. A 
alfabetização é uma forma de quebrar barreiras, diminuir as desigualdades sociais, possibilitar 
melhores oportunidades no mercado do trabalho, salários mais dignos, qualidade de vida, acesso à 
informação, abertura a novos caminhos de interação com a sociedade, o que favorece à formação de 
pessoas críticas, respeitosas e tolerantes. 

 
A educação é prioridade essencial para todos, sem distinção. 
 

  
DIA DA ÁRVORE  

“Plante uma árvore e comprove que não serás mais o mesmo”. (Iara Schmegel) 

 

No território nacional é comemorado em 21 de setembro. A finalidade é promover um momento 
de profunda reflexão sobre o desmatamento e a importância da conservação dos recursos naturais. O 
Brasil é um país riquíssimo na diversidade natural e é preciso valorizar essa riqueza que Deus nos deu 
de graça. “De graça recebestes”! (Mt 10,8). 

 

https://www.pensador.com/autor/john_kennedy/
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/wilson-martins-questionario-unesco-sobre-democracia.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/wilson-martins-questionario-unesco-sobre-democracia.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/wilson-martins-questionario-unesco-sobre-democracia.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/wilson-martins-questionario-unesco-sobre-democracia.htm


As árvores possuem um papel essencial na vida dos seres vivos, sobretudo do ser humano. 
Proteger o meio ambiente é papel de toda a sociedade, por isso a nossa adesão às campanhas de 
educação ambiental são sempre incentivadas e acolhidas. 
 
 
PRIMAVERA  

“Sejamos como a primavera que renasce cada dia mais bela…  
Exatamente porque nunca são as mesmas flores”. (Clarice Lispector) 

 
No dia 23 de setembro lembramos o início da primavera, que é considerada a estação mais 

bonita do ano, conhecida como a estação das flores. As flores encantam-nos principalmente por suas 
cores vibrantes e perfume sem igual. As paisagens enchem-se de cores, deixando ruas, campos, 
parques e jardins com o aspecto alegre, encantador e é a estação muito agradável devido à 
temperatura amena; o período primaveril também é sinônimo de juventude, fertilidade e renascimento. 

 
Há uma canção que diz: “primavera, primavera, rainha das estações. Lindas flores dás a terra 

e alegria aos corações”! E viva a Primavera! 

 
 
DIA DO TRÂNSITO  
 

   “As placas de trânsito indicam a segurança e a precisão do seu itinerário  
e a Bíblia indica o caminho para a eternidade da alma de qualquer operário”. (Helgir Girodo) 

 
O Dia Nacional do Trânsito é lembrado em 25 de setembro com o propósito de promover 

reflexões sobre o valor primordial do cuidado com a VIDA. Outro aspecto importante é conscientizar 
sobre o número de acidentes de trânsito que acaba gerando muitas vítimas. Mesmo com o 
endurecimento da legislação de trânsito no Brasil, ainda há imprudência dos motoristas e ausência de 
fiscalização nas vias, e o número de acidentes causados por motoristas alcoolizados ainda é muito 
elevado no país. 

  

Que a Mãe Consolata proteja, console e ampare a cada um em sua lida diária.  

Atenciosamente, 

Ir. Irilda Motter Carbonera 

Diretora  

 
 
 
 
 
 

  
  
 

https://escolakids.uol.com.br/composicao-da-flor.htm
https://www.pensador.com/autor/helgir_girodo/

