
 
Querida Comunidade Educativa do Colégio Consolata 

 

Neste mês de novembro temos algumas datas que merecem destaque. Que tenhamos um 

abençoado mês com a proteção da Mãe Consolata e a graça dos protetores: Pe. José Allamano, Ir. 

Irene Stefani e Ir. Leonella Sgorbati! 

  

DIA DE FINADOS 

 

“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, 

viverá; e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso”? 

(João 11:25-26)  

 

É dia de oração, reflexão, saudades, e não de tristeza, um momento cheio de lembranças 

queridas das pessoas amadas. No Evangelho de São João, Jesus diz:  

“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu 

Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar” (João 14,1-

2). 

 É tempo de prestar homenagens às pessoas que amamos e já moram com Deus. Costumamos 

fazer visitas as sepulturas de nossos entes queridos, enfeitar seus túmulos com flores, acender velas, 

rezar e lembrar os bons momentos vividos juntos, pois este é um sinal de gratidão e muita estima pelos 

que passaram por nossos caminhos.   

É a saudade que faz com que as pessoas amadas continuem sempre presentes em nossas 

vidas. Um dia nos encontraremos novamente na Casa do Pai. 

Neste dia lembremos de elevar as nossas preces a todos os falecidos pelo COVID-19. 

  

 DIA NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO 

 

“Educar é semear com sabedoria e colher com paciência...” 

(Augusto Cury) 

 

Recordamos com muita saudade e gratidão das educadoras que colaboraram para que 

conseguíssemos reconhecer e unir as primeiras letras, formar as primeiras sílabas e palavras. Foi 

uma tarefa repleta de desafios e vibrante, com um olhar para o futuro: saber ler, colaborar no 

desenvolvimento da capacidade de compreensão, interpretação e produção de conhecimentos. 

Falamos bastante sobre a importância da alfabetização, mas a política educacional 

brasileira, infelizmente, ainda é falha. Os educadores sonham com um Brasil melhor, com mudanças 

radicais e a inclusão de todos com igualdade de oportunidades. Juntos podemos transformar a 

educação sempre mais e melhor. 

Alfabetizar é amar, dar os primeiros passos para o conhecimento. 

Parabéns, professoras alfabetizadoras! Coragem! Esta é uma MISSÃO sublime. 

 

“Ensinar não é transferir conhecimentos, mas sim,  

criar as possibilidades para a sua própria produção  

ou a sua construção”. (Paulo Freire) 

 

DIA DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

 

" Não é com decretos, é com costumes que se governa bem uma república". (Isoc Rates) 

 

https://dailyverses.net/pt/joao/11/25-26
https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/176483
https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/176483
https://quemdisse.com.br/frase/nao-e-com-decretos-e-com-costumes-que-se-governa-bem-uma-republica/31299/


Em 15 de novembro comemora-se a Proclamação da República brasileira. Aconteceu há 

131 anos. Temos uma longa história para lembrar e contar. É muito bom conhecer o nosso imenso 

Brasil, pelas periferias das cidades, no interior, nos sertões que nos convidam a enxergar a 

realidade com os olhos da compaixão, do amor e da fraternidade. 

O que vamos proclamar? Queremos proclamar e bem alto: 

 

 O amor ao próximo - “Reconheço por verdade que Deus não faz distinção de pessoas” 

(Atos 10:34) 

 A verdade - “Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala com sinceridade 

segundo o seu coração; aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu 

próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo” (Salmo 15,2-3)  

 A honestidade e a humildade - “Feliz é o homem que empresta com generosidade e que 

com honestidade conduz os seus negócios” (Salmos 112,5) 

 A união - “Quando um corpo sofre, todos os outros sofrem com ele; quando um membro 

é honrado, todos os se alegram com ele”. (1Cor 12,26) 

 A esperança - “Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha 

esperança” (Salmos 130,5) 

 A fraternidade - “Tudo aquilo que se compartilha, se multiplica” (Papa Francisco)  

 A solidariedade - “Entendo que solidariedade é enxergar no próximo as lágrimas nunca 

choradas e as angustias nunca verbalizadas” (Augusto Cury) 

 A bondade - “Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias de minha 

vida...” (Salmo 23,6) 

 A paz - “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; eu não vo-la dou como o mundo a dá. 

Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize” (João 14,27) 

 A amizade - “O amigo fiel é uma forte proteção, e quem o encontrou, encontrou um 

tesouro” (Eclesiástico 6,14) 

 O respeito mútuo - “O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo 

vocês” (João 15,12) 

 A igualdade de direitos - “Sonho com o dia em que todos levantar-se-ão e 

compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos” (Nelson Mandela). 

 

Olhemos com carinho a nossa bandeira com um verde de esperança, um amarelo ouro de 

conquistas, um azul da confiança, lealdade, sabedoria e o branco da paz, da harmonia. 

  

DIA DA CRIATIVIDADE 

 

“A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano”. (Jean Piaget) 

  

Não podemos deixar esta data passar em branco, 17 de novembro, dia da criatividade. Todo 

ser humano é criativo, sabe inventar, criar, expressar, crescer, correr riscos, quebrar regras, 

cometer erros e se divertir. O importante é abrir a mente para as infinitas possibilidades que a vida 

oferece.  

Neste dia celebramos o pensamento inovador e a ousadia de nada esconder as belas coisas 

criadas. Abrace com muita alegria o seu lado criativo que é tão natural no ser humano. A energia 

criativa nos liga à espiritualidade que nos enriquece, nos fortalece e nos leva ao autoconhecimento, 

a autoconfiança, a flexibilidade, a capacidade de associação, a percepção, a capacidade intuitiva, 

a imaginação, a capacidade crítica, a curiosidade intelectual, as características afetivas de se sentir 

amado e protegido, a liberdade, ao entusiasmo, a profundidade e a tenacidade. Quanta riqueza! 

Como educadores somos convidados a incentivar a criatividade em nossos alunos. 

  

DIA DA BANDEIRA 

 “A pátria é a família ampliada. ” (Rui Barbosa) 

 

Comemoramos o dia da Bandeira brasileira em 19 de novembro. Somos cidadãos 

brasileiros, devemos ter orgulho e defender a nossa Bandeira. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/10/34+
https://dailyverses.net/pt/salmos/15/2-3
https://www.pensador.com/autor/jean_piaget/


Revele o seu amor verde e amarelo pela nação. A Bandeira é o símbolo Nacional mais 

conhecido e está sempre ao nosso alcance. As Armas nacionais e o Selo Nacional são os outros 

dois símbolos de nossa Pátria.  

No primeiro domingo de cada mês é realizada a cerimônia de troca da Bandeira na Praça 

dos Três Poderes, em Brasília. O nosso respeito pelo símbolo da nossa Pátria. 

  

DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

"Eu tenho um sonho.  

O sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade,  

não pela cor de sua pele." (Martin Luther King Jr.) 

 

 Em 20 de novembro comemora-se o Dia da Consciência Negra. Data importante para 

trazermos à memória que a nossa sociedade tem na escravidão. É dia de refletir sobre as mudanças 

que realmente queremos em nossa sociedade. Ainda temos um longo caminho a percorrer, pois há 

fatos que mancham a nossa querida Pátria: a falta de oportunidades para a população negra, o 

racismo e o preconceito ainda muito presente e as tentativas de apagar a cultura africana. O Brasil 

é rico das mais diversas culturas, é uma verdadeira colcha colorida de culturas com suas 

expressões, ritos, danças, cantos, poesias, pinturas, vestimentas e expressões religiosas.  

 Por que não respeitar? É um dia para refletirmos como acolher o outro que é diferente? Não 

pensa como eu?  Colocar a pessoa com toda a sua dignidade no centro, como Jesus o fez diante 

de um homem da mão direita paralisada. "Levanta-te e vem aqui para o meio." Ele levantou-se e 

ficou de pé”. (Lucas 6,6-11) 

 Certamente o Brasil é um país respeitoso. Somos o povo mais acolhedor e alegre de todos 

os povos, mas no momento que não acolhemos o diferente na sua verdadeira realidade que 

sociedade construímos?  

 

DIA DO MÚSICO 

“Louvem eles o seu nome com danças;  

ofereçam-lhe música com tamborim e harpa”. (Salmo 149,3) 

 

Neste dia 22 de novembro trazemos à lembrança Santa Cecília, a padroeira dos músicos. 

No dia do seu casamento, a contragosto, cantou os louvores a Deus de todo o seu coração. 

Perseverou no canto de louvor que foi tão forte que chegou a mudar a sua vida conjugal. Seu 

marido, um nobre romano, acolheu o cristianismo devido aos cantos de Santa Cecília. Pessoa 

generosa. Diante do Prefeito que a questionava onde havia guardado os tesouros de seu marido, 

com muita serenidade e simplicidade respondeu: “Eu guardei com os pobres”. Vida cheia 

perseverança, fé, convicção, caráter, solidariedade e respeito são só algumas lições que podemos 

verificar na vida de Santa Cecília.  

   Músicos são pessoas convictas, perseverantes e que devemos respeitar. No mundo há lugar 

para todos, mas muitas vezes não damos o devido valor aos músicos. A música é muito importante 

na formação integral da pessoa. Crianças que recebem noções de música desde cedo, obtém 

melhores resultados nos estudos. A música auxilia no desenvolvimento da sensibilidade, 

criatividade, raciocínio e interação social. Que maravilha! 

O Colégio Consolata admira muito esses apaixonados pela música. Parabéns aos nossos 

músicos! Tenham um dia muito feliz! 

 

  

“Bom é louvar ao SENHOR, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar 

o teu amor leal, e todas as noites a tua fidelidade; sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o 

saltério; sobre a harpa com som solene”. (Salmo 92:1-3) 

Atenciosamente, 

Ir. Irilda Motter Carbonera 

Diretora  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/92/1-3+

