QUERIDA COMUNIDADE EDUCATIVA DO COLÉGIO CONSOLATA

Dezembro é uma época muito especial para a Comunidade Educativa do Colégio
Consolata, pois encerramos o ano com belas e alegres datas para comemorar. Que
tenhamos um abençoado mês com as graças dos nossos protetores, Pe. José Allamano, Ir.
Irene Stefani e Ir. Leonella Sgorbati!
“Olhar com gratidão o passado,
viver com compaixão o presente e
abraçar com esperança o futuro”. (Papa Francisco)
O bispo mais idoso do mundo, com 104 anos de idade, completados em fevereiro de
2020, dá o seguinte recado aos jovens: ”Doem-se aos outros, que sua vida não seja egoísta,
mas que vivam com os demais. Porque não já amor maior do que dar a vida. Então, demos
a vida. Seja solteiro, casado, consagrado.... tanto faz. Não viver para si mesmo, mas para os
outros. Essa tem sido a minha motivação”. (Dom Damián Iguacén, bispo emérito da Diocese Tenerife,
na Espanha). Que exemplo de vida!
DIA DO ORIENTADOR EDUCACIONAL
Em 4 de dezembro homenageamos os profissionais do Colégio Consolata que se
dedicam a acompanhar, orientar e aconselhar os alunos no processo de aprendizagem. Uma
das principais funções do Orientador é ajudar os jovens a encontrar a sua vocação
profissional – Projeto de Vida – por meio de métodos psicológicos e pedagógicos, ajudandoos a escolher o melhor caminho profissional para o seu futuro.
Parabéns aos orientadores que realizam um ótimo trabalho no Colégio, com muita
dedicação, responsabilidade e paciência.
DIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO
“Com grande alegria rejubilo-me no Senhor,
e minha alma exultará no meu Deus,
pois me revestiu de justiça e salvação,
como a noiva ornada de suas joias”. (Is. 61,10).
A festa da Imaculada Conceição de Maria é comemorada anualmente em 8 de
dezembro. Essa data é celebrada, principalmente, pela comunidade cristã católica. Vamos
refletir sobre algumas características de Maria. A saber:
Maria, Mulher do Silêncio – aprendamos com Maria a silenciar e ter coragem de retirarnos dos ruídos para encontrarmo-nos com o Senhor de nossa vida e história e aí escutar o
que Ele tem a nos dizer.
Maria, Mulher da Palavra – Ela rezava os Salmos, era íntima da Palavra de Deus. Isso
vamos perceber no seu cântico o Magnificat – “Minha alma dá glórias ao Senhor... “ (Lucas 1,
46-56). Um repetir o cântico de Ana ao se encontrar com a sua prima Isabel. Deus regia sua
vida.

Maria, Mulher do Serviço – Sobe apressadamente a montanha para servir sua prima
Isabel, nos afazeres domésticos e ao mesmo tempo levar o Mistério que já trazia em seu
seio – o verbo Encarnado – e em sua vida. Consolar Isabel, acompanhá-la neste período
delicado de sua gravidez.
Maria, Mulher da Obediência – Maria só queria cumprir o projeto de Deus em sua vida.
Ela nos diz: “Fazei tudo o que Ele vos disser. ” O vinho novo da festa e da alegria em nossas
vidas.
DIA DA INCLUSÃO SOCIAL
“A inclusão acontece quando se aprende
com as diferenças e não com as igualdades”. (Paulo Freire)
Essa data é comemorada no dia 10 de dezembro. O preconceito nos impede de viver
e ver a beleza no nosso irmão e irmã. Há muitas formas de exclusão: condições
socioeconômicas, gênero, etnia, credo religioso, aspectos culturais, raça e cor e, mais
recentemente, a falta de acesso à tecnologia. Isso é muito triste, pois o respeito, a dignidade
e a acessibilidade são direitos de todos os seres humanos.
Outro aspecto são as pessoas portadoras de necessidades especiais que fazem parte
desse grupo excluído e marginalizado. Há muitos programas de inserção que oferecem
condições para tornar o ambiente mais alegre e confortável para quem carrega algum tipo
de deficiência.
A inclusão social vai acontecer quando adquirirmos a consciência de que todos
merecem uma oportunidade igual para alcançar sucesso e ter uma vida digna e justa.
Quando todos são aceitos como nossos irmãos e irmãs.
Nós, do Colégio Consolata, nos distinguimos pela acolhida, respeito e valorização da
pessoa como ela é. A exclusão social gera violência e nós queremos promover o bem de
todos e todas.
A paz mundial só é possível por meio do respeito à diversidade e à inclusão.
DIA DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE
"Não estou eu aqui, que sou sua mãe?"
(Nossa Senhora de Guadalupe a Juan Diego)

O dia de Nossa Senhora de Guadalupe é comemorado anualmente em 12 de
dezembro. A Virgem aparece a um jovem indígena e nesta data se festeja a impressão da
Imagem de Nossa Senhora no manto de Juan Diego. A princípio o jovem recusa a tarefa de
ir conversar com o Bispo, comunicando a mensagem da Virgem que se construísse um
templo em sua honra. O jovem pede um sinal à Virgem e seriam rosas que teriam brotado
milagrosamente em pleno inverno. Diante do pedido da Mãe de Jesus, o jovem vai até o
Bispo, abre seu manto e aparecem, além das rosas, a imagem de uma mulher identificada
como Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira do México e de toda a América Latina.
Convido a todos para ler essa belíssima história do jovem e de Nossa Senhora.
DIA DE SANTA LUZIA
“Curiosamente, a natureza me tirou algo valiosíssimo,
a visão, e me deu de presente a música”. (Andrea Bocelli)
O Dia de Santa Luzia é comemorado anualmente em 13 de dezembro. Ela é a
Padroeira dos oftalmologistas e nós a invocamos para a proteção de nossa visão. O nome
de Luzia significa portadora de luz, aquela que leva luz. A sua história é muito comovente,
pois sofreu perseguições por ser cristã. Antes de ser decapitada foram arrancados seus
olhos.
Nessa data lembramos o Dia Nacional do deficiente visual. Essa data ajuda a
promover a conscientização das pessoas contra o preconceito e discriminação, incentivando
o espírito de solidariedade com os portadores desta deficiência.

Uma das principais conquistas nesta área foi a implantação da legislação que garante
métodos de ensino específicos para crianças, jovens e adultos com deficiência visual,
através do método braile.
NATAL
“Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e Ele será chamado de Emanuel”,
que significa “Deus conosco”. (Lucas 1:35)
A festa do Natal tem um início na véspera. É na madrugada de 24 para o 25 de
dezembro que o canto “noite feliz” ganha uma enorme importância para a maioria das
pessoas de países cristãos. As famílias se reúnem para a Ceia, a confraternização e a troca
de presentes. A ceia tornou-se um símbolo dessa grande festa e todos esperam a meia-noite
para o anúncio do nascimento de Jesus.
A palavra Natal significa “nascimento” e celebra o dia em que o Menino Jesus nasceu.
Enfeitam-se as casas com os símbolos desta época: árvores, presépios e sinos. Essa data
nos remete às seguintes ideias:















Nascimento, renascimento e reascender o fogo da vida;
Agradecer os momentos bons e também os menos bons;
Celebrar as conquistas vividas e os objetivos alcançados;
Renovar os sonhos e metas para o ano vindouro;
Planejar o novo ano;
Olhar para frente com determinação, otimismo, entusiasmo e alegria;
Agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram a superar as dificuldades;
É tempo de perdoar, olhar para o nosso coração e jogar fora tudo o que nos
impede de viver felizes;
É tempo de alegria, harmonia, paz e muita felicidade;
É tempo de amar e receber as bênçãos de Deus;
É tempo de deixar que Deus e sua luz atinjam o mais íntimo de nosso ser;
É tempo de espalhar a paz, o bem, a harmonia e a felicidade;
É tempo de ternura e agradecimento do passado; valorizar o presente e deixar
que a esperança tome conta de nós;
É tempo de família reunida e unida no amor e no perdão para recomeçar uma
vida nova.

Desejo um Feliz e abençoado Natal com as bênçãos do Menino Deus, hoje e sempre!
“Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria,
que será para todo o povo:
‘Pois, na cidade de Davi, vos nasceu
hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor’ ”. (Lucas 2,10-11)
DIA 31 – DIA DE SÃO SILVESTRE
“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.
Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor,
justo Juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim,
mas também a todos os que amam a sua vinda”. (2Timóteo 4,7-8)
Esta data nos lembra a figura do Papa Silvestre I, considerado o responsável pelo fim
da perseguição que os cristãos sofriam no início do cristianismo do Império Romano.
Esse dia é marcado pela corrida Internacional de São Silvestre em homenagem ao
São Silvestre Papa. Esse evento começou em 1925, por iniciativa do jornalista paulista

Cásper Líbero (1889-1943), que após assistir a uma corrida noturna na França, decidiu
copiar a ideia e criar uma competição noturna em São Paulo. No início, a Corrida de São
Silvestre era realizada à meia-noite, entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. No
entanto, a organização do evento, com o crescente sucesso, decidiu enquadrar as regras
estabelecidas pela Federação Internacional de Atletismo, começando em 31 de dezembro
por volta das 15h (mulheres) e 17h (homens). A todos os que participam uma ótima corrida
e sejam felizes com o prêmio.
Fim de ano, o Bem-aventurado José Allamano nos diz: “Chegamos ao final do ano,
devemos fazer o nosso balanço: as graças recebidas... a saúde... a boa vontade de fazer o
bem...os arrependimentos... os sofrimentos...”. Nós somos convidados a também fazer o
nosso balanço, pensar sobre a nossa vida; as maravilhas que Deus realiza a cada instante;
agradecer por tudo o que recebemos; as alegrias espalhadas; as dificuldades superadas; o
perdão celebrado; todo o trabalho realizado no Colégio via online. Tudo é graça, tudo é dom!
Terminamos este ano mais enriquecidos, com novas disposições para 2021. O ano
2021 será novo se forem novos: os momentos, os dias, os sonhos, as oportunidades, as
esperanças, as alegrias, as lágrimas, os sorrisos, os abraços, as lutas, as lições de vida, as
forças, as vitórias, a humildade, a resiliência e tudo com muito amor, fé e grande vontade de
ser e viver felizes.
“Meta para o Ano Novo? Ser feliz!”
(Autor Desconhecido)

Desejo um feliz e abençoado ano 2021! Que Deus proteja e acompanhe as famílias
no ano que está próximo de iniciar. A Mãe Consolata ampare, console e a guie a todos
sempre na realização dos seus sonhos.
Que a Mãe Consolata acompanhe, proteja e console a cada um em sua lida diária.
Neste final de ciclo a invoquemos com mais frequência para que nos cubra com suas
bênçãos no ano vindouro, ensinando-nos a permanecer de pé diante dos desafios da vida.
Atenciosamente,
Ir. Irilda Motter Carbonera
Diretora

