
 
QUERIDA COMUNIDADE EDUCATIVA DO COLÉGIO CONSOLATA 

  
 

Em fevereiro, o calendário nos apresenta algumas datas significativas para reflexão. 
Que tenhamos um abençoado mês com a graça dos nossos protetores: Pe. José Allamano, 
Ir. Irene Stefani e Ir. Leonella Sgorbati! 

 
 

Início do Ano Letivo 
 

“Há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas  
e nos marcam para sempre.” (Cecília Meireles) 

 
 

2021: novo ano letivo, novas perspectivas e sonhos!  
Os coordenadores, educadores e equipe administrativa realizaram encontros 

formativos e de preparação para este momento importante na vida dos nossos estimados 
alunos. 

Temos muitos propósitos, sentimentos, perspectivas, anseios, projetos e desejos de 
que tudo transcorra dentro do esperado e planejado. Diante disso é necessário ter atitudes 
que revelem muita dedicação, empenho, compromisso e responsabilidade na humildade e 
resiliência. 

Professores e alunos veteranos! Professores e alunos novos, casa nova, como será? 
A acolhida é fundamental para todos.  

Bem-vindos e bem-vindas! O Colégio Consolata está de braços abertos esperando 
vocês. 

Avante! É hora de começar com muita coragem e ousadia! 
 
 

“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho 
caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. ” (Paulo Freire) 

  
 
Nossa Senhora de Lourdes – Dia do Enfermo  
 
 

«Vinde a Mim, todos os que estais cansados  
e oprimidos, que Eu hei de aliviar-vos» (Mt 11, 28) 

 
 

Lourdes é uma cidade situada no Sudeste da França, pertencente à diocese de 
Tarbes, local onde há santuários marianos muito visitados. Bernadete era menina de 14 
anos, filha de pobre moleiro (profissão de transformar cereais em farinha) do lugar, doente, 
pobre e humilde. Em 11 de fevereiro de 1858, essa jovem teve a graça de receber a visita 
de Nossa Senhora, que lhe fez um pedido essencial para a nossa felicidade: a conversão.  

À Nossa Senhora de Lourdes dedicamos este dia para rezar, acolher e ajudar as 
pessoas doentes. Jesus é o nosso “Médico Divino”. Quando esteve na terra, curou 
inúmeras pessoas e nos deixou várias maneiras de ter saúde plena. 



Rezar também por aqueles que doam suas vidas cuidando dos irmãos, como 
médicos, enfermeiros e agentes que trabalham na área da saúde; pelos voluntários, ou 
qualquer pessoa necessitada e pelos que são chamados a reconhecer e a servir Jesus na 
pessoa do doente.  

Que Nossa Senhora de Lourdes interceda por todos nós e pelos doentes que se 
encontram nos hospitais ou em suas casas. 

 
“A doença coloca-nos de modo particular entre os «cansados e oprimidos» que atraem o 
olhar e o coração de Jesus. Daqui vem a luz para os nossos momentos de escuridão, a 
esperança para o nosso desalento. ” (Papa Francisco) 

 
 
Carnaval 
 
 

O Carnaval de São Paulo em 2021 foi oficialmente adiado devido à pandemia do 
Covid-19. O anúncio foi feito pelo prefeito da capital paulista. Aguardemos novas decisões. 

Esse evento é uma festa pública e faz parte da cultura brasileira, com temas 
específicos a cada ano, desfiles, carros alegóricos, muita música, diversão e criatividade. 
 
 
Quarta-feira de Cinzas: Início da Quaresma 
 
 

“O Senhor nunca se cansa de ter misericórdia de nós” (Papa Francisco) 

 
 
A Quarta-feira de Cinzas será em 17 de fevereiro, quando terá início o período da 

Quaresma, daí vem a palavra ‘quarenta’ dias que antecedem a Páscoa. Compreende o 
período entre a Quarta-feira de Cinzas e a Sexta-feira Santa. 

 
Nessa data os cristãos católicos recebem as cinzas, que constitui um símbolo para 

a reflexão sobre o caminho de conversão, de mudança de vida e a importância da salvação 
e nos recorda também que a passagem neste mundo é transitória. É um tempo intenso de 
buscar as coisas eternas, de sempre buscar a Deus. 

 
O Papa Francisco nos convida a “Regressar sem medo para experimentar a ternura 

reconciliadora de Deus! Regressar à casa do Pai. Regressar sem medo aos braços 
ansiosos e estendidos do Pai, rico em misericórdia (cf. Ef 2, 4), que sempre nos espera! ” 

Que a Mãe Consolata proteja, console e ampare cada família em nossa caminhada 
durante todo o ano 2021. Especialmente neste momento da nossa história, que Ela nos 
ensine a permanecer de pé com coragem e audácia. 

Atenciosamente, 

 

Ir. Irilda Motter Carbonera 

Diretora  


