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Em abril acontecem as celebrações motivadas pela Semana Santa, que nos convidam à 
reflexão sobre a nossa responsabilidade do perdão, conversão e busca de Deus. Que 
tenhamos um abençoado mês sob a proteção dos nossos intercessores Pe. José Allamano, 
Ir. Irene Stefani e Ir. Leonella Sgorbati. 
 
SEMANA SANTA – 29/03 a 04/04 
 
Semana Santa, tempo de perdão e conversão. Momentos de reflexão, revisão de vida para 
livrar-nos de tudo o que nos impede de celebrar este momento com o coração livre e 
agradecido pelo AMOR infinito de Jesus por cada um de nós, Ele sempre nos perdoa e acolhe 
com misericórdia e compaixão.  
 
Essa também é chamada de Semana de Paixão, quando Jesus entrega sua vida 
voluntariamente. Ele nos dá o exemplo, também nós devemos amar e dar a vida pelos mais 
necessitados. Vivamos com intensidade a Paixão de Cristo, que é uma via de dor, mas 
também o caminho de esperança e salvação. 
 
Nesta semana Jesus nos convida a olhar as nossas atitudes com mais atenção: Amor, respeito 
e acolhida da nossa casa – o nosso coração. O que reina nele? Quais os frutos que a nossa 
vida produz? 
  
Segunda-feira Santa – 29/03 
 
Um belo convite para esse dia envolve a leitura e reflexão sobre o texto bíblico de João 12,1-
11. Madalena, aos pés do Mestre Jesus, gesto de amizade, solicitude atenta ao Mestre que a 
acolheu com infinito amor, ela não consegue perceber a profundidade de sua atitude. Estar 
com Jesus e acolher a Sua palavra.  
 
Terça-feira Santa – 30/03  
 
Jesus nos convida a olhar o mais profundo de nós mesmos. Quanta riqueza na Palavra que o 
Senhor nos apresenta. Hoje, João 13,21-38. Jesus acolhe plenamente a vontade do Pai. 
Neste dia, em muitas comunidades, são celebradas as Sete dores de Nossa Senhora Virgem 
Maria: 
 
 A profecia de Simeão sobre Jesus (Lucas 2:34-35); 
 A fuga da Sagrada Família para o Egito (Mateus 2:13-21); 
 O desaparecimento do Menino Jesus durante três dias (Lucas 2:41-51); 
 O encontro de Maria e Jesus a caminho do Calvário (Lucas 23:27-31); 
 Maria observando o sofrimento e morte de Jesus na Cruz  (João 19:25-27); 
 Maria recebe o corpo do filho tirado da Cruz (Mateus 27:55-61); 
 Maria observa o corpo do filho a ser depositado no Santo Sepulcro (Lucas 23:55-56). 
 
Quarta-feira Santa – 31/03 
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De acordo com as narrativas bíblicas, teria sido neste dia que Judas Iscariotes se ofereceu 
para entregar Jesus aos que planejavam matá-lo, em troca de dinheiro. Judas concorda em 
trair Jesus. Podemos conferir no texto Bíblico em Mateus 26,14-25.  

 
“Nestes dias do Tríduo Sagrado, não nos limitemos a celebrar a Paixão do Senhor, mas 
entremos no mistério, façamos nossos os Seus sentimentos e as Suas atitudes. Assim, a 
nossa Páscoa será feliz” (Papa Francisco). 
 
Quinta-feira Santa – 01/04  
 
Neste dia queremos viver com muita intensidade, pois Jesus nos deixa:   
 
I. O Mandamento do Amor – “Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei”. (Jo. 15,12-17). 

Jesus lava os pés dos seus amigos, quer demonstrar o seu amor por cada um, Ele nos 
convida a fazer o mesmo, a nos doarmos com generosidade, a nos colocarmos com 
humildade a serviço. O gesto de Jesus, foi inesperado e chocante, Deus que se abaixa 
para nos servir. O Papa Francisco, diante do lava-pés, nos apresenta três palavras 
muito significativas: 
 
 SERVIR – “Somos servos inúteis; fizemos o que devíamos fazer” (Lc 17,7-10) 
 PERDOAR – “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” 

(Lucas 23,34) 

 AJUDAR – “Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita”, (Mt 6,3) 
 

II. A Instituição da Eucaristia – quer dizer ação de graças. “Eu desejei ardentemente comer 
esta Páscoa com vocês! ”  (Lc 22,15) “ Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá 
fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede”. (São João 6, 35) 
Na última ceia os acontecimentos marcantes de Jesus envolveram a preparação dos 
discípulos para a sua partida; a referência à traição; o fato de que seria negado por 
Pedro; e a Instituição da Eucaristia: o Pão da Vida. 

 
III. A Instituição do Sacerdote (Padre) – Jesus deu graças ao Pai, partiu o pão e o deu aos 

seus discípulos e disse: “.... Fazei isto em memória de mim. ” (Lc22,19). 
 
Sexta-feira Santa – 02/04   
 
Podemos refletir sobre o verdadeiro significado da bondade e misericórdia de Jesus para com 
toda a humanidade, o seu esvaziamento total em favor da vida. “A minha alma está cheia de 
tristeza até a morte; ficai aqui, e velai comigo”. (Mateus 26,38). “Meu Pai, se é possível, passe 
de mim este cálice; todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres”.  (Mateus 26,39)  
 
Sábado de Aleluia – 03/04 
 
É dia de meditação e silêncio.  "...tudo está consumado". (Jo 18,29). Vigília da Ressurreição do 
Senhor. 
 

Domingo de Páscoa – 04/04 
 
É a festa mais importante quando é celebrada a Ressurreição, a vitória sobre a morte e o 
pecado.  
 
Celebrar a Páscoa do Senhor é proclamar alegremente que Jesus ressuscitou e, por isso, 
está vivo e presente em nossas vidas. Ele nos oferece o DOM da PAZ e garante a plenitude 
da vida e a buscar as coisas do céu. Feliz e Santa Páscoa com Cristo ressuscitado e 
vitorioso. Aleluia!!! 
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DIA NACIONAL DA CONSERVAÇÃO DO SOLO 
 

“Tudo o que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver:  
uma planta, um animal, uma criança, um idoso, o planeta terra”. (Leonardo Boff) 

 
Em 15 de abril comemoramos a conservação do solo. Esta data foi instituída para que 
possamos criar consciência sobre a importância da conservação e o cuidado com o solo, que 
é um recurso natural para a produção de alimentos. Percebemos ainda a desvalorização com 
o descarte do lixo nos ambientes não adequados, poluentes despejados em lugares 
desapropriados e outros.  
 
Existem ainda outras datas que nos lembram esse tema: o dia internacional do solo – 05 de 
dezembro; o Dia Internacional da Mãe terra – 22 de abril. Somos todos convidados a cuidar 
deste Bem que Deus colocou para o nosso bem. 
 
 
MONTEIRO LOBATO 
 

"Um país se faz com homens e livros." (Monteiro Lobato) 

 

Quem não conhece esse grande escritor? Comemorar o seu dia significa um incentivo à leitura 
e o reconhecimento sobre importância dessa atividade na formação do ser humano.   
 
O escritor ficou famoso por criar personagens como Dona Benta, Narizinho e Pedrinho, Tia 
Nastácia, a boneca Emília, o Visconde de Sabugosa, o porco Rabicó e o rinoceronte Quindim. 
O Sitio do Pica Pau Amarelo é uma obra de muito valor! 
 
  
DIA DO ÍNDIO 

“Os índios são nossas raízes e agradecemos seus ensinamentos  
com muito respeito pela sua cultura,  

sabendo que ainda temos muito a aprender” (Mayara Benatti) 

 
Comemorar o Dia do Índio nos leva a refletir sobre as riquezas culturais dos povos indígenas, 
habitantes do Brasil, a importância da preservação e o respeito a esses valores culturais.  
 
Os povos Indígenas são muito bem organizados, festivos, acolhedores e alegres: 
 
 Chefe do povo – recebem diversos nomes conforme a comunidade Indígena: Cacique, 

Tuxauas.... Esses conduzem a vida, as atividades e os contatos com outras comunidades 
e povos. Muitas vezes ele é assessora por um conselho que o auxilia em tudo; 

 Alimentos – A pesca é um alimento base. Trabalham na agricultura, cultivando a mandioca 
que fazem a farinha. Há uma diversidade de alimentos produzidos pela terra; 

 Cultura – é uma riqueza: diversidades das línguas faladas; a medicina extraída das 
florestas;  

 Ritos e mitos – Depende de cada povo os diversos ritos de passagem: vida adulta; 
casamentos; mortes; 

 Artes – se mistura com a vida cotidiana. Pintura corporal; uso de penas e plumas de aves; 
cestos feitos com os diversos cipós e palhas encontrados na floresta... A música se associa 
a dança e o canto. 
 

 “Em todas as tribos, todos os povos, encontra-se um só sentimento:  
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gratidão à Mãe Natureza pelo sustento”.  (Amanda Beatriz) 
 
 
 
TIRADENTES  
 

“Se dez vidas eu tivesse, dez vidas eu daria ao Brasil”. (Tiradentes)  

A lição que aprendemos com esse herói nacional é a de construir uma nação forte, livre e 
unida. Tiradentes, personagem de origem humilde, simples, militar e trabalhador. A nossa 
homenagem a todos que lutam por um Brasil justo, fraterno, solidário e livre.  
 
ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA  

  
“O perdão é a marca da grandeza, sobretudo quando se tem em vista  

um objetivo mais alto” (JUSCELINO KUBITSCHEK) 

 
Brasília é a capital do Brasil, uma cidade que foi planejada, projetada e construída com o 
propósito de ser a sede do governo brasileiro. Hoje completa 61 anos de existência. Mantém 
sempre sua vitalidade e concentra um traçado urbano arrojado e original. Também conhecida 
como a capital da esperança. Como todas as grandes cidades brasileiras, Brasília em suas 
dificuldades, principalmente, nas cidades satélites. Parabéns aos habitantes de Brasília! 
 
DESCOBRIMENTO DO BRASIL  
 

“O fato de ser brasileiro só me enche de orgulho! ” (Ayrton Senna) 

 
Hoje essa data nos apresenta alguns ensinamentos importantes, como o caminho das 

grandes descobertas e o desenvolvimento da tecnologia; a expansão das 
condições políticas, econômicas e comerciais, hoje falamos em globalização; o contato 
com os povos indígenas, sua cultura e riquezas, que hoje podemos falar em etnoeducação, 
interculturalidade e diálogo interreligioso; a busca do conhecimento de navegação, hoje há 
projetos ambiciosos sobre a ida do ser humano ao planeta Marte. Quantas descobertas e 
riquezas! 
 
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS    
 

"Um dia quando olhares para trás,  
verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste". (Sigmund Freud) 

 
Em 24 de abril comemoramos o Dia Nacional da Língua de Sinais.   
LIBRAS é a sigla de Língua Brasileira de Sinais, um conjunto de formas gestuais utilizado por 
deficientes auditivos para a comunicação entre eles e outras pessoas, sejam elas surdas ou 
ouvintes. 
 
Libras (Língua Brasileira de Sinais) é uma língua natural usada pela maioria dos surdos do 
Brasil. Diferente de todos os idiomas já conhecidos, que são orais e auditivos, a libras é 
visual-gestual, é uma língua pronunciada pelo corpo. 
 
A língua de sinais facilita a comunicação e melhora a interação entre ouvinte e surdo. Ao 
educador especial que tem um aluno surdo na sala de aula, a língua de sinais será de 
fundamental ajuda para a transmissão do conteúdo programático das matérias. 
 
A nossa mais sincera homenagem a esses educadores pela dedicação e respeito no processo 
de ensino-aprendizagem.  
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"A Língua de Sinais é, nas mãos de seus mestres, uma linguagem das mais belas e 
expressivas, para a qual, no contato entre si é como um meio de alcançar de forma fácil e 
rápida a mente do surdo, nem a natureza nem a arte proporcionaram um substituto 
satisfatório." (J. Schuyler Long) 
 
DIA INTERNACIONAL DE LEMBRANÇA DO DESASTRE DE CHERNOBYL 
 

“Nenhuma espécie prejudica mais o ser humano,  
do que o próprio ser humano.”(Ket Antônio) 

 
Em 25 e 26 de abril de 1986, o reator de uma usina nuclear explodiu e pegou fogo na região 
onde atualmente é o norte da Ucrânia, desencadeando o pior acidente nuclear da história que 
teve várias consequências: a liberação de material radioativo da usina por, pelo menos, dez 
dias; a geração de vários problemas de saúde e impactos ambientais. Imediatamente após o 
acidente, vários países suspenderam a importação de produtos agrícolas como a batata e o 
leite. 
 
Após 35 anos podemos observar que Chernobyl é uma cidade fantasma onde as construções 
são engolidas pela natureza e abandono. Ainda são registrados altos índices de radioatividade 
por ali. Chernobyl se transformou em atração turística. 

 
Que a Mãe Consolata acompanhe, proteja e console a cada um em sua lida diária. Neste 
momento da história do nosso povo, que Ela nos ensine a permanecer firmes com fé e 
coragem. Ainda precisamos de muitos cuidados, a situação continua delicada. Mas tudo vai 
passar e a alegria vai retornar em dobro! 

  
Atenciosamente, 

 
Ir. Irilda Motter Carbonera 
 
Diretora   
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