
 
 QUERIDA COMUNIDADE EDUCATIVA DO COLÉGIO CONSOLATA 

 
 
Maio é o mês dedicado às mães e, de forma especial, à nossa MÃE Nossa Senhora, por isso 
somos convidados a ficar ainda mais próximos de sua companhia. Que tenhamos um 
abençoado mês com a graça dos nossos protetores: Pe. José Allamano, Ir. Irene Stefani e Ir. 
Leonella Sgorbati! 
 
DIA DO TRABALHO 
  

“O trabalho poupa-nos de três grandes males: tédio, vício e necessidade. ” (Voltaire) 

 
Em nossa vida, no cotidiano, temos uma bela missão que nos motiva a enfrentar os desafios 
e pensar: estou fazendo o melhor, estou dando o melhor de mim mesmo?  
 
O Papa Francisco nos recorda “...que o trabalho se aprende em família”. A família educa ao 
trabalho com o exemplo dos pais: o pai e a mãe que trabalham pelo bem da família e da 
sociedade. Nesse sentido, temos o exemplo da Sagrada Família de Nazaré, que aparece 
como uma família de trabalhadores, e o próprio Jesus é chamado de ‘filho do carpinteiro’, ou 
até mesmo de ‘o carpinteiro’.  

O trabalho nos plenifica de dignidade, tornando-nos semelhantes a Deus, que trabalhou e 
trabalha, age sempre (cf. Jo 5:17), dá a capacidade de nos manter e sustentar a nossa família, 
contribuir para o crescimento da nação”.  

São Bento nos ensina a grande harmonia entre o trabalho e oração. O padre José Allamano 
afirma aos seus Missionários e Missionárias: “O trabalho é muito mais frutuoso após 15 
minutos de oração-espiritualidade”. A família do Colégio Consolata tem essa diretriz, antes de 
qualquer atividade inicia com um momento de espiritualidade.  

Aos trabalhadores e trabalhadoras, parabéns! Felicitações e gratidão pelo empenho, 
dedicação, coragem, compromisso e entusiasmo com o seu trabalho. Que as bênçãos de 
Deus recaiam sobre cada um!  

 

DIA DA LITERATURA BRASILEIRA  

 
“Bendito aquele que semeia livros e faz o povo pensar” (Castro Alves)  

 
Esta data é comemorada em 1º de maio. Ela é importante para homenagear os 

nossos escritores e suas belíssimas obras. Cada obra é uma riqueza e marca os 

diversos períodos da história, a cultura, como é a sociedade e os aspetos do povo 

do nosso imenso Brasil. Convido você a fazer um programa de muitas leituras. 

Viajar no tempo sem sair de casa. Boa sorte! 

 
DIA DAS MÃES 

“Tudo aquilo que sou, ou pretendo ser, devo a um anjo: minha mãe”. (Abraham Lincoln) 

 
É dia de celebrar, mas sobretudo de agradecer pela dedicação, amor e carinho que as mães 
dedicam aos filhos a cada momento. Mãe é exemplo de fortaleza, entusiasmo, paciência e 

https://www.belasmensagens.com.br/autor/voltaire
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cada filho pode dizer: “minha mãe é a melhor do mundo”. Mãe não se escolhe, se aceita, se 
ama, se respeita, se valoriza, compreende-se seus momentos assim como ela é. Só quem é 
mãe sabe o que é amar incondicionalmente. Ser mãe é missão de responsabilidade. Nunca 
conseguiremos agradecer totalmente o amor de Mãe a cada um de seus filhos. Deus fez as 
mães para várias missões importantes, como participar do milagre da vida, edificar um lar 
saudável, distribuir amor, atenção, cuidado, proteção e carinho, colaborar na formação do 
caráter dos filhos, ser bênção na família e na sociedade. 
Na figura da mãe espera-se que ela saiba impor limites sem criar barreiras, respeite os 
espaços sem se afastar dos/as filhos/as, viva em harmonia apesar das diferenças de idade na 
família, contribua na formação do caráter sem manipular a personalidade. 

 
Mãe é presente de Deus, é segurança, conforto e abrigo. Mãe é escudo, confiança e paz. Mãe 

é caminho certo. Mãe é simplicidade do olhar, agir e sentir. Mãe é coração grande!   

Beleza divina é ter o ventre abençoado para receber com todo o amor o filho que será gerado. 

É amar sem fronteiras, pelo instinto aflorado e viver intensamente, pelo filho tão amado. 

Parabéns a todas as mães! Feliz Dia das Mães! 

DIA DA ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA   

“Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre;  
não há homem e nem mulher;  

porque todos vós sois um em Cristo Jesus.” (Gálatas 3,28) 
 
O sonho de liberdade sempre moveu e move o coração humano. Este sonho ainda não se 
concretizou.... Há muitas feridas que ainda não cicatrizadas, há muita dor no coração da 
população negra em nosso imenso Brasil. 
 
Essa data, 13 de maio, nos traz à memória o quanto os negros colaboraram com a construção 
do nosso país, diante disso temos com eles uma dívida de gratidão.  
 
A Campanha da Fraternidade deste ano traz como tema o DIÁLOGO - COMPROMISSO DE 
AMOR: 
 
 Diálogo com a riqueza da cultura e tradições dos descendentes negros; 
 Solidariedade na preservação da herança cultural presente em nossa sociedade; 
 Respeito, empatia, carinho e amor pela riqueza que o/a outro/a traz em si; 
 Sentimentos de gratidão e amor pois “Deus é Amor” e ama a cada um indistintamente. 

(Conferir Lucas 10,30-35) 

 
É importante celebrar esta data não somente neste dia, mas todos os dias em nome das 
mulheres e homens negros que tiveram suas vidas tomadas pela dor da escravidão. Lembrar 
a figura de Zumbi dos Palmares, líder que só desejava a liberdade e o respeito ao seu povo. 
É fato que a escravidão acabou, mas o racismo precisa ser combatido.  
 
 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
 

“Toda graça de Deus chega até nós através  
da intercessão de Maria Santíssima.” (São Maximiliano Kolbe) 

 
É sempre muito positivo lembrar os ensinamentos do Papa Francisco. Hoje vamos refletir 
sobre os ensinamentos de Nossa Senhora. No caminho de nossa fé, Ela representa uma figura 
indispensável. Jesus, no Monte Calvário, entregou sua Mãe a todos nós. 
 
Vamos refletir sobre alguns ensinamentos do Papa Francisco sobre Maria: 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gl/3/28+


 “Um cristão sem Maria está órfão, o mesmo sem a Igreja. Precisamos destas duas 
Mães: Maria e a Igreja; 

 Maria nos ajuda a crescer humanamente e na fé, a ser fortes e a não ceder às 
tentações. Viver com responsabilidade e buscar as coisas do alto; 

 Maria é mãe e nos ajuda a crescer na busca do bem, a não nos conformar com uma 
vida cômoda, fácil; 

 Maria nos dá saúde, pois é a nossa sustentação; 
 Maria cuida de seus filhos para que cresçam fortes e capazes de assumir 

responsabilidades na vida, de buscar grandes ideais: a vida com Jesus; 
 Maria é uma mãe que se preocupa com a saúde dos seus filhos, nos três aspetos: 

ajuda a crescer, a enfrentar a vida, a ser livres; 
 Maria nos educa no realismo e na fortaleza diante das dificuldades, que são próprias 

da vida, pois padeceu ao participar dos sofrimentos do seu querido Filho; 
 Maria é mãe que sempre leva seus filhos pelo caminho mais seguro e sabe equilibrar 

entre o que é perigoso e arriscado. Uma vida sem desafios não existe; 
 Maria luta conosco e nos sustenta contra todo o mal; 
 Maria é mãe com paciência e ternura e nos leva a Deus; 
 Maria é mãe boa que acompanha seus filhos no crescimento, sem evitar os problemas 

e desafios da vida e nos ajuda a tomar decisões com liberdade, conforme os planos de 
Deus; 

 Toda a existência de Maria é um hino à vida, um hino ao amor à vida”. 
 
Depositemos nessa Mãe tão amorosa toda a nossa confiança! 
 
DIA DO GARI  
 
Em 16 de maio comemora-se o dia do gari. O nome “gari” surgiu em homenagem ao francês 
Pedro Aleixo Gary, que ficou conhecido por ter fundado a primeira empresa de coleta de lixo 
nas ruas do Rio de Janeiro, em 1976.  
 
Queremos homenagear esses profissionais responsáveis por manter as ruas, praças e praias 
limpas de todo o lixo gerado pela ação humana. Todo trabalho é digno de respeito! 
 
No Brasil essa profissão não recebe o devido respeito, valorização e visibilidade que cada 
profissional merece. Graças ao seu trabalho podemos viver numa cidade limpa e organizada. 
É importante que cada um faça bem a sua parte, não jogue lixo nas ruas.  
 
“Gari”, receba a homenagem do Colégio Consolata, a nossa gratidão! Parabéns pelo seu dia! 
 
DIA DO PEDAGOGO 
 

“O educador se eterniza em cada ser que educa”. (Paulo Freire) 

 
O dia 20 de maio é dedicado ao profissional Pedagogo. A nossa sincera homenagem aos 
profissionais pedagogos do Colégio Consolata, que colaboram no desenvolvimento do 
pensamento das crianças, adolescentes e jovens com tanta dedicação e carinho. 
 
O Pedagogo ensina com amor e abraça a todos a fim de que tenham um futuro melhor e é 
nas mãos destes professionais que passam todas as profissões existentes na sociedade. 
Valorizemos os nossos profissionais. Parabéns pelo seu dia, Pedagogo! 
 

"A escola deve entregar o gosto do saber,  
mas ao mesmo tempo ensinar a conviver com o não saber" (Mia Couto) 

 
 

DIA DO ABRAÇO 



 
“Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, 

correu para seu filho, e o abraçou e beijou” . (Lucas 15,20) 
 
Essa data é lembrada em 22 de maio. O abraço é um gesto de carinho, amizade e gratidão. 
Dentro do abraço é a vida que se revela em toda a sua intensidade. Dar e receber o melhor 
da vida que palpita em nosso coração na verdade e na ternura. 
 
Atualmente, devido à pandemia do coronavírus, comemorar este dia é bastante difícil, mas 
podemos expressar o nosso abraço de forma virtual. Após este período vamos demonstrar o 
nosso amor e carinho abraçando as pessoas que tanto amamos. Não existem palavras que 
possam expressar o gesto do abraço. Feliz Dia do Abraço! 
 

“Os abraços foram feitos para expressar o que as palavras deixam a desejar. ” (Anne Frank) 

  
DIA DE PENTECOSTES  
 
Pentecostes é a festa celebrada 50 dias depois da Páscoa. Essa data nos traz alegria e a 
certeza que Cristo continua vivo e presente no meio de nós. O Espírito Santo é dom para 
todos. Ele dá a vida, a plenifica, a transforma e faz nascer e crescer uma criatura nova em 
Cristo.   
 
Os Apóstolos estavam reunidos no dia de Pentecostes: “Chegando o dia de Pentecostes, 
estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse 
um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma 
espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos 
cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes 
concedia que falassem” (Atos dos Apóstolos 2.1-4). 
 
O Papa Francisco, em uma de suas mensagens sobre essa festa, se dirigiu a todos os povos, 
dizendo: 
I. "Nesta festa, peçamos a Deus o dom do Espírito Santo para que seja Ele quem nos 
impulsione a 'caminhar juntos' como irmãos na construção de uma sociedade mais fraterna e 
na busca da plena unidade de todos os cristãos"; 
II."A abrir as nossas mentes e os nossos corações para a ação do Espírito Santo, para 
que Ele nos santifique e nos faça testemunhas de Cristo no mundo em que vivemos"; 
III. "Procuremos servir aos irmãos, aproveitando os dons espirituais que recebemos. Que a 
luz e o poder do Espírito Santo, vos acompanhe sempre”;  
IV. "A caminhar juntos no caminho da fé e a receber a vinda do Espírito Santo, para que Ele 
ajude a ser autênticas testemunhas do amor do Senhor por todos”; 
V. "Que com a força que recebemos do Espírito Santo podemos ser verdadeiras 
testemunhas do Evangelho no mundo"; 
VI. “Que o Espírito Santo nos faz irmãos de Cristo e filhos do único Pai";  
VII. "Que o Senhor os encontre prontos para receber a efusão abundante do Espírito Santo. 
Que a graça de seus dons infunda em vocês uma nova vitalidade para a fé, reforce a 
esperança e dê força operativa à caridade". 
  
Ao final de sua mensagem rezou: “Espírito santo, Tu, que conduzes a Igreja, desça novamente 

sobre nós, ensina-nos a unidade, renova os nossos corações e nos ajuda a amar como Jesus 

nos ensinou. Amém! ”  

Atenciosamente, 

 

Ir. Irilda Motter Carbonera 

Diretora   

https://www.pensador.com/autor/anne_frank/

