
  
Querida Comunidade Educativa do Colégio Consolata 

 
Em junho celebramos datas festivas com muito carinho: Corpus Christi, Festa Junina, o Dia 
da Consolata e a Festa de 73 anos do Colégio. É muita benção de Deus! Que tenhamos 
um abençoado mês com as graças dos protetores: Pe. José Allamano, Ir. Irene Stefani e Ir. 
Leonella Sgorbati! 
 
CORPUS CHRISTI 

 
“O que come a minha carne e bebe o meu sangue,  

permanece em mim e eu nele.  
O que come deste pão viverá eternamente”. (João 6,56) 

 

O Corpus Christi é uma celebração da Igreja Católica e que acontece na quinta-feira depois 
do domingo da santíssima Trindade: o Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo. Este dia é 
feriado nacional e em algumas cidades é decretado ponto facultativo. Para a cidade de São 
Paulo será dia de trabalho normal, segundo a Decreto 60.131, de 18 de março de 2021 do 
Senhor Prefeito Bruno Covas. 
 
Algumas cidades têm a tradição de decorar das ruas com tapetes, faixas e cartazes por 
onde a Eucaristia vai passar. Corpus Christi quer dizer o Corpo de Cristo. É dia de 
refletirmos e rezarmos, pedindo a Jesus que nos livre de tantos males que afetam a nossa 
sociedade. 

 
 “Ele se esconde porque quer ser procurado. ” (Santo Agostinho)  

 

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 
 

No começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras,  
depois pensei que estava lutando para salvar a Floresta Amazônica.  
Agora percebo que estou lutando pela humanidade”. (Chico Mendes) 

 
O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 05 de junho. Essa data nos faz 
questionar: como está o nosso planeta? Após profunda reflexão assumiremos uma postura 
mais crítica e ativa em relação aos problemas ambientais existentes.   
 
Muito se tem feito, porém temos muito a fazer, basta verificarmos o que ocorre em nossa 
região e na cidade de São Paulo quando há chuvas torrenciais. Falta refletirmos e tomarmos 
consciência sobre as principais causas da degradação do meio ambiente, como: 
queimadas, responsáveis por eliminar toda a vida existente na região e estão associadas 
ao aquecimento global; desmatamentos, destruição da biodiversidade, extinção de animais, 
processos de erosão e empobrecimento do solo, assoreamento dos rios, desertificação e 
desequilíbrio da cadeia alimentar; poluição no ar, nas águas, nos solos a degradação da 
vegetação, da extração de minérios e a ocupação desordenada da agropecuária; 
aquecimento global, efeito estufa, derretimento das geleiras, tempestades, mudanças 
climáticas entre outros.  
 
Há também outras questões ambientais como a falta de água, o aumento do preço dos 
alimentos, a elevação da temperatura global e dos níveis dos oceanos, o acúmulo de lixo, 

https://www.dinamicambiental.com.br/blog/meio-ambiente/descubra-importancia-biodiversidade/


etc. As fontes energéticas também são agentes poluidores ou degradantes, especialmente 
aquelas oriundas de combustíveis fósseis como carros, indústrias, caminhões.... 
 
Podemos colaborar com o meio ambiente ao realizar a coleta seletiva e reciclagem do lixo; 
não jogar lixo nas ruas para evitar as enchentes; enviar para os locais adequados as 
mercadorias que tem sua vida útil esgotada, como baterias de celulares, embalagens 
plásticas, vidros; cuidar com o uso da água é um bem de todos; evitar a compra de produtos 
descartáveis e o desperdiço de alimentos.  
 
“Os alimentos jogados no lixo são alimentos roubados da mesa do pobre, de quem tem 
fome. A ecologia humana e a ecologia ambiental são inseparáveis. “ (Papa Francisco) 

 
Somos responsáveis pelas mudanças no meio ambiente. Você conhece a Carta da Terra? 
Esse primeiro registro foi elaborado no evento RIO 92, também conhecido como ECO-92. 
Vale a pena conferir! 
 
JOSÉ DE ANCHIETA  
 

“As cores da vida são as que pintamos” (José de Anchieta) 

 
Em 09 de junho homenageamos o padre jesuíta José de Anchieta cuja missão foi a de 
catequizar os povos indígenas. Ele foi um dos fundadores da cidade de São Paulo e 
considerado o Apóstolo do Brasil. Deixou inúmeras obras, era especializado no idioma 
Indígena. Escreveu nas areias da praia o célebre “Poema à Virgem”, que decorou antes 
que as águas do mar apagassem seus versos. A profundidade de seu trabalho missionário 
e de toda a sua vida dedicada ao bem do próximo, deixou rastos na cultura do novo povo 
que ia se formando no Brasil.  

 
“…todos podem destruir nossas esperanças e sonhos, o único que não pode somos nós 

que as alimentamos por muito tempo” (José de Anchieta Santos) 
 

SANTO ANTÔNIO  
 

"A paciência é a melhor maneira de vencer." (Santo Antônio) 

 
Santo Antônio é um dos santos populares mais festejado, querido, amado e honrado entre 
o povo brasileiro e podemos dizer no mundo todo. Ele é invocado para encontrar objetos 
perdidos e também para encaminhar uma pessoa para realizar a sua vocação matrimonial.  
 

O que podemos aprender com Santo Antônio de Pádua? Entre vários ensinamentos, 
podemos citar: a fidelidade a Jesus e ao Evangelho, orientar a vida para Deus; viver de 
forma simples; valorizar a família e a formação recebida; anunciar o Evangelho de Jesus 
Cristo, o amor, a Palavra de Deus, o Reino dos Céus; realizar gestos de caridade e amor 
para com todas as pessoas. 
 
Na cidade de Pádua há um relicário com a língua desse santo, o que pode nos inspirar para 
que a nossa língua não seja para divulgar o mal, e sim anunciar as maravilhas que Deus 
realiza em nós, na natureza e no mundo todo. A pregação de Santo Antônio encantava a 
todos que até os pássaros queriam ouvi-lo. 
 
A figura deste santo aparece com o menino Jesus em seus braços. Lê-se em sua vida que 
enquanto ele rezava apareceu-lhe Jesus e o santo segurou-o. É patrono dos pobres, dos 
viajantes, dos pedreiros, dos padeiros e outros. Era muito caridoso para com os pobres e 
com frequência oferecia o pão aos indigentes, partilhava o alimento de sua casa. Desse 

https://www.pensador.com/autor/jose_de_anchieta/
https://www.pensador.com/autor/jose_de_anchieta_santos/


gesto surge a benção dos pães neste dia dedicado a ele “o pão de Santo Antônio”. 
Invoquemos a sua benção e proteção! 
 
 
 

 
FESTA DA CONSOLATA, A PADROEIRA DAS MISSIONÁRIAS E MISSIONÁRIOS 

FESTA DO COLÉGIO CONSOLATA 

 
“Despertemos em nós o amor filial para com Nossa Senhora,  

desejemos experimentá-lo cada vez mais intensamente  
e digamos-lhe com grande afeto do coração:  

‘MINHA MÃE’ “ (Padre José Allamano) 

 
É festa solene! Celebramos a Festa de Nossa Senhora Consolata e do Colégio. Ela é a 
Padroeira das Missionárias e Missionários da Consolata. O Padre José Allamano dizia que 
a Consolata é a verdadeira fundadora dos dois Institutos. Repetia: “Ela é a nossa Mãe 
terníssima que nos ama como a pupila dos seus olhos”. 
  
A celebração da festa da Consolata é sempre um compromisso para a nossa vivência de 
filhas e filhos desta amada Mãe. A alegria transborda no desejo de consolação e 
esperança. O sonho de todos é que cheguem logo dias melhores e que passe este período 
de dificuldade, doenças, dor e sofrimento pela perda de tantas pessoas queridas. 
 

 A Consolata é nosso modelo de fé, fortaleza, esperança e cuidado com a vida. 
   

“Nossa Senhora é invocada com diversos títulos. Mas nós honramo-La de modo 
particular com o título de Consolata. Devemos gloriar-nos de tê-la por Padroeira. Ela 

idealizou o nosso Instituto e o mantém material e espiritualmente. Ela ama-nos como a 
mais terna das mães”. (Padre José Allamano) 

 
SÃO JOÃO BATISTA 
 

“Importa que Ele cresça e eu diminua” (Jo 3:30). 
 
A missão de São João Batista foi a de preparar a vinda de Jesus. Homem cheio de fé e 
humildade, que pregou o arrependimento dos pecados, falava sobre a vida do Salvador e 
o batizou Jesus nas águas do rio Jordão.  
 
O nome de “João” significa: “Deus se mostrou misericordioso”. O que João Batista nos 
ensina envolve ações como conhecer a Missão de Deus sobre cada um e cada uma; 
sermos fiéis e obedientes às Palavras e ensinamentos de Jesus; anunciar sempre a 
verdade; arrepender-se do mal praticado; trabalhar para alcançar o tesouro no céu. Que 
São João Batista no proteja sempre! 

 
SÃO PEDRO E SÃO PAULO  
  

“Tudo posso naquele que me fortalece”. (São Paulo – Filipenses 4,13) 

 
A solenidade da festa de São Pedro e São Paulo é uma das mais antigas. Ao longo do ano 
eles recebem diversas festas e solenes celebrações: em 25 de janeiro celebramos a 
conversão de São Paulo; em 22 de fevereiro a festa da Cátedra de São Pedro; 29 de junho 



a festa de São Pedro e São Paulo; 18 de novembro a dedicação das basílicas de São Pedro 
e São Paulo. 
 
São Pedro é o Apóstolo que Jesus escolheu para ser o primeiro papa da Igreja. É o pastor 
do rebanho, dos pescadores e evangelizou os judeus. 
 
São Paulo, o Apóstolo dos gentios, o grande missionário dos povos, por meio de suas cartas 
aprendemos sobre a vida e a fé das primeiras comunidades. 
 
A celebração acontece no mesmo dia, pois os dois estiveram sempre unidos no propósito 
de seguir Jesus até o fim de suas vidas. A pregação de ambos não eram apenas as 
palavras, mas o testemunho que convencia a todos. Eles nos questionam de como vivemos 
a nossa fé. Nesta solenidade celebramos também o dia do Papa.  

  
“Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, que 

também vos ameis uns aos outros. 
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos:  

se tiverdes amor uns aos outros.” (São Pedro – João 13,34-35) 

  
A partir do dia 01/07 férias! Desejamos que todos tenham excelentes férias! 
 
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 na fé, com 
confiança e coragem. 
 
Atenciosamente, 

 
Ir. Irilda Motter Carbonera 

 
Diretora   
 

 


