
 
Querida Comunidade Educativa do Colégio Consolata 
 

Agosto, mês vocacional.  
 

Durante este mês vamos refletir sobre as vocações, a primeira é a vocação a VIDA. 
Deus nos concede este dom diariamente e nós resta agradecer imensamente este grande 
presente. A segunda vocação é o chamado à SANTIDADE, caminho de vivência com Deus 
e em Deus que nos ama profundamente. Todos somos chamados à santidade não importa 
a qual vocação pessoal Deus nos chama. A cada semana somos convidados a refletir e a 
rezar por uma vocação especifica. 
1ª Semana - Vocação para o Ministério Ordenado: Diáconos, Padres e Bispos; 
2ª Semana - Vocação para a Vida em Família: Atenção especial aos Pais;  
3ª Semana - Vocação para a Vida Consagrada: Religiosos(as) e Consagrados(as); 
4ª Semana - Vocação para os Ministérios e Serviços na Comunidade;  
5ª Semana - Último domingo: Dia Nacional do Catequista 
  
DIA DO PADRE (01/08) 
 

“O sacerdote é o amor do coração de Jesus”  (São João Maria Vianney) 
 

No dia 04 de agosto de todos os anos lembramos São João Maria Vianney. Ele é o 
patrono dos sacerdotes. Muito dedicado a evangelização e o atendimento de todas as 
pessoas que o procuravam. No dia 10 de agosto comemoramos o dia de São Lourenço, 
patronos dos diáconos. 
 

No primeiro domingo deste mês lembramos os ministérios ordenados: os padres, os 
diáconos e os bispos.  
 

O sacerdote age em nome de Cristo e é seu representante dentro de sua comunidade. 
Ao padre compete ser pastor e pai espiritual para todos sob sua responsabilidade. Pela 
caridade pastoral, ele deve buscar ser sinal de unidade e contribuir para a edificação e 
crescimento da comunidade de forma que ela se torne cada vez mais atuante e verdadeira 
na vivência do Evangelho. Parabéns aos padres de nossas comunidades eclesiais. 
 

“Há homens que são como as velas; sacrificam-se,  
queimando-se para dar luz aos outros” (Padre Antônio Vieira) 

 
DIA DOS PAIS (08/08) 
 

“Não se poderia exprimir melhor o orgulho e a comoção de um pai que reconhece ter 
transmitido ao filho aquilo que realmente conta na vida, ou seja, um coração sábio” 

(Papa Francisco) 

 

No segundo domingo de agosto festejamos o dia dos pais e devido a este fato 
comemoramos a vocação familiar/matrimonial. As famílias são chamadas a se 
comprometerem com o projeto de Deus na formação na educação e no cuidado de seus 
filhos.  
 

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


Parabéns aos pais que são testemunhas de dedicação e empenho. Ao lado dos pais 
encontramos paz, segurança, honestidade, amor e luz mostrando o caminho para a vida. É 
junto aos pais que os filhos buscam respostas às suas dúvidas, angustias e incertezas e 
sabe dar conselhos na hora certa.  
 

Ser pai é sorrir, brincar, chorar e dar belas gargalhadas junto à família. É plantar 
profundas raízes no coração de cada filho. É ser presença calorosa, pessoa de coragem e 
de amor infinito. 
 

Palavras do Papa Francisco “Olhemos para José como o modelo de educador, que 
protege e acompanha Jesus em seu caminho de crescimento “em sabedoria, idade e 
graça”, como diz o Evangelho. Ele não era pai de Jesus: o pai de Jesus era Deus, mas ele 
cumpria o papel de pai de Jesus, fazia-se pai de Jesus para fazê-lo crescer. E como o fez 
crescer? Em sabedoria, idade e graça.   
 
Parabéns a todos os pais pelo seu dia! 
   
DIA DO ESTUDANTE (11/08) 
 

“Somos portadores de uma grande riqueza, que depende daquilo que somos: da vida 
recebida, do bem que há em nós, da beleza intangível com que Deus nos dotou, porque 

fomos feitos à Sua imagem, cada um de nós é precioso a seus olhos, único e insubstituível 
na história” (Papa Francisco) 

Parabéns estudantes!  
Ser estudante: 

 É ter motivação e garra para vencer; 

 Buscar entender as lições, nunca parar de aprender; 

 É desejo profundo de seguir uma profissão, ir além dos limites; 

 É a busca constante de novos saberes, devorar livros na busca de novas 
descobertas; 

 É fazer amigos a vida inteira; 

 É ter papel fundamental na sociedade para transformá-la e atualizá-la; 

 É sacrificar-se pelo prazer de estudar; 

 É nunca perder tempo, sempre investindo; 

 É muito mais que cumprir uma rotina de estudos; 

 É se tornar uma pessoa completa, exercendo a cidadania, conhecendo o mundo, 
as culturas; 

 É ter coragem, ousadia e alegria na missão de transformar o mundo através da 
educação; 

 É tempo que marca as amizades, a solidariedade, a superação e as vitórias; 

 É uma tarefa difícil, exige esforço, criatividade, paciência e perseverança. 
Estudantes renove sempre o entusiasmo, as energias pensando no seu projeto de 

vida. Você é um eterno aprendiz. 
“A realidade pode mudar, o homem pode mudar.  

Procurem ser vocês os primeiros a praticar o bem,  
a não se acostumarem com o mal e sim vencê-lo! (Papa Francisco) 

 
DIA NACIONAL DAS ARTES (12/08) 
 

"Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver” (Bertolt Brecht) 
            

No dia 12 de agosto foi criado o dia nacional das artes, para celebrar as diversas 
manifestações artísticas. Abrangem várias áreas: a música, a literatura, o cinema, o teatro, 
a pintura e muitas outras. A lista pode ser bastante grande. 
 

https://quemdisse.com.br/frase/todas-as-artes-contribuem-para-a-maior-de-todas-as-artes-a-arte-de-viver/122/


O artista usa de toda a sua imaginação, criatividade e talento, procura emocionar e 
registrar momentos importantes da história ou da vida das pessoas, da natureza. A arte 
nasceu com o homem.  
 

Comemorar este dia é muito importante para homenagear e valorizar os artistas e 
suas produções.  

Parabéns artistas da comunidade educativa do Colégio Consolata! 
 

“A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte”  (Mahatma Gandhi) 

 

DIA DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA (15/08) 

 “A Assunção de Maria mostra-nos o nosso destino como filhos adotivos de Deus  
e membros do Corpo de Cristo: como Maria, nossa Mãe,  

somos chamados a participar plenamente na vitória  
do Senhor sobre o pecado e a morte e a reinar  

com Ele no seu Reino eterno”  (Papa Francisco) 
 

A Assunção de Nossa Senhora é entendida com a glorificação de Maria para participar 
da glória de Jesus, seu Filho. Nossa Senhora esteve sempre presente na vida de Jesus, no 
momento da perseguição e morte. Ela também participou da glória de Jesus. 
 

A Assunção de Maria ao céu é vista como a antecipação da nossa ressurreição. No 
Brasil se celebra no dia 15 de agosto, quando esta data é durante a semana se celebra no 
domingo logo após a data.  
 

No terceiro domingo lembramos a vocação de mulheres e homens que consagraram 
suas vidas a Deus. São testemunhas vivas do Evangelho a serviço da Igreja ao do povo, por 
meio da oração, das missões, da educação e das obras de caridade. Com sua vida 
consagrada, demonstram que a vida evangélica é plenamente possível de ser vivida, mesmo 
num mundo consumista e materialista.  
 

”Maria, elevada ao Céu, mostra-te a todos como Mãe de esperança!  
Mostra-te a todos como Rainha da Civilização do amor! ”  (São João Paulo II) 

 
VOCAÇÃO DO/A LEIGO/A (22/08) 
  

“Vocês são o sal da terra… Vocês são a luz do mundo” (Mt 5, 13-14). 
 

O/A leigo/a comprometidos /as e atuantes na comunidade é um chamado de Deus a 
participar da vida da Igreja e do Reino de Deus. O/A leigo/a é consciente de sua contribuição 
para a caminhada e o crescimento das comunidades rumo ao céu. Assumir esta vocação é 
doar-se pelo Evangelho entre a família e a profissão. Dedicam~-se aos trabalhos pastorais 
e também missionários. 
 

Os/As leigos/as colaboras com o padre na liturgia, no ministério da música, nas obras 
de caridade e nas diversas pastorais existentes na comunidade eclesial. 

 “...o chamado do Senhor não é evidente,  
como tantas coisas que podemos ouvir,  

ver ou tocar na nossa experiência diária”. (Papa Francisco) 
 

MINISTÉRIO DOS/AS CATEQUISTAS (29/08)  
 

 “O catequista caminha a partir de Cristo e com Ele,  
não é uma pessoa que parte de suas próprias ideias e gostos,  

mas se deixa olhar por Ele,  
porque é este olhar que faz arder o coração”. (Papa Francisco) 



 
Neste ano o mês de agosto possui cinco domingos, portanto este é dedicado aos 

catequistas. São os colaboradores na catequese 
 

O Papa Francisco ensina sobre a vivência e atuação do/a leigo/a na Igreja, em diversos 
de seus discursos: 

 A liderança e o diálogo que constroem – diálogo com o povo; 

 A Evangelização que se abre a todas as culturas; 

 A oração que deve invocar o Deus Pai, é sentir o olhar de Deus sobre mim mesmo/a; 

 Jesus Cristo é inspiração de cuidado com os pobres, esta foi a missão de Jesus; 

 A abertura para a evangelização dos imigrantes, terreno fecundo de um diálogo 
ecumênico e inter-religioso; 

 Contemplar Maria como seguidora de Jesus; 

  Combater a corrupção – recuperara, transformar e construir uma sociedade fraterna; 

 A grande riqueza que há dentro da família – a união harmônica entre todos os 
membros; 

 A responsabilidade dos jovens na evangelização; 

 Os idosos oferecem a sabedoria da vida. 
 

 “O catequista deve ser a voz que transmite a Palavra,  
amigo que conduz ao Esposo”. (São João Paulo II) 

 
DIA DO FOLCLORE (22/08) 
 

A beleza da cultura popular de um povo  
poderá ser encontrada em seu folclore  

ou até resumida no mesmo. (Autor desconhecido) 

 
No Brasil o folclore faz parte da cultura popular e é muito valorizada. O conjunto das 

tradições, dos conhecimentos, das crenças, dos costumes, das danças, das canções e das 
lendas. Em cada região do nosso imenso Brasil sobressai um aspecto de nosso folclore e há 
uma grande mistura de todos os povos, a começar pelos povos Indígenas e dos que vieram 
habitar em nossa terra. Isso enriqueceu muito a nossa cultura.  
 

Alguns exemplos do folclore brasileiro mais conhecidos: 
  
Lendas: Negrinho do Pastoreio; Boto Cor de Rosa; Curupira; Boitatá; Saci e outras. 
Brincadeiras: Rabo do burro; Corrida do ovo na colher; Cabo de guerra; Jogo de argolas;    
                      Corrida do saco e as que animam as festas juninas. 
Canções: Peixe-Vivo; Cai, cai balão; Fui no Tororó; O Cravo e a Rosa; Caranguejo não é  
 Peixe. 
Festas: Folia de Reis; Festas juninas; Procissão do Fogaréu em Goiás; Romaria de finados 
do Juazeiro do Norte; Festival Folclórico de Parintins e festas brasileiras que gostamos de 
participar. 
Danças: Maracatu; Umbigada; Tambor de Crioula; Jongo; Pau de Fitas. 
Comidas: Bolo de fubá; Pamonha; Canjica; Tapioca; Feijoada e mais as comidas típicas 
das festas juninas. 
Costumes e Crendices: Ao sentir a orelha arder, atribuir a que alguém esteja falando mal 
de você; jogar um pouco de cachaça no chão 'para o santo' antes de tomá-la; Saltar sete 
ondas na noite do dia 31 de janeiro, pois isso traz boa sorte; Quebrar espelho traz 7 anos 
de azar; Encontrar um trevo-de-quatro-folhas dá sorte. 
 

“O folclore traz encanto, liberdade, cultura, lazer entre  
outras coisas que podem ser admiradas  

por qualquer povo no mundo” (Autor desconhecido) 



 DIA DO SOLDADO (25/08) 
 

“Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados” (Papa Francisco) 
 

Parabéns a todos os soldados! Vocês defendem a nossa nação com amor, atenção, 
coragem, determinação e persistência para proteger a vida dos brasileiros. 
 

Feliz dia do Soldado! 
 
“Coragem... pequeno soldado do imenso exército. Os teus livros são as tuas armas, a tua 
classe é a tua esquadra, o campo de batalha é a terra inteira, e a vitória é a civilização 
humana” (Edmondo Amicis) 

 

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. Ela abençoe a cada um e cada um cada uma.  

Atenciosamente, 

Ir. Irilda Motter Carbonera 

Diretora   

https://www.pensador.com/autor/papa_francisco/
https://www.pensador.com/autor/edmondo_amicis/

