
QUERIDA COMUNIDADE EDUCATIVA DO COLÉGIO CONSOLATA 
  
Estamos em outubro, mês marcado por festas muito queridas ao nosso coração. Que 
tenhamos dias abençoados com a graça dos nossos protetores: Pe. José Allamano, Ir. Irene 
Stefani e Ir. Leonella Sgorbati! 
 
 
DIA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PROTETOR DOS ANIMAIS E DA NATUREZA 
 
Em 4 de outubro queremos prestar nossa homenagem a São Francisco de Assis. A nossa 
homenagem a um dos santos mais admirados e conhecido por todos: São Francisco de 
Assis, o padroeiro dos animais e da natureza, também conhecido por ser o santo dos pobres. 
Nada mais sublime do que refletirmos sobre este cântico que São Francisco compôs 
admirando a natureza e nela a presença de Deus. 
 
Cântico das Criaturas (São Francisco de Assis)  

 
Altíssimo, onipotente, bom Senhor, 
Teus são o louvor, a glória, a honra 
E toda a bênção. 
Só a ti, Altíssimo, são devidos; 
E homem algum é digno 
De te mencionar. 
 
Louvado sejas, meu Senhor, 
Com todas as tuas criaturas, 
Especialmente o Senhor Irmão Sol, 
Que clareia o dia 
E com sua luz nos alumia. 
E ele é belo e radiante 
Com grande esplendor: 
De ti, Altíssimo é a imagem. 
 
Louvado sejas, meu Senhor, 
Pela irmã Lua e as Estrelas, 
Que no céu formaste claras 
E preciosas e belas. 
 
Louvado sejas, meu Senhor, 
Pelo irmão Vento, 
Pelo ar, ou nublado 
Ou sereno, e todo o tempo 
Pela qual às tuas criaturas dás sustento. 
 
Louvado sejas, meu Senhor, 
Pela irmã Água, 
Que é mui útil e humilde 
E preciosa e casta. 
 
 

 
 
Louvado sejas, meu Senhor, 
Pelo irmão Fogo 
Pelo qual iluminas a noite 
E ele é belo e jucundo 
E vigoroso e forte. 
 
Louvado sejas, meu Senhor, 
Por nossa irmã, a mãe Terra 
Que nos sustenta e governa, 
E produz frutos diversos 
E coloridas flores e ervas. 
 
Louvado sejas, meu Senhor, 
Pelos que perdoam por teu amor, 
E suportam enfermidades e tribulações. 
 
Bem-aventurados os que sustentam a 
paz, 
Que por ti, Altíssimo serão coroados. 
 
Louvado sejas, meu Senhor, 
Por nossa irmã a Morte corporal, 
Da qual homem algum pode escapar. 
 
Ai dos que morrerem em pecado mortal! 
Felizes os que ela achar 
Conformes a tua santíssima vontade, 
Porque a morte segunda não lhes fará 
mal! 
 
Louvai e bendizei a meu Senhor, 



E dai-lhe graças, 
E servi-o com grande humildade. 
 
 
 
 
DIA DOS ANIMAIS 

“Não te envergonhes se, às vezes, 
animais estejam mais próximos de ti do que pessoas.  
Eles também são teus irmãos”. (São Francisco de Assis) 

 

Também no dia 4 de outubro destacamos a importância que os animais têm na vida dos 
seres humanos e do planeta Terra, ressaltando o respeito e o compromisso que todos devem 
ter com o meio ambiente. O Dia dos Animais é amplamente comemorado destacando São 
Francisco de Assis como o protetor dos animais.  
 
DIA DA NATUREZA 
 
Neste dia também dedicamos a nossa reflexão sobre a natureza e os métodos sustentáveis 
com o cuidado para com o meio ambiente. Por natureza se entende tudo o que há no planeta 
Terra e que não é produzido pelo ser humano, como a terra, a água, as árvores, a atmosfera, 
os animais. No cântico acima pudemos refletir o quanto São Francisco admirava, amava e 
cuidava de toda a natureza. 

  
Como é que os homens podem amar uns aos outros, 

 se não amam o Amor/Deus? (São Francisco de Assis) 
 
DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA – DIA DAS CRIANÇAS 
 

“Maria é a mãe que, com paciência e ternura,  
nos leva a Deus, para que Ele desate os nós da nossa alma.” (Papa Francisco)  

 
O Dia da Padroeira do Brasil é muito festivo, importante feriado nacional. Marcado por 
romarias, peregrinações em busca de consolo e proteção em nossa Mãe de infinita 
misericórdia para com seu povo. 
 
Mãe Aparecida, derrama o teu amor sobre todos os que precisam, afasta as tristezas e 
restabelece a paz e o amor de Cristo em nossas vidas; faça com que tenhamos coragem e 
serenidade para enfrentarmos os desafios que vida nos apresenta, sobretudo neste 
momento de pandemia; faça de teu manto um refúgio aos sem teto, que tenham uma moradia 
digna e do teu amor um escudo contra as maldades que ameaçam os moradores de rua;  
 
Senhora da Conceição Aparecida, derrame as tuas bênçãos nos corações de todos os que 
te imploram saúde, paz e segurança;  inspire com a tua sabedoria e intercessão do teu divino 
amor de Mãe, para que vivamos em paz e harmonia com todos e em todas as nações do 
mundo; ajuda com a tua força e proteção a superarmos as dificuldades que enfrentamos 
neste momento de nossa história de nação brasileira; acompanhe com a tua misericórdia e 
teu amor, iluminando os nossos corações na busca e vivência do Projeto de Deus em nossas 
vidas;  
 
Mãe de Deus, rainha dos anjos, continue guiando os nossos passos pelo teu amor e que 
nossos atos e palavras sejam testemunhas da tua presença em nossas vidas e da nação 
brasileira; abra caminhos de generosidade, de serenidade, de compromisso com a justiça e 



a solidariedade a fim de seguirmos em frente no caminho da retidão e sinceridade; cubra 
com o teu manto Sagrado e derrame as tuas bênçãos de Mãe compassiva. 
 
O Santuário Nacional de Aparecida é considerado o maior centro de Evangelização do Brasil 
e um dos principais polos de turismo religioso. 
 
DIA DAS CRIANÇAS 
 

“Se a criança não receber a devida atenção, em geral,  
quando adulta, tem dificuldade de amar seus semelhantes.” (Dalai Lama) 

 
Essa data nos ajuda a tomarmos consciência sobre os cuidados, o respeito e o carinho para 
com as crianças e adolescentes, é a fase mais bela da vida e que merece todos os cuidados 
para crescerem e se desenvolverem como pessoas realizadas e felizes. Há o costume de se 
oferecer presentes para as crianças neste dia e organizar festas coletivas nas praças e 
espaços recreativos.  
 
A Declaração dos Direitos da Crianças, de 20 de novembro de 1959, apresenta os 
princípios fundamentais e é muito propício lembrarmos os dez principais:  
 

1. Todas as crianças, independentemente de cor, sexo, língua, religião ou opinião, 
devem ter os direitos garantidos; 
2. A criança será protegida e terá direito ao desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social adequados; 
3. Crianças têm direito a nome e nacionalidade; 
4. Toda criança terá direito a alimentação, recreação e assistência médica; 
5. Toda criança portadora de necessidades especiais terá direito a tratamento, 
educação e cuidados especiais; 
6. Toda criança precisa de amor e compreensão; 
7. Toda criança terá direito a receber educação, que será gratuita pelo menos nos 
anos iniciais; 
8. Toda criança estará, em qualquer circunstância, entre os primeiros a receber 
proteção e socorro; 
9. A criança será protegida contra qualquer crueldade e exploração; 
10. Toda criança terá proteção contra atos de discriminação. 

 
Fica uma pergunta para a nossa reflexão: As crianças de nosso país são respeitadas como 
propõe a Declaração dos Direitos da Criança?  
 
DIA DO PROFESSOR 
  

“Os que a muitos ensinam a justiça  
brilharão como as estrelas eternamente” (Daniel 12,3). 

 
No dia 15 de outubro comemoramos o Dia do Professor. Essa data foi criada para 
homenagear àqueles que se dedicam ao desenvolvimento da educação. 
 
Ser professor é muito mais do que transmitir o conhecimento, é saber agir com simplicidade, 
companheirismo, dedicação, paciência e persistência; é estar sempre disposto a ajudar a 
qualquer hora; consumir horas e horas pensando em cada detalhe na preparação da aula; 
transformar o cansaço numa aventura maravilhosa de ensinar e aprender; semear em 
terreno sempre fértil e se encantar com a colheita, mesmo que tardia; é saber despertar o 
aluno para a aventura da vida; incentivar a criatividade no aluno para que busque a sua 
formação integral; inspirar os alunos na construção do conhecimento; ensinar, encantar e 
envolver; saber cativar e inspirar. 
 

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


Parabéns! Felicidades e muito sucesso na arte de ser educador! 
 

“Professores brilhantes ensinam para uma profissão.  
Professores fascinantes ensinam para a vida. “(Augusto Cury) 

 
DIA DO PROFISSIONAL DE INFORMÁTICA  
  

“Tecnologia como arte é um exercício crescente da imaginação humana”. (Daniel Bell) 

 
No Brasil este dia é comemorado em 19 de outubro. Essa não é uma data reconhecida 
oficialmente por Decretos e nem por Leis, mas é uma área essencial para a comunicação 
contemporânea e está em constante crescimento. É importante reconhecer a presença deste 
profissional em nosso Colégio. 
 
Sua tarefa abarca a manutenção e a montagem de equipamentos que permitirão o bom 
funcionamento dos trabalhos desenvolvidos em nosso ambiente educacional. Para se chegar 
a isso é necessário muito estudo e constante atualização. O mundo da tecnologia é um 
constante desafio para estes profissionais.   
 
Parabéns e sucesso sempre!  
 
DIA NACIONAL DO LIVRO  
 

“A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas,  
por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede.”  

(Carlos Drummond de Andrade) 
 
Comemoramos em 29 de outubro o Dia Nacional do Livro, que é uma das mais 
enriquecedoras invenções do ser humano. Existem muitas datas importantes relacionadas 
aos livros e é bom lembrarmos:  
 
 Dia mundial do livro - 23 de abril; 
 Dia do livro didático -  27 de fevereiro; 
 Dia internacional do livro - 02 de abril; 
 Dia do livro infantil - 18 de abril. Nessa data também é homenageado o escritor Monteiro 

Lobato, que nasceu nesse dia e é considerado o precursor da literatura infantil brasileira. 
 
O livro é o melhor amigo do ser humano, pois juntos se sonha, se aprende, se cria e se 
cresce; é auxílio na construção do conhecimento, do pensamento, da liberdade, da 
esperança e da dignidade; um tesouro, o melhor investimento pessoal, material e espiritual; 
uma caixa mágica de infinitas surpresas. Significa conhecimento, cultura, sabedoria e 
felicidade; distração para o espírito humano; possibilita uma viagem sem sair de casa, contos 
fantásticos, enriquecimento da imaginação e conhecimento de novos vocábulos. 
 

“Que nunca o livro fique longe de tua mão e de teus olhos”. (São Jerônimo) 

 

Que a Mãe Consolata acompanhe, proteja e console a cada um durante toda a vida. Neste 
momento da história do nosso povo, que Ela nos ensine a permanecer firmes com fé e 
coragem.   
 
Atenciosamente, 

 
Ir. Irilda Motter Carbonera 
 
Diretora   
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