
Querida Comunidade Educativa do Colégio Consolata 

 

O mês de novembro envolve muitas expectativas, como a necessidade de preparar-se para o 
final do ano letivo e para as festas de fim de ano. Trabalhos, provas, notas, recuperação e 
muita preocupação para concluir bem o ano e se projetar para o ano seguinte, 2022.  
 
DIA DE TODOS OS SANTOS 

“Ninguém tem maior amor do que aquele  
que dá a sua vida pelos seus amigos.”  (João 15,13) 

 
Em 1º de novembro lembramos todos os santos e mártires das Igrejas Cristãs, mas no Brasil 
não é feriado.  
 
Quem são os santos e mártires? São aqueles que viveram uma vida de acordo com os 
ensinamentos do Evangelho, viveram e testemunharam o projeto de Deus em suas vidas; são 
exemplos de fidelidade a Deus; fiéis testemunhas de Jesus que anunciam, cantam a vitória 
sobre a morte, do amor sobre o ódio, da justiça sobre a injustiça.  
 
São todos os que estão sempre de coração aberto a Deus e ao próximo; testemunhas de 
esperança, paz, mansidão, humildade e honestidade; aqueles de extrema doação, sem nada 
exigir de volta, testemunham a fidelidade ao Evangelho da cruz a ponto de dar a própria vida.  
 
Os santos manifestam concretamente e abertamente o amor ao Evangelho e suas 
consequências; são os apaixonados e desinteressados de tudo, vivem um amor livre, gratuito 
e capaz de ir ao encontro dos irmãos mais necessitados, mesmo em outros países. Os santos 
são nossos exemplos e nós os consideramos como intercessores junto de Deus.  
   

 “Nunca perca de vista o seu ponto de partida”. (Santa Clara de Assis) 
 
DIA DOS FINADOS 

Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida.  
Aquele que crê em mim, ainda que morra,  

viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente.  
Você crê nisso?" (João 11,25-26) 

 
Em 2 de novembro homenageamos e rezamos por nossos falecidos. É costume visitar as 
sepulturas, colocar flores e acender velas. Por quê? Vamos partilhar algumas reflexões sobre 
esse dia: 

 
 A morte não é o fim de nossa existência e sim o renascimento com e em Deus; 
 É momento de refletir sobre a nossa caminhada neste mundo, como estamos vivendo, 

pois, um dia nos encontraremos com Deus; 
 Em vida temos tempo de expressar o nosso carinho e gratidão pelas pessoas que nos 

rodeiam a começar pela nossa família, não esperar quando já partiram; 
 É um momento de muitas saudades e nada de tristezas, pois a fé nos diz que a pessoa 

está bem juntinho de Deus e um dia vamos nos reencontrar; 
 É tempo de recordar os bons momentos vividos juntos: alegrias, passeios, festas... pois a 

pessoa fez parte de nossas vidas; 
 Sempre temos belas histórias para partilhar com os familiares e amigos da pessoa que nos 

deixou; 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/15/13+


 É amor e saudades, pois ficou um pedacinho da pessoa querida dentro da gente. 
 
Nada de desespero, e sim saudades e lágrimas... Nossa Senhora, que também sofreu com a 
morte de seu Filho Jesus, nos console, proteja e ampare em nossas dores e saudades dos 
entes queridos. 

“Se na hora da morte tivermos Maria a nosso favor,  
o que poderemos temer?” (Santo Afonso) 

 
DIA NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO  
 

O melhor educador é o que conseguiu educar a si mesmo." (Provérbio Oriental) 

 
Em 14 de novembro no Brasil comemora-se o Dia Nacional da Alfabetização. Qual o sentido 
dessa comemoração? Alguns pontos para refletirmos: 

 
 A conscientização sobre a importância da implantação de melhores condições de ensino 

e aprendizagem em nosso país; 
 Com uma excelente alfabetização a sociedade será bem mais organizada e capaz de 

escolhas e decisões conscientes; 
 A escrita e a leitura têm um papel importante no empoderamento e autoestima de todas as 

pessoas sem distinção; 
 Pessoas bem alfabetizadas colaboram diretamente para o desenvolvimento do país, por 

isso é de suma importância investir na educação de qualidade, com dignidade e é uma 
prioridade em nosso país; 

 Desenvolve a comunicação entre as pessoas quem foi bem alfabetizado; 
 A alfabetização colabora para que as pessoas se tornem mais humanas, sociáveis e 

tolerantes; 
 Alfabetizar é uma forma de amar a pessoa como ela é; 
 A importância do desenvolvimento da capacidade de compreensão, interpretação e 

produção de conhecimentos. 
 
Podemos nos questionar: Como está a educação em nosso país? Todos têm acesso a uma 
alfabetização de qualidade? Como formar as pessoas sem leitura, sem escrita e sem livros? 
 

“O diálogo pertence à natureza do ser humano, enquanto ser de comunicação.  
O diálogo sela o ato de aprender, que nunca é individual, embora tenha uma dimensão 

individual” (Paulo Freire) 
 

DIA DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA DO BRASIL 
 

“Só a participação cidadã é capaz de mudar o país”. (Betinho) 

 
A Proclamação da República é comemorada em 15 de novembro.  
 
Trata-se de uma importante data para refletir sobre como queremos proclamar o amor ao 
próximo, a paz, a coragem, a honestidade, o respeito mútuo, a união, a fraternidade, a 
solidariedade, a persistência, a determinação e a prosperidade. Remete à força e a garra do 
povo, à bondade e igualdade de direitos, e a esperança por dias melhores para todos, sem 
distinção. 
 
Inspira-nos a conhecer mais sobre a história do Brasil e como queremos proclamar a 
esperança por um novo porvir na saúde para todos, na educação de qualidade, em moradias 
dignas e com segurança alimentar garantida. O povo brasileiro é lutador; que a violência e 
inimizades desapareçam e o amor tome conta dos corações de cada brasileiro. 
 
E que essa reflexão nos ajude a ser sempre mais unidos, compreensivos e acolhedores em 
relação às diferenças que há neste imenso Brasil. 



 
DIA DA BANDEIRA  

“A pátria é a família ampliada”. (Rui Barbosa) 
 
Nessa data, 19 de novembro, comemoramos o dia da nossa Bandeira, o símbolo da Nação 
brasileira, de nossa Pátria e a união entre todos os brasileiros. Ao olhar a nossa bandeira, 
brota em nosso coração sentimentos de pertencimento e unidade à Nação brasileira. As cores 
refletidas nela simbolizam e perpetuam a integridade de nossa Pátria. O nosso respeito à 
Bandeira do Brasil.  

“Quem repetia a bandeira desde pequeno 
Saberá defendê-la quando for grande” (Edmundo de Amicis) 

 
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA  
 

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por 
sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas 

podem ser ensinadas a amar”. (Nelson Mandela) 
 
Destaca-se 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, simboliza um convite a uma 
reflexão profunda de mudança de nossa mentalidade e atitudes. É importante pensar que todo 
o dia devemos agir com respeito e empatia, e saber que ele ama, sofre como qualquer ser 
humano. Também é importante celebrar a história vivida e construída pelos nossos 
antepassados de forma heroica e valorizarmos todo empenho e trabalho; refletir sobre a dor 
e o sofrimento das pessoas negras ao longo da história e, a partir disso, valorizar mais a 
riqueza étnica em nossa sociedade brasileira. 
 
Tomar consciência das lutas, derrotas e vitórias que o povo negro passou e ainda passa em 
nossa sociedade para refletirmos profundamente que a diferença, a discriminação está dentro 
do nosso coração e não na cor da pele e dos cabelos. 
 
Queremos e sonhamos com um Brasil que respeite a todos, que não julgue pela cor, mas 
possa agradecer o lindo colorido da nossa população brasileira e formarmos sempre mais um 
país feliz e mais justo. 
 
Somos todos iguais, sem distinção de raça, cor, religião, pois o respeito não tem cor. Podemos 
nos perguntar: há preconceitos, discriminação entre nós? Respeitamos realmente o outro 
como ele é? 
 
Que sejamos corajosos para refletir com sinceridade sobre nossas atitudes no dia a dia. 
 
“Eu tenho um sonho: que meus quatro pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde 
não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter”. (Martin Luther King) 
 
DIA DO MÚSICO 

“A música é o remédio da alma triste”. (Walter Haddon) 
 
Em 22 de novembro lembramos o Dia do Músico. Quem não aprecia uma bela música? Pode 
ser instrumental ou cantada com mensagens que elevam o nosso espírito. É uma data que 
encanta os corações da humanidade há milhares de anos. Parabéns!! Felicidades a todos os 
músicos e, em especial, os do Colégio Consolata. Pedimos muitas bênçãos de Deus a quem 
se dedica a essa sublime missão de alegrar corações.  
 

“A música é a revelação superior a toda sabedoria e filosofia”. (Beethoven) 
  
DIA NACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS 

“Vamos à presença dele com ações de graças; 
vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, 



Pois o Senhor é o grande Deus, 
o grande Rei acima de todos os deuses”. (Salmo 95,2-3) 

 
Na última semana do ano litúrgico, celebramos o Dia Nacional de Ação de Graças, que neste 
ano será em 25 de novembro.  
 
Ação de graças significa agradecer, expressar a nossa gratidão a Deus. Queremos juntos 
elevar a Deus o nosso hino de gratidão por tudo o que recebemos ao longo do ano de 2021. 
Reconhecer a ação de Deus em nossas vidas e na vida do povo brasileiro. 
 
Pedimos paz, tranquilidade e saúde a todos os habitantes do nosso querido Brasil. É um dia 
que nos ajuda a refletir sobre como temos vivido ao longo do ano. Agradecer a Deus por tudo 
o que Ele nos proporcionou, sobretudo a VIDA e a SAÚDE e reconhecer que Deus é o Senhor 
de nossa vida e história. Agradecer nos torna fortes, humildes e mais afetivos com o próximo. 
 

“O Senhor te abençoes e te guarde; 
o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti 

e te conceda graça; o Senhor volte par ti o seu rosto 
e te dê paz”. (Nº 6,24-26)  

 
ADVENTO 2021 

 
“A minha alma espera somente em Deus; dele vem a minha salvação”. (Salmos 62,1) 

 
O tempo do Advento acontece no período de 28 de novembro a 24 de dezembro de 2021. 
Época que antecede a solenidade do Natal, é o primeiro tempo do calendário litúrgico da 
Igreja. É um tempo de espera, esperança e preparação para a chegada de Jesus Cristo.  
 
Esperamos com carinho a vinda de Jesus. É vida nova que brota em nossos corações e 
queremos refletir sobre nossa vida, ouvir mais e melhor a voz de Deus que nos fala por meio 
das mensagens dos Evangelhos proclamados neste período e caminhar mais próximos a 
Deus.  
 
Deus nos chama a rever a nossa vida para uma mudança de mentalidade e atitudes. 
  

“Os que esperam no Senhor renovarão as forças,  
subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão;  

caminharão, e não se fatigarão”. (Isaías 40,31) 

Com as bênçãos de Deus, a Mãe Consolata e dos protetores que já moram junto de Deus, 

Pe. José Allamano, Ir. Irene Stefani e Ir. Leonella Sgorbati acompanhem, protejam e consolem 

a todos hoje e em cada momento deste final de ano.     

Atenciosamente, 

Ir. Irilda Motter Carbonera  

Diretora   


