
 
QUERIDA COMUNIDADE EDUCATIVA DO COLÉGIO CONSOLATA 

 
O mês de dezembro nos oferece belas e importantes reflexões sobre Maria, a Mãe de 
Jesus e nossa. Queremos viver este mês em sintonia com essa “Mãe terníssima” como a 
denomina o Bem-aventurado José Allamano. 
 
 
NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO 
 

"Minha alma engrandece 
ao Senhor, e o meu espírito se alegra 

em Deus, meu Salvador,” (Lc 1,46-47) 
 
A solenidade da Imaculada Conceição de Maria é celebrada no coração do Advento, em 
8 de dezembro. Tempo propício em preparação ao nascimento de Jesus, recordamos o 
imenso amor de Deus que age constantemente em nossas vidas e nos acontecimentos 
da história da humanidade. 
 
Contemplamos Maria, a Mãe de Jesus e nossa também, pois nela brilha a bondade de 
Deus Criador e Salvador, a mulher escolhida que se torna a porta aberta que nos acolhe 
em seu amor de mãe. 
 
Maria é luz que espalha sobre toda a humanidade suas graças e seu amor de Mãe. 
Confiemos a Maria a nossa vida, os trabalhos, os sofrimentos e a esperança de dias 
sempre melhores. 
 

 “A Imaculada Conceição passou a ser ícone sublime da misericórdia divina que venceu 
o pecado”. (Papa Francisco)  

 
NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 
 

Em 12 de dezembro celebramos Nossa Senhora sob o título de Guadalupe. É neste dia 
que se festeja o milagre da impressão da imagem de Nossa Senhora no manto do 
indígena Juan Diego.  
 
Nossa Senhora de Guadalupe é a Padroeira da do continente americano. Nesta festa 
peçamos a Virgem de Guadalupe que abençoe, proteja e acompanhe todo o povo desta 
imensa América. 
 

 “O mesmo fazemos nós em relação a Nossa Senhora,  
a mulher mais sublime do gênero humano.  

O seu manto está sempre aberto para nos acolher e recolher-nos.”  
(Papa Francisco) 

 
NATAL 
 
Neste período do ano somos convidados a retomar o caminho da gratidão, do belo e da 
esperança sempre renovada.  



 
É época de reascender o fogo de uma vida nova; renovar as metas e os sonhos; celebrar 
as conquistas vividas e os objetivos alcançados; despertar os melhores sentimentos de 
carinho e amor; planejar um ano melhor do que o vivido até o momento presente; deixar-
se guiar pelas luzes divinas que nos conduz para o caminho do BEM e dos valores 
ensinados por Jesus; celebrar em e com a família o abraço do perdão, da reconciliação, 
da renovação e do amor para receber abundantes bênçãos do Deus Menino. É daqui que 
brota a paz, a solidariedade e a verdadeira felicidade. 
 
Desejo a cada um e às suas famílias um Natal de muita paz, amor e carinho. O nosso 
maior presente é Jesus! 

 
Feliz e Santo Natal! 

 
Abençoado 2022! 

 
Que tenhamos um final de ano muito feliz com as bênçãos da Mãe Consolata e as graças 
dos nossos protetores: Pe. José Allamano, Ir. Irene Stefani e Ir. Leonella Sgorbati, e que 
eles nos acompanhem, consolem e protejam para bem iniciar o novo ano 2022! 
  
 
Atenciosamente, 
 
 
Ir. Irilda Motter Carbonera 
 
Diretora 
 


