Querida Comunidade Educativa do Colégio Consolata
Em janeiro o calendário apresenta algumas datas que merecem destaque. Que tenhamos
um abençoado mês com as graças dos protetores: Pe. José Allamano, Ir. Irene Stefani e Ir.
Leonella Sgorbati!
CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL – DIA MUNDIAL DA PAZ

"A paz como caminho de esperança:
diálogo, reconciliação e conversão ecológica” (Papa Francisco)
Seja bem-vindo a 2021! Que este seja um ano de muita saúde, paz, repleto de alegrias e
sucessos em nossas vidas e atividades, na presença e bênçãos da Mãe Consolata!
O novo ano significa vida nova, um tempo para avaliar tudo o que passou, buscar a felicidade
com atitudes positivas para se tornar uma pessoa melhor e agradecer todos os momentos
vividos.
Neste primeiro dia de 2021 celebramos o Dia da Confraternização Universal ou o Dia Mundial
da Paz, criado pelo Papa Paulo VI, em 1967, quando somos chamados a promover o diálogo,
o amor, a empatia e compaixão, sentimentos que devemos manter em todas nossas atitudes,
sempre nos colocando no lugar do outro. Esse momento relaciona-se à nova Encíclica do
Papa Francisco “Fratelli Tutti” – Todos irmãos – que é um chamado à descoberta da
fraternidade e a amizade social.
Há dias li estes pensamentos e achei pertinente lembrarmos a importância da paz, por isso
compartilho-os aqui: “A paz que desejamos passa pelo bem que praticamos, pela mão que
estendemos, pelo irmão que acolhemos. A paz que idealizamos não tem raça, nem cor, não
tem cheiro ou sabor, apenas uma dose de amor. Essa paz que esperamos é mais real do
que sonhamos, tão próxima que nem imaginamos. Essa paz que necessitamos está em
nosso interior, Jesus Cristo. ”
DIA DA GRATIDÃO

“Tudo aquilo que se compartilha, se multiplica! ” (Papa Francisco)
O dia da gratidão é comemorado no Brasil em 6 de janeiro, quando acontece a festa dos
Santos Reis. O objetivo é agradecer as colheitas, o fim dos conflitos, promover a paz e a
positividade entre povos e nações. Cada nação comemora em datas diferentes.
Podemos nos perguntar: O que valorizamos? Quem apreciamos? Como expressamos a
nossa gratidão?
Agradecer é um exercício que desperta em nós atitudes positivas em relação à vida, aos
outros e nos fortalece nos momentos difíceis.
A gratidão é uma virtude das almas nobres; um conjunto de sentimentos como o amor, a
ternura, a amizade, o perdão e a compaixão. É um ato sublime. Jesus também elevou ao Pai
um ato de gratidão: “Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas
coisas aos sábios entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te
aprouve”. (Mateus 1:25,26)

É a atitude de reconhecer que as pessoas são importantes e participam da vida na sua
totalidade; nos lembra que somos pessoas importantes e que a vida é positiva; afasta o
negativo em nós. É assumir que a vida é DOM recebido e doado.
Como viver e praticar a gratidão?





Apreciar as coisas pequenas, simples que as pessoas nos fazem;
Fazer pequenas gentilezas ao longo do dia, não importa a quem;
Dizer um “obrigado” a quem nos fazem algum tido de atividade;
Criar uma lista diária (de pelo menos 10 coisas) pelas quais nos sentimos gratos por tudo
o que aconteceu durante o dia, assim podemos perceber as alegrias de atos pequenos e
simples que começam a ter um grande significado. Aumente a sua lista e procure não
repetir gestos já listados;
 Escrever uma carta de gratidão a pessoas que foram importantes pelo que lhe fizeram e
enviar a carta. Isso lhe trará alegria e leveza de coração.
“A gratidão de quem recebe um benefício é bem menor que
o prazer daquele de quem o faz”. (Machado de Assis)

DIA DE SÃO SEBASTIÃO

“A medida do amor é amar sem medida. ” (Santo Agostinho)
No Brasil, em 20 de janeiro é celebrada a festa de São Sebastião. Ele foi um soldado romano
martirizado por professar e não renegar a fé em Cristo Jesus. Um homem muito autêntico
que não se deixou levar por interesses pessoais, mas buscou sempre viver integralmente
aquilo em que acreditava, a fé no Cristo, e não se deixou iludir por favores políticos, fatores
econômicos, nem por vantagens. Procurou ser verdadeiro consigo e com sua fé, íntegro
naquilo que professava, temente a Deus e ao Cristo que veio para nos libertar e nos tornar
irmãos. Mas de onde lhe vinha tanta coragem e ousadia? Um homem de Deus, e de Deus é
que lhe vinha a coragem, defensor da verdade no amor apaixonado a Deus.
“Há três caminhos para o fracasso:
não ensinar o que se sabe,
não praticar o que se ensina,
e não perguntar o que se ignora.” (São Beda)
SÃO PAULO

“Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro” (Fl 1,21).
Em 25 de janeiro celebra-se a festa de São Paulo Apóstolo e o aniversário da cidade de São
Paulo. Saulo era o seu nome original, cidadão romano, fariseu de linhagem nobre, bem
situado financeiramente, religioso, inteligente, culto e estudioso do latim, do grego e do
hebraico e frequentava a Escola de Gamaliel.
Ele também é conhecido com os nomes Paulo de Tarso, Apóstolo Paulo, São Paulo
Apóstolo, Apóstolo dos gentios. São Paulo é um dos maiores exemplos de como a vontade
de Deus age pelos caminhos mais inacreditáveis. Deus o transformou em um homem
convicto de suas ideias primeiras em um dos apóstolos mais dedicados.
A conversão de São Paulo é uma das mais importantes da história da Igreja. Mostra o poder
da graça divina, capaz de transformar Saulo, perseguidor da Igreja, no "Apóstolo Paulo" por
excelência, que tem a iniciativa da evangelização dos pagãos. Ele próprio confessa “sou o

menor entre os Apóstolos", "indigno de ser chamado Apóstolo". Paulo, o grande Missionário,
realizou diversas viagens missionárias.
São Paulo recebeu este nome em homenagem ao grande apóstolo Paulo. Parabéns a essa
grande cidade!
“Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim.
E esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim” (Gl 2,20).

FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DA FAMÍLIA MISSIONÁRIA DA CONSOLATA

“Nós que amamos a Deus, deveríamos morrer todos do coração,
pois a força de amar a Deus, consome o coração, sede de amor.”
(Padre José Allamano)

José Allamano nasceu na Itália, em 1851. Foi sacerdote diocesano na cidade de Turim.
Saúde frágil, mas de uma fortaleza heroica e sempre atendo à vontade de Deus e aos sinais
dos tempos. A contemplação do Mistério de Jesus, o missionário do Pai, na escuta da voz
do Espírito e na ternura da Mãe Consolata, ele fez a experiência da alegria e salvação para
que chegasse a todos os povos, através de seus filhos e suas filhas. Em 1901, deu início à
fundação dos Padres e Irmãos e, em 1910, às Irmãs Missionárias.
Pe. Allamano amava o povo. Respeitou e defendeu as tradições, a língua e os costumes e
sempre encorajou os seus missionários e suas missionárias a respeitar, conhecer e defender
os valores dos povos e da realidade da missão. Tinha grande confiança na capacidade de
cooperação no trabalho evangelizador dos missionários, pois desde o início exigiu que os
catequistas colaborassem e para isso pediu a criação de uma escola de formação.
A família Missionária da Consolata tem como Lema: “Anunciarão a minha Glória aos Povos
e Nações”. (Is. 66, 19). Ele deixou aos seus Missionários e Missionárias conselhos de grande
valia, que podemos chamar de grandes AMORES:
 Grande amor à Eucaristia, fonte da Missão. Ele escreveu: “Especialmente nas Missões,
Jesus Sacramentado seja o vosso conselheiro, conforto e ajuda”.
 Amor e devoção à Maria sob o título de CONSOLATA. Dizia às suas missionárias: “
Foi olhando para a Consolata que eu vos idealizei. Ela vos ama como a pupila dos seus
olhos”.
 Profundo amor ao espírito de família. Ele queria que vivêssemos em grande comunhão
entre nós, e com o povo com o qual trabalhamos. E dizia: “Lembrem-se sempre que o
Instituto é uma família: Irmãos e Irmãs que aprendem a conviver para depois
trabalharem juntos na Missão”
 Amor e dedicação ao trabalho. Ele escreveu: “Na Missão, com a obediência e a
caridade recíprocas é preciso grande amor ao trabalho, porque a Missão necessita”.
 Um grande amor à Igreja. O Fundador nos exortava a sermos sempre fiéis aos
ensinamentos e orientações da Igreja e ter um particular apreço ao Papa; não a um Papa
específico, mas ao Papa como líder da Igreja.
«Só um grande amor nos tornará missionários e missionárias fervorosos/as, nos fará
suportar de bom grado os sacrifícios da vida apostólica, e, garantirá o fruto às nossas
fadigas… O amor vence tudo, ultrapassa tudo». (José Allamano)
Em 2021, os Missionários celebram 120 anos de fundação do Instituto e as Missionárias 111
anos. Momento de infinitos agradecimentos.

SÃO JOÃO BOSCO

“Uma educação eficaz apoia-se inteiramente na razão,
na religião e na bondade” (São João Bosco)
Dia 31 de janeiro celebra-se a festa de São João Bosco, muito importante em toda a história
e aclamado pelo Papa São João Paulo II como o "Pai e Mestre da Juventude", um homem
verdadeiramente voltado para o céu.
Grande devoto da Santíssima Virgem Auxiliadora, foi um homem de trabalho e oração.
Padre e educador dedicou sua vida para criar o sistema preventivo em educação, criador
dos oratórios, catequeses e orientações profissionais para os jovens.
Seu amor pelos jovens e sua sabedoria pedagógica ainda não foram superados.
Parabéns a toda família Salesiana!
“É quase impossível ir ter com Jesus se não se vai por meio de Maria. ” (São João Bosco)

O Colégio Consolata está de braços abertos esperando por vocês. Faça parte desta família
que acolhe e contribui na formação de crianças e jovens com um coração solidário e cristão.
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. Tudo passa!
Atenciosamente,
Ir. Irilda Motter Carbonera
Diretora

