QUERIDA COMUNIDADE EDUCATIVA DO COLÉGIO CONSOLATA

Julho, época muito bem-vinda! Estamos felizes por nossas férias bem merecidas nesse
momento tão delicado. É tempo de refazer as forças. Bom descanso a todos! Que
tenhamos um abençoado mês com a proteção da Mãe Consolata e as graças dos nossos
protetores: Pe. José Allamano, Ir. Irene Stefani e Ir. Leonella Sgorbati!

DIA DO BOMBEIRO BRASILEIRO (02/07)

Em 7 de julho comemoramos o dia nacional do bombeiro. A principal missão desses
valentes homens é a de ”salvar vidas” todos os dias. Muitos de nós os considera apenas
como aqueles que controlam e apagam incêndios, mas, na verdade é muito além disso,
eles trabalham para salvar VIDAS, sejam humanos ou animais.
Essa data é importante para homenagear a todos os que se encontram nesse valioso
serviço para a nossa sociedade; conscientizar sobre a importância de todas as atividades
exercidas por estes profissionais; valorizar e ao mesmo tempo conhecer melhor este
profissional, ele é importante em qualquer lugar que se encontra; lutar por melhores
condições de trabalho.
Uma profissão regada de imenso amor e cuidado para com o próximo. Bombeiro, homem
de paz, herói, de muita coragem, generosidade, sempre disponível, de coração enorme,
destemido, é um eterno aprendiz. É o amor ao próximo que os torna especiais. A coragem
é resistência ao medo, domínio do medo e não ausência do medo, colocando a vida em
perigo.
A nossa gratidão eterna pelo trabalho, pela doação de suas vidas pelo bem do próximo.
Parabéns, bombeiros! Obrigada e o nosso carinhoso abraço de gratidão.

DIA DO HOMEM (15/07)
“Não se mede o valor de um homem pelas suas roupas
ou pelos bens que possui,
o verdadeiro valor do homem é o seu caráter,
suas ideias e a nobreza dos seus ideais.” (Charlie Chaplin)

É plenamente justo comemorarmos esta data de 15 de julho “dia do homem”. Homem
trabalhador, forte, corajoso, sonhador, aventureiro, perseverante em sua missão de
esposo, pai, educador e formador de outros que passam pelo seu caminho.
A sua beleza transparece nos seus sentimentos e na força do seu coração, não tem medo
de perder e é sempre capaz de amar com um coração gigante.

“A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em
momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de
controvérsia e desafio”. (Martin Luther King)
DIA DO AMIGO (20/07)
“O amigo fiel é uma forte proteção, e quem o achou, achou um tesouro”.
(Eclesiástico 6,14)

Essa data é comemorada em 20 de julho. O amigo é alguém que nos acolhe e aceita
assim como somos. É aquele que compartilha as nossas alegrias e minimiza nossas
dores, tristezas e angústias.
Na Sagrada Bíblia encontramos diversas frases sobre o amigo fiel e a amizade verdadeira
e quem o encontra de fato descobre um verdadeiro tesouro.
“Um amigo fiel é uma forte defesa. Quem o achou, achou um tesouro”.
(Louisa May Alcott)

DIA DE SÃO CRISTÓVÃO (25/07)
São Cristóvão nos deixou um legado: a força da fé na pessoa de Jesus. Foi um homem
bondoso e caridoso, ajudava a todas as pessoas que precisavam. São Cristóvão é o
padroeiro dos motoristas, taxistas e todos os viajantes. Os motoristas passam por diversas
dificuldades e desafios pelas as estradas do nosso imenso Brasil. Carregam, com muita
responsabilidade, as cargas para que cheguem à meta estabelecida. Gratidão e parabéns
a todos os motoristas.
Neste dia lembramos os colonos e agricultores. Os alimentos que chegam às nossas
mesas são resultado do esforço, trabalho, dedicação e empenho de todos os agricultores,
trabalho este humilde e corajoso. São guerreiros, heróis e heroínas que enfrentam muitas
dificuldades e desafios devido ao clima e pragas nas lavouras.
O nosso respeito e gratidão. Parabéns a todos os agricultores!
“Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado,
se for recebido com ação de graças,
pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração.” (1Timóteo 4,4-5)

DIA DOS AVÓS (26/07)
“Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus,
para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor,
o teu Deus, te dá”. (Deuteronômio 5,16)
O Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos a ser comemorado
sempre no quarto domingo do mês sete. Neste ano será celebrado em 26 de julho,
próximo da memória litúrgica dos Santos Joaquim e Ana, avós de Jesus.

O Papa nos diz: "Os avós muitas vezes são esquecidos, e nós esquecemos essa riqueza
de proteger as raízes e transmiti-las, a velhice é um presente"; "Uma sociedade seguirá
em frente se souber respeitar a sabedoria. Mas, se não houver lugar para os idosos, essa
sociedade levará consigo o vírus da morte".
Os avós nos animam, contam histórias engraçadas sobre a vida dos familiares, sabem
fazer receitas deliciosas de quitutes. São exemplos de doação e gostam de presentear os
netos e bisnetos. Os avós são amor que conforta, consola, sorri para acalmar a dor e o
sofrimento, embala o coração amargurado. Há muito carinho, ternura e sabedoria no olhar
e no abraçar.
Ser avó e avô é uma bênção. Os anos passam e muitos sentem a solidão, pois as pessoas
queridas trabalham e, muitas vezes, acabam passando o dia sozinhos em casa.
Dedicaram a vida à família, por isso são merecedores de carinho, amor, atenção e visitas
constantes dos filhos e netos.
Os avós são um grande exemplo de experiência de vida, trabalho, paciência, fé e muito
amor. Respeitemos os avós e dediquemos a eles carinho e atenção.
“Na velhice ainda darão frutos; serão viçosos e vigorosos,
para anunciar que o Senhor é reto.
Ele é a minha rocha e nele não há injustiça”. (Salmo 92,14-15)

Roguemos à Mãe Consolata bênçãos, amparo e consolo hoje e sempre!
Atenciosamente,

Ir. Irilda Motter Carbonera
Diretora

