
 
Querida Comunidade Educativa do Colégio Consolata 

 
Em abril, acontecem celebrações motivadas pela Semana Santa que nos convidam à 
reflexão sobre a nossa responsabilidade do perdão, conversão e busca de Deus.  
 
Que tenhamos um abençoado mês sob a proteção dos nossos intercessores Pe. José 
Allamano, Ir. Irene Stefani e Ir. Leonella Sgorbati. A Mãe Consolata está sempre nos 
abençoando, protegendo e acompanhando os nossos passos. 
  
Celebramos com alegria a festa mais importante e solene do ano: a Páscoa. Tempo de 
reflexão sobre como vivemos e o que queremos para a nossa vida. É o grito do Cristo 
Ressuscitado que chama para a verdadeira vida. Vida que jamais acabará. Jesus nos 
afirma esta grande verdade: “Eu sou a ressurreição e a vida!  (João 11:25) 

A Páscoa é a Ressurreição do Senhor Jesus, tempo para refletir temas importantes: 
- O triunfo sobre a morte, Jesus aparece vivo às mulheres e aos Apóstolos; 
- A Páscoa como fonte de júbilo e esperança; 
- Como está a minha fé e o que realmente significa a Páscoa para mim e minha família; 
- Momento de renovação, de um novo recomeço; 
- A gratidão pela vida que Jesus nos deu com a sua morte. 
 
É passagem de uma vida velha para uma vida nova; de velhos costumes para atitudes 
novas; do pessimismo para o otimismo; do olhar triste para o alegre; da palavra 
destruidora para a construtora, cheia de esperança, confiança e amor; do desânimo e 
cansaço para um caminho de amizade com o Ressuscitado; do mal para o bem; do 
egoísmo para o amor; da escravidão para a verdadeira liberdade dos Filhos de Deus. 
 
Semana Santa e Páscoa, uma época privilegiada de reflexão e oração muito mais que 
ovos de chocolate. Quando se ouve a palavra Páscoa logo se pensa em presentes para 
serem doados, em comida, o que fazer? Vamos juntos colocar o nosso foco no verdadeiro 
alimento e no verdadeiro presente: JESUS RESSUSCITADO! 
 
A Páscoa não acontece somente num determinado momento do ano, não é uma festa ou 
uma simples celebração que realizamos. A Páscoa ocorre todo dia, sempre que venço 
uma crise, supero um sinal de morte, elimino o ódio, cada vez que eu consigo ter um 
gesto de bondade e perdão, em cada mão estendida e na superação de crises está 
acontecendo a Páscoa que precisa ser celebrada.  
 
Temos que celebrar sempre essas vitórias para não nos esquecermos nunca de que a 
vida é vencedora, por isso há alegria, celebração de fé e esperança. 
 
Que o Cristo ressuscitado cumule a cada um abundantes bênçãos e graças por 
todo o sempre. 
 
A verdadeira Páscoa é aquela que trazemos e vivemos em nossos corações.  

 

FELIZ PÁSCOA!  
 
Atenciosamente, 

 
Ir. Irilda Motter Carbonera 
 
Diretora   
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