
 
Mãe das Consolações, rogai por nós! 

  
“Nossa Senhora, sob todos os títulos, é uma só; vós, porém, deveis honrá-la de 

modo especial sob o título de “Consolata”. (Bem-aventurado José Allamano) 

 
 
Querida comunidade educativa,  
 
Chegamos ao mês de nossa amada Padroeira: a Consolata! Ao celebrarmos sua 
Solenidade em 20 de junho, somos convidados a olhar para o céu e agradecer 
a oportunidade de fazer parte dessa grande família missionária. 
  
O Bem-aventurado Allamano nos ensina a dizer: "Somos Consolatinos!"  
 
Neste período especial e bastante desafiador muitas são as intenções que nos 
unem em prece. 
 
Rezemos pedindo a intercessão da Virgem Consolata por toda humanidade, 
roguemos por saúde e vacina para todos; seguimos em prece pelas vítimas do 
Covid-19, pelas famílias enlutadas e profissionais da saúde, cientistas e 
trabalhadores das áreas de serviços essenciais que lutam para acolher e cuidar 
dos irmãos que sofrem no mundo todo. 
  
Peçamos também pelo fim das outras tantas pandemias que afligem a 
humanidade, como: a fome, o desemprego, o individualismo, a falta de empatia 
e sensibilidade com os irmãos em situação de vulnerabilidade, a violência com 
toda Criação. 
 
Vamos manter ainda mais viva nossa devoção à Mãe Consoladora 
acompanhando e participando, com sua família, das atividades propostas pelo 
Colégio durante o mês de junho: 
 
- Reze diariamente com os cartões virtuais, “gotinhas de espiritualidade”, agora 
com o tema: a CONSOLATA; 
  
- Receba a visita (virtual) da Capelinha da Consolata pelo link:  
https://www.colegioconsolata.com.br/capela_virtual/capela.html  
  
- Ofereça flores (virtuais) para a Consolata, mantendo viva a nossa tradição, pelo 
link:    
https://colegioconsolata.com.br/flores.html   
 
- Ouça a Mensagem da Rádio Consolata (podcast), sempre às quartas-feiras; 
 
- Reze a Novena da Consolata (virtual) com início em 11 de junho (podcast 
diário); 
  

Participe da Coroação Virtual de Nossa Senhora Consolata no dia 18/06; 

https://www.colegioconsolata.com.br/capela_virtual/capela.html
https://colegioconsolata.com.br/flores.html


 
Somos Consolatinos! Compartilhe conosco seus vídeos com sua oração e/ou 
depoimento. Sugestões: 
  

Vídeo da família/aluno, rezando a oração da Ave Maria pela saúde de todos 
nós. Enviar para comunicacao@colegioconsolata.com.br 

 
- Vídeo com seu depoimento sobre o Colégio Consolata e a Consolata. Enviar 
para: valeria@colegioconsolata.com.br. 

  
Acompanhemos a programação da Paróquia Consolata nas mídias do nosso 
Colégio. Nossos irmãos dessa querida Paróquia nos convidam a celebrarmos a 
Padroeira com uma programação bastante especial. 

  
Deixemos o coração falar o que, como família, devemos fazer para a Mãe 
terníssima “que nos ama como a pupila de seus próprios olhos”. Que nossa 
amada Padroeira cubra todos os lares com seu manto de amor e de consolação. 
 
 
Colégio Consolata, um Colégio em pastoral! 
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