
C O N V I T E

Programa
14h00 - Terço na Capelinha
15h15 - Missa na Basílica da Santíssima Trindade
                Consagração a Nossa Senhora (texto no verso)

16h30 - Lanche e convívio das famílias
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Fátima
Ida das famílias
dos Colégios Fomento

-
-



CONSAGRAÇÃO

Ó Senhora nossa, ó nossa Mãe! Nós nos consagramos todos a Vós. 

Em primeiro lugar, consagramo-nos nós próprios, os Pais, primeiros e 

principais promotores dos nossos Colégios, para que nos abençoeis e 

aos filhos que Deus nos deu.

Que nunca nos esqueçamos da nossa responsabilidade paterna, 

apoiando e colaborando com aqueles que escolhemos para lhes 

proporcionar uma formação integral de clara e sólida inspiração 

cristã, com o maior respeito por todas as consciências, começando 

pela nossa própria consciência iluminada pela fé.

Que os presentes e futuros pais assumam pessoalmente o projecto 

original dos Colégios Fomento, sem o qual estes perderiam a própria 

identidade, e rezem pelos filhos, sabendo que a oração dos pais é uma 

bênção poderosa que obtém do Céu as graças de que necessitam.

Em segundo lugar, os Professores, que vêem neste projecto uma 

perfeita realização do seu ideal pedagógico, tratando cada aluno ou 

aluna como pessoa única e irrepetível. Aceitai, Senhora, o seu 

empenho por descobrir em cada um deles e delas os talentos que hão 

de fazer render para sua felicidade e serviço à sociedade; e inspirai, 

aos mestres e preceptores, o melhor modo de os ajudar a formarem-

se em qualquer fase do seu desenvolvimento juvenil. 

Consagramo-vos ainda os milhares de Alunos e Alunas que já 

frequentaram, frequentam e frequentarão o Cedros, o Horizonte, o 

Planalto e o Mira-Rio, assim como os que vierem a frequentar novos 

Colégios Fomento. Para eles nasceu este projecto; por eles se 

sacrificam gostosamente os Pais e os Professores; por causa deles se 

venceram inúmeros obstáculos; com eles sonhamos todo o tempo.

Senhora, Mãe de Jesus Menino, Adolescente e Jovem: aceita também 

os seus sonhos e o seu trabalho estudantil; as naturais rebeldias de 

cada idade; os seus dramas e as suas alegrias; e as profundas 

amizades que criaram e durarão por toda a vida. Que cresçam como 

Jesus, «diante de Deus e diante dos homens», e faz delas e deles 

mulheres e homens generosos, leais, sinceros, fiéis aos seus 

compromissos, alegres e valentes. Que saibam ganhar e perder, sem 

nunca desistirem do bem que lhes aponta Deus nas suas 

consciências.

Abençoa também, Senhora de Fátima, todos os que permitiram, com 

o seu trabalho abnegado e alegre, o bom funcionamento dos nossos 

Colégios, criando o ambiente amável, ordenado e familiar com que 

sonhávamos. Recompensa a sua voluntária identificação com o nosso 

projeto e, como Medianeira de todas as graças de Cristo, santifica-os 

e concede-lhes desde já a sua felicidade na terra.

E a todos nós concede a graça de fazer sempre «tudo o que Ele nos 

disser» (cf. Jo 2, 5) e de rectificar prontamente o que não concorde 

com a Sua amabilíssima Vontade. 


