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A LA FAMÍLIA CONSOLAÇÃO 
 

 

Querida Família Consolação: 

Há alguns meses, compartilhamos com vocês os traços essenciais do Carisma hoje1, 

fruto de um processo de estudo e discernimento no qual muitas pessoas estiveram 

envolvidas. Um processo em que experimentamos a orientação do Espírito e que não pode 

ser interrompido porque esse mesmo Espírito nos impele a vivê-los em fidelidade. 

Um grande desafio se abre diante de nós: fazer vida nossos traços. Caminhar juntos 

nesta direção é um esforço humilde e perseverante para contemplar o mistério da 

misericórdia e da consolação revelado em Cristo Jesus2. Uma relação pessoal com Jesus Cristo, 

que cresce a cada dia quando nos deixamos olhar e transformar por Ele, assumindo o seu 

modo. 

Este é o segredo do ícone da Cruz, com o qual o artista Erasmo de Abreu exprimiu os 

traços essenciais do nosso Carisma hoje. Um ícone para olhar e deixar-se olhar por ele, de 

modo que nos ajude a voltar ao Evangelho, a recriar hoje a força germinal da Madre e das 

primeiras irmãs, a viver em comunhão com tudo o que foi criado e transformar a realidade a 

partir da lógica da encarnação3. 

É uma bela obra que exala Palavra divina. Precisamos contemplar a Palavra que gera 

harmonia em nossas vidas e em nossas relações, em nossa missão pelo Reino. Uma harmonia 

tecida no mistério da Cruz, árvore da vida, lugar de redenção de qualquer dor e sofrimento 

próprio e alheio. A Cruz, espaço existencial onde encontramos todo consolo e alívio. 

Vamos nos dar a oportunidade de contemplar, com tempo e sem pressa, uma e outra 

vez, com confiança e humildade, pessoalmente e em grupo. O Espírito quer continuar 

dinamizando, plenificando, tecendo o carisma HOJE, em cada um de nós. 

Oxalá possam fazer uma peregrinação à Casa Madre para contemplar o ícone que se 

encontra numa das paredes laterais do Museu, enquadrado num conjunto pictórico feito pela 

nossa Irmã Lisett Ochoa. 

O Senhor abençoe todo este processo com frutos de vida nova. 

 

        Irmãs do Governo Geral 

Casa madre, 07 de setembro de 2022 

Ano Jubilar Consolação em saída  

 

                                                           
1 MUNUERA ALEMÁN, Antonia. Comunicação 12 de junho 2022. 
2 Const. 3 
3 Os pobres e a terra clamam consolo, 4. Convicções, pg. 10 


