
 

 

 

MESSAGEM DE ANTÔNIA MUNUERA, SUPERIORA GERAL NSC, 

À FAMÍLIA CONSOLAÇAO 

 

Queridas irmãs, queridos leigos, querida Família Consolação,  

O Senhor nos abençoa com sua paz e consolo. 

O Deus que nos revelou Jesus, o Deus de toda a consolação, é social, é relação, 

estremece nas entranhas diante da dor da humanidade e da terra. E Jesus, nosso irmão 

mais velho, chama a todos nós, todos como irmãos, a um compromisso social, aqui e 

agora, prolongando assim sua ação libertadora e consoladora. 

Durante o mês de setembro, a Igreja celebrou com toda família ecumênica o 

tempo da criação. Um tempo para compreender que a humanidade e a Terra são 

inseparáveis e para recordar nossa responsabilidade pelo cuidado da casa comum. 

 Este é um momento oportuno para recordar o processo que realizamos de 

aprofundamento do documento Os pobres e a terra clamam consolo. Um caminho que 

percorremos juntos. 

Os pobres e a terra clamam consolo é o fruto de um longo processo de 

reflexão e discernimento de leigos e irmãs, para responder ao forte chamado do 

Espírito no Capítulo Geral: sair ao encontro dos mais desfavorecidos e fortalecer a 

dimensão social do carisma em todas as nossas presenças. 

Na atual conjuntura histórica, Os pobres e a terra clamam consolo é um 

documento 'inspirador' para viver hoje a dimensão social do carisma, pois nos ajuda a 

abrir os olhos para tantas realidades sofredoras, nos coloca diante do imenso desafio 

causado pela pandemia COVID-19, nos impulsiona à concretude de nossa missão 

consoladora. 

Como Família, podemos dar uma grande contribuição ao insistente apelo do 

Papa à conversão ecológica integral, vivendo a dimensão social do nosso Carisma, à luz 

do Magistério da Igreja e das intensas buscas por soluções integrais que a humanidade 

está fazendo. 

A prioridade do Capítulo de sair ao encontro dos mais desfavorecidos nos está 

oferecendo a oportunidade de viver um processo sinodal, crescer juntos irmãs e leigos. 

Vamos recordar esse "caminho" que fizemos juntos:  

Janeiro a março de 2018. Apresentação do Marco Estratégico, a Família 

Consolação recebeu um forte apelo: o chamado para sair ao encontro dos mais 

desfavorecidos. 

 



 

 

Dezembro de 2019. No Seminário realizado em São Paulo (Brasil), com a 

participação de irmãs e leigos, a dimensão social do carisma é atualizada e 

concretizada no documento Os pobres e a terra clamam consolo. 

2020. Surpreendidos pela situação inédita de pandemia, crise global, recebemos 

a apresentação do documento. 

Com o webinar "Escutei seu clamor. Conversão sinodal" de 12 de setembro 

iniciamos um dos muitos espaços de aprofundamento do documento, por meio 

da reflexão compartilhada em comunidades virtuais. Comunidades que são 

chamadas a serem agentes multiplicadores. 

Estamos em caminho! Caminheiro, não existe caminho, se faz caminho ao andar.  

 

Todos nós, em todos os lugares e em todos os âmbitos, em toda a geografia 

congregacional, temos a responsabilidade de continuar a socializar e aprofundar essa 

visão comum: o chamado para responder ao grito dos pobres e da terra. A Consolação 

não pode ter outra direção. 

Todos irmãos! Cada um desde o ponto aonde chegamos, vamos seguir em 

frente, como diz São Paulo. Em nossas mãos está o desafio de concretizar e encarnar, 

em todos os lugares e em todos os contextos, essa chamada. 

O Senhor abre um novo horizonte para nós, estamos enfrentando um processo 

de conversão integral. O Senhor, que está nas entranhas das circunstâncias da vida, Ele 

nos conduz nesses eventos que vivemos: Ele desperta nossa consciência, abre nossos 

corações para o grito do outro para senti-lo como parte de nós, para estabelecer um 

novo tipo de relacionamento com o meio ambiente, com as pessoas, com nós mesmos. 

Esta pandemia está gritando que somos uma só família humanidade, estamos todos 

conectados, todos necessitamos uns dos outros, somos todos irmãos. 

Como o Servo que sai para convidar ao Banquete do Reino, saiamos com Ele às 

encruzilhadas, escutemos o grito dos pobres e da terra. Eles clamam consolo!  

Um forte abraço fraternal. 

Sempre unidos na missão de Consolar. 

Antonia Munuera Alemán  

          Superiora geral 

 

Madrid, outubro de 2020. 


