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Aos membros da Família Consolação 

 
 

“A misericórdia possui também 
o rosto da consolação. 

Consolai, consolai o meu povo, 
são as palavras sinceras que o 
profeta faz ouvir ainda hoje”. 

(Misericordia et misera 13)  

 

 

Queridos amigos: 

 

 

Estas são palavras do Papa Francisco em sua carta apostólica ao concluir o 

ano jubilar da Misericórdia e com elas recebemos um chamado especial, todos os 

que prolongamos o Carisma e a obra iniciada por Santa Maria Rosa Molas. Sua 

exortação nos chega agora em um momento significativo para a Congregação e 

para todos os que estão vinculados a ela de uma ou de outra forma, já que 

acabamos de iniciar o tempo de preparação para o próximo Capítulo geral, que em 

novembro de 2017 já estará sendo realizado. 

 

Toda a vivência do jubileu da Misericórdia teve uma motivadora ressonância 

na Família Consolação que é importante prolongar durante este tempo pré-

capitular. Por uma parte, vivendo “com generosidade e entusiasmo” (MM19) e de 

diversas maneiras a “linguagem da consolação”, como diz o Papa em sua recente 

carta: para que chegue uma palavra de esperança a quantos sofrem e padecem, 

com ações e gestos concretos ou mesmo em silêncio, que sejam expressões da 

proximidade de Deus. (Cf. MM 13) 

 

Por outro lado, contribuindo com sua colaboração neste acontecimento que 

supõe, além da eleição dos membros do governo geral da Congregação, a avaliação 

de tudo o que foi proposto no Capítulo anterior e o planejamento para o próximo 

sexênio. Por isso é importante, como Família, o convite que o Papa Francisco nos 

faz em sua última carta, perguntar-nos “onde é determinante comprometer-se” 

(MM 20).   

 

Desejo que participem ativamente neste tempo de discernimento os leigos 

das equipes de titularidade, diretivas e de pastoral, pessoal sócio-sanitário, 

professores, comissões de pais e mães ou representantes legais, de associações de 

ex-alunos e pessoal de serviços administrativos; equipes e membros do Movimento 

Consolação para o mundo, ONGD e Voluntariado Consolação. As Irmãs facilitarão o 

documento para sua colaboração pessoal, de comissões ou de grupos, e também 

encontrarão proximamente na página web da Congregação. Podem enviar a 

Superiora provincial, vice-provincial ou de delegação correspondente, antes de 2 de 

fevereiro na Europa e antes de 24 de março no resto dos continentes, para que 

alcancem concretamente, os respectivos capítulos provinciais, de vice-província ou 

delegação.   

 

 



Renovando a intensa comunhão que vivemos durante a celebração do 

bicentenário do nascimento de Maria Rosa Molas e, anteriormente, durante o ano 

vocacional, também este período pré-capitular nos convoca a permanecer em 

profunda sintonia espiritual, todos os que queremos ser como Maria Rosa, 

instrumentos de misericórdia e consolação neste mundo tão ferido, injusto e 

violento. Por isso, convidamos a unirmos na oração pelo próximo Capítulo geral, 

com a oração elaborada para isso e em atitude de escuta ao Espírito que nos fala a 

partir da Palavra, dos irmãos e do próprio contexto em que vivemos. 

 

Que este tempo pré-capitular nos ilumine de novo a aproximar-nos da vida de 

Santa Maria Rosa e em dialogo com Ela, possamos intuir seu sonho para o futuro 

da Família Consolação, estendida hoje nos quatro continentes, em diversas tarefas 

e âmbitos. 

 

Obrigada por aquilo que a cada dia doam de vocês mesmos para fazê-lo já 

realidade e também, antecipadamente, pela participação que agora solicito neste 

processo de preparar o XVIII Capítulo geral da Congregação.  

 

Cordialmente, saudações desde Roma,   

 

 Emilia Sebastiá 

 

 

 

23 de novembro de 2016 

  

  

  

   

 

          Superiora geral 

 


