
Estratègies

Orientacions per 
l’aportació al Capítol

Resposta als desafiaments dels nous desconsols.
Inspirats en el carisma ens preparem per donar resposta a les 
noves necessitats que van sortint pel camí i ens impliquem a favor 
de la vida, la justícia, la reconciliació i la pau. Potenciarem el sentit 
evangelitzador de les nostres presències optant preferentment 
pels més pobres. Ampliarem els nostres horitzons per descobrir les 
necessitats del voltant i dels altres pobles i cultures. Ens insertarem 
amb respecte en la vida i cultura dels pobles que ens acollin, tot 
valorant i respectant les diferents religions i vivint oberts al diàleg 
ecumènic i interreligiós.

Enfortiment de la Família Consolació
El Senyor ha enriquit la Família Consolació amb germanes i laics 
que vivint el Carisma donen vitalitat a l’Església. Els nostres esfor-
ços estaran dirigits al creixement i enfortiment de la seva identitat, 
tot impulsant el procés evangelitzador en les nostres obres, i en la 
continuïtat i expansió de les mateixes al servei del Regne. Laics i 
Germanes creixem junts, fem un camí de formació humana, cristia-
na, carismàtica i professional.

A partir de la lectura de la Visió i d’aquestes estratè-
gies, que ja es van enviar a l‘inici del sexenni, tenint 
en compte el que percebem del nostre món, i des 
de la vinculació amb la Família de la Consolació, 
aporta tres propostes per impulsar la missió de 
Consolar de cara al futur.
 
L’aportació, que pot ser personal, de junta o de 
grup, podeu fer-la arribar a la Superiora provincial 
abans del 2 de febrer.



Viure el profetisme de Jesús amb des actituds 
de fe, esperança i amor. 

Assumim els reptes de les realitats i noves necessitats, 
inspirats en l’audàcia transformadora i l’obertura que 
va viure Maria Rosa Molas.

Objectiu

Visió
“La família Consolació creix i es fa forta en la seva
identitat, impulsa els procés evangelitzador de les
obres apostòliques i possibilita la continuïtat i l’expan-

sió d’aquestes al servei del Regne.

Valorem com un do de l’Esperit la Missió compar-
tida. Ens mouen les mateixes inquietuds i adre-
cem els nostres esforços en la mateixa direcció. 
Laics i germanes compartim carisma, treball, vida,
oració i un itinerari de formació humana, profes-
sional cristiana i carismàtica. En aquest camí, ens
enriquim mútuament amb l’especificitat de cada
vocació, i les germanes som testimoni d’una vida
consagrada a Déu i al seu Regne.

Junts continuem impulsant la vida dels infants, 
joves i adults en el Moviment Consolació, donem 
resposta als projectes de desenvolupament 
solidari amb el suport de l’ONGD DELWENDE i 
organitzem iniciatives de voluntariat nacional 
i internacional mitjançant la Fundació María 
Rosa Molas”.

Iniciem la nostra reflexió amb aquestes paraules del Papa Francesc, 
en la seva carta Misericordia et misera, 13 

La misericòrdia té també el rostre de la consolació. «Consoleu, 
consoleu el meu poble» (Is 40,1), són les sinceres paraules que 
el profeta pronuncia també avui, perquè arribi una paraula 
d’esperança als qui sofreixen i pateixen. No ens deixem robar mai 
l’esperança que prové de la fe en el Senyor ressuscitat. És cert, 
sovint passem per dures proves, però mai ha de decaure la certesa 
que el Senyor ens estima. La seva misericòrdia s’expressa també 
en la proximitat, en l’afecte i en el suport que molts germans i 
germanes ens ofereixen quan sobrevenen els dies de tristesa i 
aflicció. Eixugar les llàgrimes és una acció concreta que trenca el 
cercle de la solitud en el qual sovint acabem tancats.

Tots tenim necessitat de consol, perquè ningú és immune al 
patiment, al dolor i a la incomprensió. Quant dolor pot causar 
una paraula rancorosa, fruit de l’enveja, de la gelosia i de la ràbia. 
Quant patiment provoca l’experiència de la traïció, de la violència 
i de l’abandonament; quanta amargor davant la mort dels éssers 
estimats. No obstant això, Déu mai no roman distant quan es vi-
uen aquests drames. Una paraula que dóna ànims, una abraçada 
que et fa sentir comprès, una carícia que fa percebre l’amor, una 
pregària que permet ser més fort…, són totes expressions de la 
proximitat de Déu a través del consol ofert pels germans.

A vegades també el silenci és de gran ajut; perquè en alguns 
moments no existeixen paraules per respondre als interrogants 
del qui pateix. La manca de paraules, però, es pot suplir per la 
compassió del qui hi és present i proper, del qui estima i estén la 
mà. No és cert que el silenci sigui un acte de rendició, al contrari, 
és un moment de força i d’amor. El silenci també pertany al llen-
guatge de la consolació, perquè es transforma en una obra con-
creta de solidaritat i unió amb el sofriment del germà.
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