
Estratégias

Orientações para sugerir 
propostas o Capítulo

Resposta aos desafios de novos desconsolos
  Inspiradas no Carisma, nos preparamos para responder às novas 

necessidades que vão surgindo no caminho da vida e nos envol-
vemos em favor da vida, da justiça, da reconciliação e da paz. 
Potencializaremos o sentido evangelizador das nossas presenças 
optando preferentemente pelos mais pobres. Ampliaremos o 
nosso horizonte para descobrir as necessidades do entorno e de 
outros povos e culturas. Inserimo-nos com respeito na vida e cul-
tura dos povos que nos acolhem, valorizamos e respeitamos as 
diversas religiões e vivemos abertas ao diálogo ecumênico e inter-
-religioso

Fortalecimento da Família Consolação
O Senhor tem enriquecido a Família Consolação com irmãs e 
leigos, que vivendo o Carisma, dão vitalidade à Igreja. Os nossos 
esforços estarão dirigidos ao crescimento e ao fortalecimento de 
sua identidade, ao impulso do processo evangelizador em nossas 
obras e à continuidade e expansão das mesmas para o serviço do 
Reino. Leigos e Irmãs crescemos juntos, fazemos um caminho de 
formação humana, profissional, cristã e carismática.

A partir da leitura da visão e das estratégias que já 
enviamos no princípio do sexênio, tendo em conta o 
que percebemos de nosso mundo e desde a sua vincu-
lação com a Família Consolação,  sugira tres propostas 
que ajudem a impulsionar a missão de Consolar para o 
futuro.
 
Sua colaboração pessoal, ao comissões ou em grupo, 
devem ser enviadas à Superiora provincial ou Vice-
provincial antes de 24 de março.



Viver o profetismo de Jesus com atitudes de 
fe, esperança e amor. 

Assumimos os desafios das novas realidades e 
necessidades inspiradas pela audácia transformadora 
e a abertura que viveu Maria Rosa Molas.

Objectivo

Visão
“A Família Consolação cresce e se fortalece na sua
identidade, impulsiona o processo evangelizador 
das obras apostólicas e possibilita a continuidade e 
expansão das mesmas para o serviço do Reino.

Valorizamos como um dom do Espírito a Missão 
Compartida. Somos movidos pelas mesmas 
inquietudes e dirigimos os nossos esforços na 
mesma direcção. Leigos e Irmãs compartimos 
carisma, trabalho, vida, oração e um itinerário 
deformação humana, cristã, carismática e profis-
sional. Neste caminho, no qual somos enriqueci-
dos mutuamente com o específico de cada voca-
ção, as Irmãs somos sinal de uma vida consagrada 
a Deus e ao seu Reino.

Juntos seguimos impulsionando a vida de crianças, 
jovens e adultos no Movimento Consolação, res-
pondemos a projectos de desenvolvimento 
solidário com o apoio da ONGD DELWENDE e 
organizamos iniciativas de voluntariado nacio-
nal e internacional por meio da Fundação 
Maria Rosa Molas.”

Iniciamos nossa reflexão com esta palavras do Papa Francisco em sua 
carta Misericordia et misera, 13 

A misericórdia possui também o rosto da consolação. 
«Consolai, consolai o meu povo» (Is 40, 1): são as palavras sinceras 
que o profeta faz ouvir ainda hoje, para que possa chegar uma 
palavra de esperança a quantos estão no sofrimento e na aflição. 
Nunca deixemos que nos roubem a esperança que provém da 
fé no Senhor ressuscitado. É verdade que muitas vezes somos 
sujeitos a dura prova, mas não deve jamais esmorecer a certeza 
de que o Senhor nos ama. A sua misericórdia expressa-se também 
na proximidade, no carinho e no apoio que muitos irmãos e irmãs 
podem oferecer quando sobrevêm os dias da tristeza e da aflição. 
Enxugar as lágrimas é uma ação concreta que rompe o círculo de 
solidão onde muitas vezes se fica encerrado.

Todos precisamos de consolação, porque ninguém está imune 
do sofrimento, da tribulação e da incompreensão. Quanta dor 
pode causar uma palavra maldosa, fruto da inveja, do ciúme e 
da ira! Quanto sofrimento provoca a experiência da traição, da 
violência e do abandono! Quanta amargura perante a morte das 
pessoas queridas! E, todavia, Deus nunca está longe quando se 
vivem estes dramas. Uma palavra que anima, um abraço que te faz 
sentir compreendido, uma carícia que deixa perceber o amor,uma 
oração que permite ser mais forte... são todas expressões da 
proximidade de Deus através da consolação oferecida pelos 
irmãos.

Às vezes, poderá ser de grande ajuda também o silêncio; 
porque em certas ocasiões não há palavras para responder às 
perguntas de quem sofre. Mas, à falta da palavra, pode suprir 
a compaixão de quem está presente, próximo, ama e estende a 
mão. Não é verdade que o silêncio seja um ato de rendição; pelo 
contrário, é um momento de força e de amor. O próprio silêncio 
pertence à nossa linguagem de consolação, porque se transforma 
num gesto concreto de partilha e participação no sofrimento do 
irmão.
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