Estratègies

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 esforços 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, cristiana, carismàtica i professional.

Metes clau
Pel 2012 s’haurà creat el Secretariat Latinoamericà de formació
i animació pastoral per impulsar, unificar i integrar projectes.
Pel 2013 s’haurà prioritzat l’opció per la pastoral juvenil i vocacional allà on siguem presents.
Pel 2014 s’haurà dissenyat un pla de comunicació congregacional i un manual d’identitat visual.
Pel 2015 s’haurà desenvolupat un programa de formació carismàtica per a laics i germanes que ajudi a l’enfortiment de la
identitat i a una major projecció pastoral.

Obrint

horiTzonts junts…
Des d’aquestes línies ens dirigim a tots vosaltres per agrair-vos
la pregària, el suport i l’apropament que hem rebut durant el darrer
Capítol General, i per compartir les ressonàncies d’aquest esdeveniment congregacional.
Una de les característiques del XVII Capítol general ha estat la
gran participació de laics. Prèviament, cada Capítol provincial es va
veure enriquit per les múltiples aportacions rebudes. Amb objectivitat, respecte i proximitat heu compartit la vostra visió, que ens ha
servir d’un gran ajut per prendre’ns el pols. La presència dels laics a
la sala capitular va generar una sintonia molt positiva amb les Germanes, sentint-nos família consolació davant els reptes que se’ns
presenten.
Aquestes veus han arribat a la reunió de Roma i amb elles la vida
de tota la geografia congregacional. La presidenta el Moviment Consolació per al Món i el representant de l’ONGD han tingut un espai en
el treball del Capítol General transmetent-nos el seu entusiasme i la
seva empenta per seguir endavant.
En aquests dies s’ha lliurat el document emanat del Capítol,
‘Marc estratègic 2011-2017, a totes les Germanes de l’Institut. Si en
l’elaboració del mateix ha estat tant valuosa la vostra col·laboració,
som ben conscients que per viure’l en tot allò que afecta a la missió
compartida, aquesta col·laboració és imprescindible. Amb la finalitat
de continuar junts aquest camí, volem compartir la Visió, l’objectiu i
les estratègies que ens han d’ajudar a viure pel Regne amb la força
del Carisma.
Una vegada més, i en nom de totes les Germanes, manifestem
el nostre agraïment tot sentint el desig que l’esperit de santa Maria
Rosa Molas ens repti i el Crist consolador sigui més conegut i estimat.

Germanes del Govern general

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’expansió d’aquestes al servei del Regne.
Valorem com un do de l’Esperit la Missió compartida. Ens mouen les mateixes inquietuds i adrecem
els nostres esforços en la mateixa direcció. Laics i
germanes compartim carisma, treball, vida, oració i un itinerari de formació humana, professional 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 Mª
Rosa Molas”.

Objectiu:
Viure el profetisme de Jesús amb 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.

