Estratégias
Resposta aos desafios de novos desconsolos
Inspirados no Carisma, nos preparamos para responder às novas
necessidades que vão surgindo no caminho da vida e nos envolvemos 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 cultura dos povos que nos acolhem, valorizamos e respeitamos as
diversas religiões e vivemos abertas ao diálogo ecumênico e interreligioso.
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

Metas
Para o ano 2012, ter-se-á criado o Secretariado Latino-Americano
de formação e animação pastoral para impulsionar, unificar e integrar projetos.
Para o ano 2013, ter-se-á priorizado a opção pela pastoral juvenil e
vocacional em todas as nossas presenças.
Para o ano 2014, ter-se-á esquematizado um plano de comunicação congregacional e um manual de identidade visual corporativa.
Para o ano 2015, ter-se-á desenvolvido um programa de formação
carismática para leigos e irmãs que ajude ao fortalecimento da
identidade e a uma maior projeção pastoral.

Família Consolação
Marco Estratégico

Abrindo

HORIZONTES JUNTOS…
Aproximamo-nos desde estas linhas a todos vocês para agradecer-lhes sua oração, proximidade e apoio no último Capítulo
geral e partilhar as ressonâncias deste acontecimento congregacional.
Uma das características do XVII Capítulo geral tem sido a amplia participação de leigos. Previamente, cada Capítulo provincial
esteve enriquecido pelas múltiplas contribuições recebidas. Com
objetividade, respeito e proximidade partilharam conosco a sua
visão, que nos deu grandes luzes para nos tomar o pulso. A presença dos leigos na sala capitular provocou uma sintonia muito
positiva para as irmãs, nos sentindo família consolação perante
os desafios que se nos apresentam.
Estas vozes chegaram à nossa reunião de Roma e com elas a
vida de toda a geografia congregacional. A presidente do Movimento Consolação para o Mundo e o representante da ONGD tiveram um espaço no trabalho do Capítulo geral nos transmitindo
entusiasmo e força para seguir para frente.
Neste dias foi entregue o documento emanado do Capítulo,
Marco Estratégico 2011-2017, a todas as irmãs do Instituto. Já
que na elaboração do mesmo tem sido tão valiosa a colaboração
de vocês, somos conscientes que para vivê-lo no que afeta à Missão Compartida, esta colaboração é indispensável. Com a finalidade de continuar caminhando juntos partilhamos com vocês a
Visão, o objetivo e as estratégias que nos ajudarão a viver para o
Reino com a força do Carisma.
Mais uma vez, em nome de todas as Irmãs da Congregação,
manifestamos-lhes a nossa gratidão com o desejo de que o espírito de Santa Maria Rosa Molas seja um desafio para nós e que
Cristo Consolador seja mais conhecido e amado.

Irmãs do Governo geral

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 direção. Leigos e Irmãs compartimos
carisma, trabalho, vida, oração e um itinerário de
formação humana, cristã, carismática e profissional. Neste caminho, no qual somos enriquecidos
mutuamente com o específico de cada vocação,
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,
respondemos a projetos de desenvolvimento
solidário com o apoio da ONGD DELWENDE
e organizamos iniciativas de voluntariado nacional e internacional por meio da
Fundação Maria Rosa Molas.”

Objetivo
Viver o profetismo de Jesus com atitudes de
fé, esperança e amor
Assumimos os desafios das novas realidades e necessidades inspiradas pela audácia transformadora
e a abertura que viveu Maria Rosa Molas.

