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LEMA: Juntos somos mais, somos Consolação 

MARCO DOUTRINAL: Nós somos colaboradores de Deus (I Coríntios 3,9) 

Somos chamados a recuperar o sentido de família e de comunidade. Toda família tem uma 

identidade própria lhe caracteriza diante de outras famílias. Porém existe ou deveria existir 

uma característica em comum para todas as famílias, que é o sentido de que somente juntos, 

unida a família vencerá todos os desafios e dificuldades.  

Sabemos que nossa característica própria está no carisma consolação, com toda sua 

possibilidade de se expressar, seja pela vida e obras das Irmã da Consolação e de Leigos. 

Sempre precisamos ir na fonte de nossa origem, recuperar a nossa identidade lá onde tudo 

começou, ou seja, na vida de Santa Maria Rosa Molas e sua experiência com Jesus Cristo. 

Tendo compreendido bem quem somos (...SOMOS CONSOLAÇÃO), como família é preciso 

compreender a força de estamos juntos (JUNTOS SOMOS MAIS), compartilhando, superando 

as dificuldades e os desafios da missão de ser consolação para o mundo: “Nós somos 

colaboradores de Deus”(cf. I Coríntios 3,9). 

EQUIPE: (Explorar o sentido do trabalho em equipe)  

Existe uma equipe pensante formada pela por Irmãs e Leigos do Brasil para unificar todas as 

atividades a serem trabalhas ao longo deste ano de 2018. 

Para este ano a foi criado um logo para representar e confirmar 

nosso objetivo pastoral que é trabalhar nossa identidade, 

carisma, missão e voluntariado. 

Ao vermos os elementos que compõem o logo, podemos 

identificar o barco (símbolo da Igreja e da comunidade), as 

cores da nossa bandeira, verde, amarelo, azul e branco 

(representando nossas casas, obras e trabalhos no Brasil). 

Temos ainda o símbolo da cruz (representado nossa fé e o evangelho de Jesus Cristo); o 

símbolo da mão (representando o carisma da consolação, que nos tocada, acolhe e sustenta 

com sua espiritualidade.) 

Numa breve leitura espiritual do logo, podemos compreender que o mesmo resume em seus 

símbolos nossa pertença e unidade carismática/pastoral. Mesmo na diversidade de nossas 

ações pastorais temos um sentido e uma identidade em comum, por isso que no meio do 

logo escrevemos: Somos Consolação. Mesmo que cada símbolo tenha seu significado 

particular, somente em conjunto com os demais símbolos teremos o logo completo, dando o 

sentido de comunidade e do trabalho em equipe.  
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OBJETIVO: Unificar a Pastoral das Obras do Brasil por meio de eixos programáticos dentro 

das dimensões: 

 Cristã/Eclesial e Litúgica: Celebrações, Sacramentos e Festas do calendário litúrgico;  

 Carismática: Espiritualidade e Festa da Congregação;  

 Social: Campanhas, Missões e Voluntariado. 
 

 

VALORES *explicar o que são, de maneira clara e objetiva. 

 Espírito de Família: remete a convivência comunitária dos primeiros discípulos, que 

tinham os mesmos sentimentos, eram assíduos na oração, na partilha da Palavra, na 

comunhão fraterna e na partilha do pão. O espírito de família remete ao relacionamento 

de Santa Maria Rosa com as primeiras Irmãs, com base na escuta, no cuidado, na 

proximidade e na forma de educar crianças, adolescentes e jovens. Por isso, procuremos, 

como Santa Maria Rosa, cultivar as pequenas virtudes, educando-nos para a abertura ao 

outro, a alegria, o cuidado recíproco, o diálogo fraterno nos espaços cristãos e nos 

ambientes da consolação educacional , social família e comunitário. 

 Solidariedade: é a grife do momento, políticos e marketeiros elegeram esta  palavra 

como o adjetivo preferido para os  seus  projetos. Fala-se de Alfabetização Solidária, 

Comunidade Solidária,  Universidade Solidária, Ação Solidária,  Economia Popular 

Solidária,  Empresa  Solidária, apenas  para citar algumas iniciativas mais conhecidas. 

É muito comum o uso estético de expressões que  caem no gosto do povo. Solidariedade 

é a  superação do individualismo moderno, seu cunho etimológico vem 

das palavras latinas solidum (totalidade, soma total, segurança) e solidus (sólido, maciço, 

inteiro). 

 Espírito Missionário: é o espírito de Cristo, é viver o mandato “Ide por todo o mundo e 

pregai o evangelho” (cf. Mc 16,15). Ser missionário é ter coragem de dividir o tempo com 

os outros,  onde quer que seja, levando a paz e pregando o amor de Deus nas mais 

diferentes culturas.  O missionário é aquele que está disposto a ir onde há necessidade, é 

oferece seus dons e sua vida ao serviço dos mais necessitados. O missionário é aquele 

que arruma a sua mala e vai levar adiante a mensagem de Jesus. É colocar-se à 

disposição, e aprofundar a espiritualidade própria da vocação na Igreja e no mundo de 

hoje. 

 

DESENVOLVIMENTO * exemplo para os idosos 

ATIVIDADE REFLEXÃO - PAUTAS PARA FALA RECURSOS 
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Vídeo 

motivacional 

 

1. Preparar os idosos para dispõe-se a assistir o vídeo, no falar 

do que assistirão. 

Fala da pastoralista ou membros da equipe sobre a unificação 

do lema para todo Brasil. 

Computador. 

Vídeo. 

Data show. 

Colar o logo em 

parede. 

 

2.   Colar o logo em uma local adequado e visível onde possa 

permanecer fixo por vários meses. Quem motivar pode ir 

explicando por parte e vai fixando.  

Logo. 

A Teia 

consolasionista. 

Disponibilizar todos os participantes em círculo; Entregar a 

ponta do barbante para um dos participantes e pedir que ele 

jogue o rolo do barbante para uma outra pessoa; Este segura 

numa parte do barbante e joga para outra pessoa.  No Final 

temos uma grande teia (como de aranha) formada. A 

motivadora explica o sentido da grande teia que é a família 

consolação. Fala que tudo tem um ponto inicial, a ponta do 

barbante representa Santa Maria Rosa Molas. Depois pode 

ilustrar (mostrando imagens) para cada que segura o fio que 

forma esta teia, como sendo uma Irmã, um Leigo, uma Criança 

um Jovem, um Idoso, que está em algum lugar do Brasil e do 

Mundo representando a família consolação.  

Um Rolo de 

Barbante. 

 

Imagens de 

Santa Maria 

Rosa molas, 

Irmãs, Crianças 

Jovens e 

Idosos. 

 

Encerramento.  Terminar com canção própria da Congregação.  

 Uma oração a escolha. 

 Um gesto simbólico. 

 

 

 

 

 


