
Novena de NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO 

MISSÃO COMPARTIDA 

 

IRMÃS - LEIGOS - JOVENS 





 NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO  

• Nome que “sintetiza nosso carisma e nossa missão” - FAMILÍA RELIGIOSA 

 

• Formulação teológica, a devoção a Virgem foi no Instituto uma vida.  

 

• Primeiras irmãs intuíram que Deus tecia nosso carisma por meio Dela.  



ORIGEM BÍBLICA 

Simeão esperava a Consolação de Israel - Lc 2,25; 

 

Uma espada transpassara tua alma” – Lc 2,35 

 

 Mulher, eis ai a teu filho! - Jo19,26; 

 

“Mãe, Modelo e Guia”. SMRM 

 

Is 40 
 



     De onde vem a Maria Rosa a devoção a Virgem? 

• Virgem da Misericórdia e a Virgem da Dores, os pais eram 
devotos. 

 

• O pai de Maria Rosa chamava “o filho da Dolorosa”, por 
devoção que tinha a Nossa Senhora das Dores. 

 

• No batismo SMR leva o nome de Dolores. 

 



VIRGEM DAS DORES  
 “Ó vós todos que passais pelo caminho, parai e vede se há dor semelhante à minha dor” (Lm 1, 12). 



                         MÃE DA MISERICÓRDIA 

 Estende seu manto de misericórdia para cobrir nele 
todos os homens.  

 

 Maria diz: “Sua misericórdia se estende, de geração 
em geração, sobre os que o temem.” Lucas 1, 50 

 

É a síntese da Virgem da Misericórdia e da Virgem das Dores, que reflete a 

missão de Maria: acolher a Cristo e oferecê-lo para que renasça no coração 

do homem.  



COMO CHEGA A CONGREGAÇÃO 

Nas cidades de Barcelona e Tortosa 
estava muito viva a devoção e culto a 

Nossa Senhora da Consolação na igreja 
e convento dos padres/irmãs 

carmelitas. 

 

CURIOSIDADE: Uma das primeiras imagens que conserva a Virgem da Consolação do tempo de 

Santa Maria Rosa, esta no museu das Irmãs de Nossa senhora da Consolação em Tortosa (Tarragona)  





ICONOGRAFIA CONSOLACIONISTA 

 SIMBOLISMO DA MISERICÓRDIA - no braço esquerdo a Virgem leva o Menino Jesus, em sua mão direita 
a cruz.  

 

  VIRGEM DE PÉ, com Jesus Menino no braço esquerdo, em atitude de  apresenta-lo para que seja imitado 
e seguido.  

 

 NAS MÃOS DA VIRGEM da Consolação fica depositada toda a misericórdia que o Pai entrega ao homem 
em seu Filho através do Mistério da cruz.  

 

 NA MÃO DIREITA leva a Cruz, extendida em atitude de oferecê-lo ao homem, para que dela brote a 
Consolação.  

 

 MENINO, com a mão direita (dois dedos indicam humanidade e divindade) transmite a benção, e na mão 
esquerda  leva a esfera do mundo, símbolo do universo regenerado em Cristo.  

 



• Quer simbolizar que da união do sofrimento humano a Cristo brota a 
autentica CONSOLAÇÃO. 

 

• Nele está a fonte de toda CONSOLAÇÃO: encarnação e redenção.  

 

ICONOGRAFIA CONSOLACIONISTA 



ESPIRITUALIDADE MARIANA 

“Não é possível que se perda uma irmã, um irmão, 
por tanto que se roga a Santíssima Virgem”.  

 

Maria Rosa Molas. 




