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  FESTA DA CONSOLATA    

  20 DE JUNHO DE 2021   

 

 

 

Caríssimos missionários, missionárias, parentes, amigos e benfeitores;  

A festa da nossa querida Consolata encontra-nos ainda com a preocupação da pandemia 
e das suas consequências: tanta fragilidade, medo do futuro, crise social e económica, 
aumento da pobreza e dos pobres, desestabilização e incerteza da política mundial e 
também da Igreja... Com este espírito fortemente provado, queremos voltar-nos para a 
nossa querida Mãe e implorar-lhe uma fé mais forte, uma caridade mais ativa e uma 
maior esperança de aprender, como consolados, a consolar. 

Consolação é esperança 

A liturgia desta festa coloca-nos na situação de refletir sobre a relação entre consolação 
e esperança, porque o coração desta nossa festa em honra de Maria é precisamente a 
esperança. 

Os textos litúrgicos, quando falam da consolação experimentada pela Virgem, falam dela 
em termos de esperança para todos nós, porque de facto atestam que ela será concedida, 
como um dom de Deus, apenas na medida da consequente e necessária colaboração do 
homem. O prefácio da festa da Consolata explica muito bem este conceito: na cruz do 
seu Filho Maria sofreu sofrimentos indescritíveis, confortada por vós com a esperança da 
ressurreição. 

Maria sofre pela missão que realiza; ela aceita fazer a sua parte e não fugir aos 
sofrimentos indizíveis que terá de suportar, precisamente porque está certa, na fé, de que 
só assim poderá cumprir-se a sua esperança de ser confortada e sustentada por Deus. 

O Pai sustentou o seu Filho único na hora do Sacrifício supremo, tal como deu a Maria 
a força para suportar a dor desumana e terrível da morte de Jesus e lhe deu depois a 
alegria de gozar a sua ressurreição. Ele confortou-a, consolou-a, como tinha prometido. 
É sobretudo Paulo que nos recorda esta verdade e realidade: "Assim como os sofrimentos 
de Cristo abundam em nós, também por Cristo abunda a nossa consolação" (2 Cor 1,5). 

Antes de experimentarmos a consolação de Deus, devemos fazer a nossa parte na 
realização do trabalho para o qual Deus nos chamou. Existe, portanto, uma perspetiva 
vocacional, de consolação, da qual Maria é um esplêndido ícone. 
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Consolação é responsabilidade 

Permiti-me refletir convosco, aos pés de Nossa Senhora da Consolata, sobre um aspeto 
do tema bíblico da consolação que nos desafia a todos, um tema algo original, a 
dimensão do compromisso com a consolação, ou seja, a responsabilidade de construir 
consoladores caminhos de esperança. 

As pessoas pedem para ser consoladas sem, no entanto, quererem ser comiseradas. 
Queremos dar voz às tantas perguntas de esperança e de futuro que habitam os corações 
dos nossos jovens, cansados de ser incapazes de planear as suas vidas porque são 
atormentados por perspetivas cada vez mais sombrias; queremos dar voz às muitas 
questões de desencanto e de medo daqueles que perderam a confiança e a paciência 
porque já não conseguem lutar pela sobrevivência. Sentimos, neste tempo difícil e 
complexo, que devemos dar voz àqueles, crentes ou não, ou seja a todos os que pedem 
para serem consolados, no sentido literal latino deste termo, pedem para não ser 
deixados sozinhos na difícil jornada da vida! 

Consolação é presença 

Consolar é estar presente, custe o que custar, quando se trata de assumir as 
responsabilidades; consolar é olhar para o homem e reconhecer nele a dignidade de ser 
uma pessoa e não um número a ser acrescentado aos outros. Consolar é combinar a 
gramática da fé com o alfabeto da vida, porque uma fé desencarnada não é fé. Deve 
cheirar a Evangelho e traduzir-se em boas práticas de vida, medindo-se com os desafios 
de um mundo em mudança. 

A Consolata chama-nos a consolar, mesmo antes de lhe pedir que nos console; ela, a 
Consolata por excelência, convida-nos a fazer a nossa parte, sem medo, sem máscaras, 
sem mentiras, sem delegações. 

S. Paulo afirma que "Deus consola-nos em todas as nossas tribulações para que também 
nós possamos consolar aqueles que estão em qualquer tipo de aflição" (2 Cor 1,4). Somos 
consolados por Deus para que possamos consolar os nossos irmãos e irmãs!  

A luta pelo bem abre a porta à intervenção consoladora de Deus nas nossas vidas e 
permite-nos ir ao encontro daqueles que estão em dificuldade para compreender as suas 
necessidades e procurar uma solução com eles, uma solução que dê esperança concreta, 
encarnada, e não aleatória, estéril e vazia. Não há contradição entre consolação e 
compromisso, no sentido de podermos relegar a consolação para a esfera da emoção, 
enquanto mantemos o compromisso na esfera da ação. 

Peçamo-lo, como um dom especial, à nossa querida Mãe Consolata!  

Consolação é compromisso 

Finalmente, gostaria também de oferecer algumas sugestões, para tornar mais concreta a 
dimensão da esperança, de modo a que esta possa amadurecer em escolhas e opções na 
vida. 

1. Esforçar-se por despertar a reflexão. A razão que não pensa, que não procura, que 
não avalia, mas se afunda no sono do domínio da utilidade, do interesse e do 
puro prazer é uma razão falhada, a fonte de todo o fracasso. Cristo convida-nos 
a receber o espírito da verdade, o qual, sim, nos consola. 
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2. Comprometer-se em colocar a pessoa no centro da ação: tudo deve concentrar-
se no respeito pela sua dignidade; tudo deve visar o seu crescimento. A pessoa 
deve ser sempre acolhida como um fim e nunca como um meio para a construção 
da esperança futura.  

3. Tomar a sério a promoção do bem comum. Estas são duas realidades, a da pessoa 
e a do bem comum, que se referem uma à outra, não se excluem mas apoiam-se 
mutuamente, e ambas se concretizam se se relacionarem uma com a outra. 

4. Comprometer-se em absoluta verdade e transparência, sem nunca enganar as 
pessoas com esperanças falsas ou ilusórias, dando aos jovens a possibilidade de 
planear o próprio futuro. 

5. Para nos comprometermos a partir dos últimos; é necessário estabelecer uma 
missão que coloque em primeiro lugar a assistência e os cuidados dos últimos, os 
que sofrem as mais diversas necessidades. 

Conclusão 

Com as palavras do profeta Isaías digo-vos: "Consolai, consolai o meu povo; falai ao 
coração das nossas comunidades, do nosso povo, dos nossos países... que cada vale seja 
preenchido, cada montanha e colina seja aplanada; que o terreno acidentado se 
transforme em terreno plano e o declive numa planície". (Is 40, 1ss.)  

Peçamos, em nome do amor comum que temos pela Santa Virgem Consolata, este 
compromisso de consolar! 

 

Ó, doce Mãe da Consolata  
vira o teu olhar para o nosso Instituto, para a Igreja,  
para a nossa gente, as famílias e os idosos, sempre mais sozinhos,  
para os jovens, e acima de tudo para os pobres! 

Olha para nós, doce Mãe Consolata,  
olha para nós como só uma Mãe sabe olhar!  
Olha para nós e abençoa-nos,  
encoraja-nos,  
protege-nos  
sê sempre a nossa guardiã!  

Ámen! 

 

A todos e a cada um uma boa e santa festa da Consolata, cheia de consolação e 
esperança. Coragem e para a frente in Domino! 

 

___________________________________ 
Pe. Stefano Camerlengo IMC 

Superior Geral 

 

Roma, 8 de Junho de 2021 
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