
Não havia qualquer sinal de perdão ou de resignação que o sofrimento 
ensina. 

Seu pensamento era muito prático: "É bem provável que eu precise 
desta lenha para me defender. Além disso, eu jamais daria minha len-
ha para salvar aqueles que me oprimem". E guardou suas lenhas com 
cuidado. 

O quarto homem era um pobre da montanha. Ele conhecia mais do 
que os outros os caminhos, os perigos e os segredos da neve. Ele 
pensou: "Esta nevasca pode durar vários dias. Vou guardar minha len-
ha". 

O quinto homem parecia alheio a tudo. Era um sonhador. Olhando 
fixamente para as brasas, nem lhe passou pela cabeça oferecer a lenha 
que carregava. Estava preocupado demais com suas próprias visões 
(ou alucinações?)  Para pensar em ser útil. 

O último homem trazia nos vincos da testa e nas palmas calosas das 
mãos os sinais de uma vida de trabalho. Seu raciocínio era curto e rá-
pido. "Esta lenha é minha. Custou o meu trabalho. Não darei a nin-
guém nem mesmo o menor dos gravetos". 

Com estes pensamentos, os seis homens permaneceram imóveis. A 
última brasa da fogueira se cobriu de cinzas e, finalmente, apagou. 

No alvorecer do dia, quando os homens do socorro chegaram à caver-
na, encontraram seis cadáveres congelados, cada qual segurando um 
feixe de lenha. Olhando para aquele triste quadro, o chefe da equipe 
de socorro disse: 

– O frio que os matou não foi o frio de fora, mas o frio de dentro. 

® Consolata América 2019: “Laudato Sí: Cuidado da Casa Comum” 
Comissão Continental de Formação Continua, Carisma e Identidade 

Consolai, consolai o 
meu povo, diz o vosso 
Deus. 

 
Isaias 4,1 

MOTIVAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

D eus nos consola para que possamos consolar os outros e não 
para viver em comodismo. “Que nos consola em todas as nos-

sas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que 
passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com 
que nós mesmos somos consolados por Deus” 2 Cor 1:4. Neste mês 
de junho, como missionários da Consolata trabalhando no Continente 
da América, somos convidados a nos retirar e meditar sobre o tema 
principal do ano; Cuidado da Casa comum. Neste mês, refletiremos 
especificamente sobre o subtema; Consolai, consolai o meu povo, diz 
o vosso Deus (Isaias 40:1). Em conformidade com as nossas causas 
no continente da América e a nossa essência como Missionários da 
Consolata; “Consolatinos”, não podemos viver a nossa missão sem 
consolar os irmãos aflitos. Nossa Mãe Consolata é o nosso modelo de 
consolação.  

A Igreja Católica no Continente se encontra imersa numa realidade 
sócio-política, religiosa, cultural, econômica e geograficamente com-
plexa. Trata-se de uma sociedade que vive numa tensão permanente 
entre: a abundância e a escassez, o centro e a periferia, a pobreza/
miséria e a riqueza, a justiça e a injustiça, a guerra e a paz, a inclusão 
e a exclusão, um socialismo aparente e um capitalismo galopante, 
uma sociedade de crentes e ateus ao mesmo tempo. (PMC no. 8). No 
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documento preparativo para Sínodo da Amazônia, o Papa Francisco em 
Puerto Maldonado, Peru, em 19-01-2018 afirma que “Provavelmente os 
povos originários amazônicos nunca estiveram tão ameaçados nos seus 
territórios como estão agora. A Amazônia é terra disputada desde várias 
frentes: por uma parte, o neo-extrativismo e a forte pressão por grandes 
interesses econômicos que dirigem sua avidez sobre petróleo, gás, ma-
deira, ouro, monoculturas agroindustriais”  

Por isso precisamos abrir os nossos ouvidos e corações para escutar os 
gritos e clamores de vários realidades e povos na América. Pelo fato de 
ser missionários da Consolata, somos convidados a ser instrumentos 
autênticos de consolação para as pessoas mais vulneráveis na sociedade. 
Não podemos ficar presos em nossos, egoísmo, comodismo, interesses 
pessoais e indiferenças. Jesus na sua missão libertadora percorria nas 
aldeias curado os doentes, expulsados os demônios e consolando os afli-
tos. Nós não somos protagonistas da missão, mas apenas colaboradores 
dessa missão de Jesus e somos convidados a perpetuar essa missão. O 
convite é para ser instrumentos de consolação para pessoas que sofrem e 
que clamam para consolo como o documento Gaudium et spes número 1 
nos pede. “As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos 
homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, 
são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos 
discípulos de Cristo”. Sendo discípulos de Cristo e além disso missio-
nários da Consolata, devemos continuar com mais intensidade comun-
gando com as alegrias e tristezas dos povos com quem trabalhamos sen-
do um sinal da esperança e luz no meio da escuridão.  

 

PISTAS PARA A REFLEXÃO PESSOAL E COMUNITÁRIA 

P odemos seguir uma situação bíblica e parábola para nossa medi-
tação/reflexão 

· Isaias 40: 1-11 O exilio na Babilônia foi a prova amarga para o 
povo que abandona o Deus vivo para se apoiar em falsos absolu-
tos. O profeta consola este povo que perdeu tudo e está no exilio. 
Profeta da esperança a esse povo sofrido que está chegando ao 
amanhecer alegre e de libertação.  

· Anexo 1. Parábola de Frio que vem de dentro- O que me segura 
de consolar ou ajudar o meu irmão primeiramente que mora e tra-
balha comigo? 

 

CONCLUSÃO 

N o final da introdução do projeto continental da América, so-
mos convidados para que, inspirados e sustentados pela 

“equipe missionária de Antioquia”, imploramos a “coraggio in Do-
mino” do Pai Fundador para sermos obedientes ao Espírito, capazes de 
consolar segundo o estilo de Barnabé, dispostos a correr riscos para 
entrar com criatividade nos novos areópagos, segundo o estilo de Pau-
lo.  

ANEXO 1 

Parábola do frio que vem de dentro 

 

C onta-se que seis homens ficaram presos numa caverna por cau-
sa de uma avalanche de neve. Teriam que esperar até o aman-

hecer para receber socorro. Cada um deles trazia um pouco de lenha e 
havia uma pequena fogueira ao redor da qual eles se aqueciam. Eles 
sabiam que se o fogo apagasse todos morreriam de frio antes que o dia 
clareasse. Chegou a hora de cada um colocar sua lenha na fogueira. 
Era a única maneira de poderem sobreviver. 

O primeiro homem era racista. Ele olhou demoradamente para os ou-
tros cinco e descobriu que um deles tinha a pele escura. 

Então, raciocinou consigo mesmo: "Aquele negro! Jamais darei minha 
lenha para aquecer um negro". 

E guardou-a protegendo-a dos olhares dos demais. 

O segundo homem era um rico avarento. Estava ali porque esperava 
receber os juros de uma dívida. Olhou ao redor e viu um homem da 
montanha que trazia sua pobreza no aspecto rude do semblante e nas 
roupas velhas e remendadas. 

Ele calculava o valor da sua lenha e, enquanto sonhava com o seu lu-
cro, pensou: "Eu, dar a minha lenha para aquecer um preguiçoso? Nem 
pensar”. 

O terceiro homem era o negro. Seus olhos faiscavam de ressentimento. 


