Congregação das Irmãs Franciscanas de São José

DIA DE ORAÇÃO DA CONGREGAÇÃO

28 DE DEZEMBRO DE 2016
Tema: “Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito”
1. PREPARAR O AMBIENTE (Junto ao Presépio a Bíblia, Madre Alphonsa, e nas Províncias NSPS e PCR, algum
símbolo que lembre o Capítulo)
2. INICIEMOS NOSSO ENCONTRO ORANTE, invocando a Trindade Santa: Em nome do Pai....
3. CANTO INICIAL: “Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem” - (ou outro)
4. MOTIVAÇÃO: (sentadas/os)

QUERIDAS IRMÃS, FORMANDAS E LEIGOS FRANCISCANOS DA MISERICÓRDIA
Pelo mundo civil estamos a poucos dias da virada do ano. Pelo mundo religioso iniciamos o novo ano dia 27
de novembro. Dia 28 de outubro iniciamos nosso Ano Jubilar e ontem, na PNSPS iniciamos o XVI CPO. Dia
06 iniciaremos o Capítulo da PCR e para os dias 30 e 31.01 e 01.02 a PMM programou uma Assembleia
celebrativa do Jubileu, do ano da Missão e do ano Mariano.
Início e fim faz parte da dinâmica da vida. Início e fim é um movimento diário. Tomara que tenha fim toda
violência aos pequenos e indefesos e tenha início uma nova história de “cuidado” dos pequenos e
indefesos. Isto, porém, não acontece num passe de mágica. Precisamos “pegar o menino” e ir com ele para
a terra da proteção, do cuidado. Madre Alphonsa fez isso em Beek e depois em Valkenburg e nos deixou a
tarefa de fazer o mesmo. Nossa memória sabe como fizemos e por causa desta nossa tarefa de cuidar dos
pequenos e abandonados as Províncias se reúnem em Capítulo. Juntos, na força do Espírito que tudo
compreende e tudo sabe, com a proteção de São José, queremos ouvir o Anjo que nos diz o que devemos
tomar nas mãos para proteger. Devemos, por força de nossa Vocação, custodiar a vida onde está
ameaçada, por isso nos colocamos em oração.
Queremos também nesta nossa oração criar espaço para acolher as postulantes que irão chegando para
constituir o primeiro grupo de Noviciado Internacional. Dia 01 chegará Aracely Ramirez Vasques de
Honduras e dia 26 Firmina Maria Sabonete de Angola. Dia 24 as da PMM viajam para o Sul para se
juntarem às demais. Fará parte deste grupo também Mariane da PNSPS e quem sabe, chegarão ainda
Arminda e Natália, também de Angola, mas que ainda lutam para ter sua documentação.
Com coração agradecido por todos os bens que recebemos neste ano que termina e com coração cheio de
esperança pelo ano que iniciaremos, cantemos nossos louvores ao Senhor.
Com estima.

Irmã Ada
5. Mantra: O Senhor cuidou, cuida, cuidará, a graça do cuidado viemos celebrar. Madre Alphonsa
começou, nós vamos continuar. A graça do cuidado se fez nosso ideal.
6. REZAR OU CANTAR OS SALMOS DA LITURGIA DAS HORAS
7. PRIMEIRA LEITURA - PGF nº 22

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

9. EVANGELHO - Mt 2,13-18
10. REFLEXÃO -

O Evangelho da celebração deste dia é um convite a refletirmos e rezarmos sobre a situação atual
de milhões de “pequenos inocentes”. Instituída na Idade Média pelo Papa São Pio V, a festa dos santos
inocentes ajuda-nos a viver com profundidade o tempo da Oitava do Natal. Esta celebração encontra o seu
fundamento nas Sagradas Escrituras. Após a visita dos Magos, Herodes percebendo que não alcançara
seu objetivo de eliminar imediatamente um possível concorrente ao seu trono, irou-se em extremo e
mandou matar todos os meninos que havia em Belém e arredores, de dois anos para baixo, segundo a data
que tinha averiguado dos Magos. Então se cumpriu o que estava predito pelo profeta Jeremias: “Uma voz
se ouviu em Ramá, grandes prantos e lamentações: Raquel chorando os seus filhos, sem admitir
consolação, porque já não existem'” (Mt 2,11-20). A matança dos inocentes de Belém foi uma espécie de
antecipação do futuro de Jesus e de seus discípulos. Um frágil recém-nascido foi suficiente para abalar a
segurança do prepotente e violento Herodes. Sua decisão de eliminar as crianças da região onde nascera o
Messias Jesus visava eliminar, no seu nascedouro, tudo o que pudesse pôr em risco a segurança de seu
reino. Parece algo distante da nossa realidade, mas está mais perto do que pensamos. O que leva uma
pessoa a matar crianças com menos de dois anos de idade? O que leva um país a declarar que abortar até
o terceiro mês de gravidez não é crime? A festa de hoje também é um convite a refletirmos sobre a situação
atual desses milhões de “pequenos inocentes”: crianças vítimas do descaso, do aborto, da fome e da
violência. Quais os apelos que Deus nos faz neste dia e neste tempo Jubilar de nossa Congregação? O que
podemos fazer para que os Herodes de hoje não decretem novas matanças de “pequenos inocentes”?
Como enxugar as lágrimas das “Raqueis” de hoje?
Reflexão Pessoal e Partilha
11. PRECES:
Com amor e confiança apresentemos ao Senhor nossas preces:
1. Que a celebração do Mistério do Natal nos conduza sempre mais a experienciar a presença do Senhor no meio de
nós e testemunhar sua presença no mundo; rezemos confiantes;
2. Celebrando a Festa dos Santos Inocentes, suplicamos ao Senhor proteção e cuidado para com todas as crianças
em especial as abandonadas e que passam fome; aos enfermos e idosos; Rezemos confiantes;
3. Pedimos Senhor, que ilumine os corações de nossas Irmãs da Província Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e
Província Cristo Redentor que estão Celebrando Capítulos, para que este acontecimento seja aquilo que se propõe:
Um encontro fraterno, de estudo e oração, para confirmar em cada Irmã a sua Vocação, Carisma e Missão; Rezemos
confiantes,
3. Por nossas Noviças Ir. Maria Antonia e Ir. Jaqueline que continuam com zelo e fervor o tempo de preparação para
a Primeira Profissão, para que possam com grande alegria fazer sua entrega ao Senhor, rezemos confiantes;
4. Por Ir. Maria Delma que retorna da Missão, para que o Senhor a recompense por todo bem que fez e a ajude a
prosseguir com confiança no caminho da Vocação Religiosa Franciscana de São José, rezemos confiantes;
5. Pela Ir. Ezeni que vem em busca de recuperação das consequências do grave acidente que sofreu, para que
possa recuperar-se e voltar com saúde para a Missão, rezemos ao Senhor.
6. Em ação de graças por todo bem que recebemos neste ano de 2016, pela caminhada rumo ao Jubileu da
Congregação, para que este seja uma retomada vigorosa de nosso Carisma e Missão, rezemos confiantes;
7. O Senhor, na sua imensa misericórdia, nos conceda a graça de vivermos com coragem a proposta deste tempo
Jubilar, rezemos confiantes;

12. COLOQUEMOS TODOS NOSSOS PEDIDOS NO CORAÇÃO DO PAI, REZANDO JUNTOS: Pai Nosso .......
13. ORAÇÃO CONCLUSIVA:

Deus, hoje os Santos inocentes proclamaram vossa glória, não por palavras, mas pela própria morte; dainos também testemunhar com a nossa vida o que nossos lábios professam. Por Cristo Nosso Senhor.
13. CANTO FINAL:
Tema de Estudo para Janeiro - livre

