Congregação das Irmãs Franciscanas de São José

DIA DE ORAÇÃO DA CONGREGAÇÃO
28 de fevereiro de 2017
TEMA: “Quem deixar... (tudo) por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais.” (Mc 10,29-30)
1. PREPARAR O AMBIENTE (Bíblia, vela, flores e quadro de Madre Alphonsa)
2. INICIEMOS NOSSO ENCONTRO ORANTE, invocando a Trindade, fonte de nossa esperança, cantando: Em nome do
Pai...
3. CANTO INICIAL:
4. MOTIVAÇÃO: (sentadas/os)
QUERIDAS IRMÃS, FORMANDAS E LEIGOS FRANCISCANOS DA MISERICÓRDIA
Sentindo ainda ressoar no nosso coração a Palavra do último domingo: ”não vos preocupeis com a vossa vida”,
apelo a uma total confiança no Deus que cuida de nós, somos convidados/as, hoje, a deixar tudo por causa do
Evangelho. Por que nos apegarmos a coisas, lugares, pessoas, se tudo é nosso e Deus cuida de nós? Este
ensinamento de Jesus norteou nossos Capítulos das Províncias NSPS e CR e Assembleia da PMM, e norteia agora
a composição das nossas Fraternidades. Há uma grande movimentação de Irmãs indo e vindo. Deixam para trás
casa, trabalho, Irmãs, amigos, para receber cem vezes mais onde chegam. Louvamos e agradecemos a Deus por
esta disposição bonita, fundamentada na fé e na esperança no Deus que nos chama e envia.
Vamos trazer presente nesta oração as nossas noviças que iniciaram seu Noviciado dia 04, numa celebração muito
simples e fraterna que teve como alicerce o evangelho do dia: “Venham para um lugar deserto, e descansai um
pouco”. Seis mulheres foram convidadas para irem com Jesus para um lugar deserto, o Noviciado. A nota marcante
da alegria desta celebração foi a chegada da Firmina, exatamente às 16h45min. quando devia começar a
celebração. Nem o atraso da entrega do Visto, nem o estrago do ônibus em que viajava de São Paulo a Curitiba,
impediu que ela chegasse a tempo. Continuemos rezando para que a Florinda e Natália cheguem o quanto antes.
Este Ano Jubilar é também um ano Capitular. Queremos hoje fazer nossas, as propostas capitulares da PCR, como
em janeiro assumimos o compromisso Capitular da PNSPS, tendo sempre presente que o Capítulo é um
acontecimento que diz respeito a toda Congregação.
Continuando com as Jornadas Missionárias, um grupo de Irmãs e Leigos estiveram de 06 a 19 de fevereiro em
Heliópolis – Bahia. Peçamos a Deus que faça germinar, brotar e frutificar as Sementes lançadas à terra. É tempo
também de definir quem vai para a Jornada Missionária em Angola.
Estarei rezando a oração deste dia com as Irmãs Zenaide Mayer, Rosangela Ferreira Silva, Goreth Ribeiro, Ideneide
Rêgo, Maria Câmera, Vanderleia Melo, Helena Schroeder da Comunidade Nazaré no Haiti. Assumimos esta Missão
da CBR Nacional como nossa e pedimos para essas Irmãs a força do Espírito do Senhor que tudo criou e recria.
Que a Bondade e a Fidelidade de nosso Deus nos sustentem nesta busca de aprender e viver a Misericórdia.
Com carinho.
Ir. Rosa Ada Morelli
5. MANTRA:
6. Salmos do momento correspondente
7. Primeira Leitura: Compromisso Capitular - PCR - 2017-2019
Guiadas pela Estrela, como os Reis Magos, nos colocamos a caminho e, em Rondinha - nossa Belém, nos
prostramos para adorar o Menino, revelação da Misericórdia do Pai. Diante Dele depositamos a riqueza dos nossos
sonhos, conquistas, alegrias, desafios e dificuldades, suplicando que nestes dias capitulares nos apontasse a graça
de um novo caminho.

O Menino foi, pouco a pouco, nos revelando que o caminho é ser “Misericordiosas como o Pai”, que acolhe,
cuida, perdoa e ama.
Pelo lema: “Chamadas e enviadas a servir” fomos provocadas a nos colocar na disposição de:
 Cultivar a dimensão contemplativa e o valor do silêncio;
 Ter discernimento evangélico diante das diferentes situações da vida que se revelam no nosso dia a dia;
 Ser misericordiosas como o Pai que nos move a ir ao encontro do outro;
 Cuidar da vida, de modo especial, onde ela se encontra mais fragilizada;
 Tornar-se próxima do outro construindo pontes de comunhão;
 Recuperar os gestos de delicadeza, o exercício de perdão e de atenção fraterna;
 Valorizar a riqueza da experiência de vida de que cada irmã é portadora.
Cristo Redentor, sua e nossa Mãe, nos abençoem e ajudem a manter o coração aberto para o amor terno e
generoso que a todos acolhe e abraça.
Irmãs da PCR
8. Aclamação ao Evangelho: à escolha
9. Evangelho: Mc 4, 35-41
10. Reflexão – Com este curto diálogo, Marcos dá continuidade ao tema do seguimento de Jesus, núcleo central do
2º Evangelho (Mc 8,27- 10,52). O despojamento de tudo é condição para o seguimento, tema que aparece já com
as crianças que eram trazidas a Jesus (10,13-16). A criança nada possui que lhe dê segurança, a não ser o amor
dos pais. É o despojamento e o abandono nas mãos dos pais que faz da criança a referência do Reino. O homem
rico (10,17-28) não possui a disposição de deixar tudo e abandonar-se nas mãos do Pai. Então Pedro, em nome dos
demais, entra em cena, externando sua opção radical: “nós deixamos tudo e te seguimos”. No Evangelho de Mateus
há um eco da doutrina da retribuição: “o que vamos receber em troca?” (Mt 19,27). O sentido de tudo deixar é para
o seguimento de Jesus e adesão ao seu Evangelho. Não se trata de negação, mas de uma grandiosa afirmação que
é a disponibilidade e a comunhão com Jesus e com o Reino do Pai. Jesus convida ao desapego da “casa”, ou seja,
dos familiares, e das “terras”, isto é, dos bens materiais. Na cultura judaica a família é a célula que garante a
transmissão genética da filiação abraâmica, logo de “povo eleito”. O desapego das “terras”, ou seja, dos bens
materiais, torna a pessoa livre para a partilha. Os poderosos, que vivem da opressão e exploração dos pobres, não
toleram esta proposta de vida. A pessoa livre sofre perseguição, ou por repressões explícitas e diretas, ou por
exclusão social e comunitária. Mas Jesus garante que não ficará sem receber o cêntuplo já neste mundo em irmãs,
irmãos, mães e todos os bens materiais. Mas tudo dentro de uma nova ordem. Que luzes e provocações este texto
nos traz hoje?
(tempo para a reflexão e a partilha)
11. PRECES:
Deus nos dirigiu sua palavra no Evangelho, no Compromisso Capitular e através de tantos acontecimentos que
recordamos na mensagem inicial. O que queremos dizer a ele? Que súplicas queremos fazer neste momento?
Preces espontâneas:
12. UNIDAS(OS) PELO AMOR DO SENHOR QUE NOS CHAMOU PARA SEU SERVIÇO, REZEMOS A ORAÇÃO QUE ELE MESMO
NOS ENSINOU, PAI NOSSO...
13. CANTO FINAL:
Tema de Estudo do mês de Fevereiro
Neste mês de fevereiro e no de março, vamos estudar o texto base da Campanha da Fraternidade

