Congregação das Irmãs Franciscanas de São José

DIA DE ORAÇÃO DA CONGREGAÇÃO
28 de Maio de 2017

Tema: “Eis que eu estarei convosco todos os dias!” (Mt 28, 20b)
1. Preparar o ambiente ( Bíblia, Vela, flores cartaz do Jubileu ou quadro de Madre Alphonsa)
2. Iniciemos nosso dia de oração em nome da trindade santa, fonte de amor e fraternidade - Em nome do
Pai e do filho e do espírito santo.
3. Mantra: “É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz!”(bis) ou outro
4. Motivação: (sentadas/os)

QUERIDAS IRMÃS, FORMANDAS E LEIGOS FRANCISCANOS DA MISERICÓRDIA
É uma oportunidade especial, celebrarmos nossa oração mensal no dia da Ascensão de Jesus. Como
aos seus discípulos, Jesus nos envia pelo mundo. É a celebração da nossa Vocação Missionária, tão
repetidamente confirmada pelo nosso Papa Francisco. Ou a Igreja é Missionária, ou não é Igreja. Não há
mais nenhuma razão para questionar se somos ou não uma Congregação Missionária.
Queremos trazer presente nesta oração cada Irmã, cada Formanda, cada LFM na sua Missão de difundir
no Universo o Deus da Misericórdia. Esta é a nossa graça: a graça do Cuidado da Misericórdia de nosso
Deus. Que ninguém cruze nosso Caminho, sem ser atingido por ela.
Hoje, queremos rezar especialmente pelo Capítulo da Província São José, a ser celebrado nos próximos
dias. É nossa Província Mãe. Historicamente aqui está a Fonte, por isso é para nós um lugar Sagrado. É
para cada Irmã uma alegria vir para cá, e quem ainda não veio, lembra deste lugar com respeito e
expectativa. É sempre aqui que relemos nossa história e refundamos nosso Carisma.
Queremos hoje também louvar e agradecer a Deus pela Jornada Missionária em Angola. Daqui a dois
dias as Missionárias estarão retornando. Agradecer também pela Semana Missionária em
Piraquara/Jardim Primavera. Estamos nos encaminhando para a semana Missionária em Angelina que
culminará com a celebração Jubilar dia 23. Que todos estes acontecimentos sejam para todos nós
caminho de conversão do nosso coração, tornando-o sempre mais disposto para amar e servir.
Estamos em tempo de preparação para o Pentecostes. Imploremos para todos nós o Espírito do Senhor
e seu Santo modo de operar.
Com estima.
Irmã Ada
5. Mantra: “Ide anunciar minha paz, ide sem olhar para trás. Estarei convosco e serei vossa luz na missão”! (Bis)
6. Rezar - Salmos da Liturgia das Horas
7. Primeira Leitura: PGF n. 59
8. Canto de aclamação: a escolha
9. Evangelho: Mt 28,16-20
10. Reflexão:

Festa da Ascenção do Senhor! Em Mateus não se encontra o relato da Ascenção do Senhor. Ele conclui
seu evangelho com o envio missionário e a garantia de sua presença para sempre e em todo lugar. Aliás,

a narrativa de que Jesus se elevou aos céus e uma nuvem o envolveu, é exclusiva de Lucas (cf. Lc
24,50-51; At 1,9-11). Esta festa litúrgica, portanto, está baseada em relatos lucanos. Mateus termina seu
evangelho em perspectiva missionária, com uma frase inesquecível de Jesus ressuscitado: “Eis que eu
estou convosco todos os dias, até o fim do mundo”. Envio missionário! Como se trata da missão do Pai,
Jesus atesta que assume a missão que o Pai lhe confiou, indo com os seus. Ele é o Deus Conosco. O
Emanuel, “Deus Conosco”, é uma das chaves do evangelho que perpassa todo o Evangelho de Mateus.
Encontra-se no inicio, no meio e no fim do Evangelho. No início, no nome que lhe é dado pelo anjo a
José: “Emanuel” (1,23). No meio, na garantia que ele mesmo dá que estará no meio de duas ou três
pessoas reunidas em seu nome (18,20) e no fim, quando assegura sua presença aos missionários que
envia pelo mundo (28,20). “Fazer discípulos” é a tarefa de quem for enviado/a, a quem cabe também a
missão de ensinar a observar tudo o que ordenou, não sem antes mergulhar todos e todas na dinâmica
da Trindade amorosa. Talvez neste dia possamos celebrar a Ascenção do Senhor, rezando mais a
dimensão missionária de nossa consagração, neste ano Jubilar de nossa Congregação, na certeza de
que o Senhor cuida de nós.
Tempo para a reflexão e partilha
12. Preces
1. Pelo Papa Francisco, para que o Espírito Santo o sustente na sua missão e tenha sempre coragem de
anunciar e denunciar, rezemos ao Senhor.
2. Pela PSJ para que este Capítulo confirme cada Irmã na sua vocação e missão e na força do Espírito sejam
as raízes que sustentam a Congregação, rezemos ao Senhor.
3. Pedimos Senhor, que a Celebração do Jubileu em Angelina seja um momento de Louvor, de Ação de
graças, de profissão de fé na tua bondade que nos sustentou nestes 150 anos, nos sustenta e nos sustentará,
rezemos ao Senhor
4. Pelas Irmãs e familiares nossos e dos LFM que se encontram doentes, para que, unidos aos sofrimentos de
Cristo, sejam salvação para o mundo, rezemos ao Senhor.
5. Pelas Irmãs que irão celebrar seu Jubileu de VC, para que sempre mais convictas de sua vocação, sejam
sinal de serviço generoso aos irmãos, rezemos ao Senhor.
6. Que nossas Noviças cresçam cada dia no amor a Deus e aos irmãos e se decidam pela Vida Consagrada
com generosidade e alegria, rezemos ao Senhor
7. Pelas pessoas que foram atingidas pelas Jornadas Missionárias, para que continuem, no seu cotidiano,
regando a semente do Evangelho que receberam, rezemos ao Senhor.
8. Pelos LFM para que cresçam cada dia na decisão de viver sua vida cristã a modo de misericórdia, a partir de
sua realidade, rezemos ao Senhor.
9. Por todas as pessoas que nos pediram oração, para que sejam sustentados pela tua força em suas
necessidades,
10. Pelo Brasil e pelos demais países que vivem momentos de crises, para que reencontrem o caminho de uma
Política honesta e responsável, rezemos ao Senhor.
Preces espontâneas
13. Coloquemos no coração do Pai de toda Misericórdia, todos os pedidos e necessidades que estão no nosso
coração, rezando juntas/os: Pai Nosso
Oremos: Ó Deus todo-poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria

e fervorosa ação de graças, pois, membros de seu corpo, somos chamados na esperança a participar da
sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
14. Refrão: “Ide anunciar minha paz, ide sem olhar para trás. Estarei convosco e serei vossa luz na missão”! (Bis)
15. Bênção final: O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós, o
Senhor volva para nós seu rosto e nos dê a sua paz. O Senhor nos abençoe.
16. Canto final: (a escolha)
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