Congregação das Irmãs Franciscanas de São José

DIA DE ORAÇÃO DA CONGREGAÇÃO
28 de junho de 2017

TEMA: “Uma árvore boa não pode dar frutos maus”
1. PREPARAR O AMBIENTE (Bíblia, vela, flores e cartaz do Jubileu ou quadro de Madre Alphonsa)
2. INICIEMOS NOSSO ENCONTRO ORANTE, invocando a Trindade, fonte de nossa alegria e esperança, cantando:

Em nome do Pai...

3. CANTO INICIAL: O SENHOR CUIDOU, CUIDA CUIDARÁ- (Do CD do jubileu)
4. MOTIVAÇÃO: (sentadas/os)

QUERIDAS IRMÃS, FORMANDAS E LEIGOS FRANCISCANOS DA MISERICÓRDIA
Este dia 28 é muito especial. As Irmãs Junioristas da Congregação e Irmãs: Fátima, Antonia, Ana e eu
estaremos realizando este momento orante no pátio da Casa onde Madre Alphonsa nasceu, cresceu,
sentiu o chamado e respondeu Sim a Deus.
O que para algumas pode ser coincidência, para nós é ternura de nosso Deus.
Neste dia em que o texto do evangelho nos fala dos frutos bons que crescem na árvore boa, tocamos o
solo que acolheu Madre Alphonsa. O solo que propiciou o surgimento de uma nova Congregação.
Queremos lembrar aqui dos pais, dos irmãos, especialmente do Pe. Mathias que foi o mediador de Deus
para que tudo acontecesse.
Desde aquele tempo a família Kuborn, hoje Leonardy, se dedica ao cultivo de videiras, que hoje se chama
“parreiral das rosas”.
Ao rezarmos com Aly, Elizabeth, seus filhos e netos, queremos trazer presente todos os familiares de
Madre Alphonsa, da cada Irmã da Congregação no passado e no presente, as famílias dos LFM, dos
nossos benfeitores e de todos que trabalham conosco. Queremos pedir a Deus que abençoe e proteja as
Famílias, para que sejam a árvore boa que produz muitos frutos.
Queremos pedir por todas as Irmãs da Congregação, para que sejam plantas vigorosas, de frutos do
Espírito do Senhor, sobretudo a Misericórdia.
Elevemos hinos de louvor e ação de graças ao nosso Deus, o sábio Agricultor que plantou, planta e
plantará a misericórdia em nossos corações.
Coloquemo-nos em oração, para bem cuidarmos desta plantinha de Deus que somos, cada um de nós.
Atenciosamente.
Ir. Rosa Ada Morelli
5. MANTRA: O Senhor, cuidou, cuida cuidará, a graça do cuidado viemos celebrar.

6. Salmos do momento correspondente
7. PRIMEIRA LEITURA: “Quero Misericórdia” pg 63 (até membros) e pg 65.

8. EVANGELHO: Mt 7,15-20
9. Reflexão
Os frutos de uma boa árvore – Estamos lendo e rezando, nestes dias, textos do Evangelho de Mateus que fazem
parte do assim chamado “sermão da montanha” (Mt 5-7). Jesus “viu as multidões, subiu à montanha e seus
discípulos se aproximaram dele” (Mt 5,1). No texto deste dia temos as recomendações finais e o resultado do
Sermão da Montanha na consciência do povo. Conhece-se o profeta pelos frutos. No tempo de Jesus havia profetas
de todo tipo, pessoas que anunciavam mensagens diferentes daquela proclamada por Jesus. A advertência de
Jesus é muito forte: "Cuidado com os falsos profetas: eles vêm a vocês vestidos com peles de ovelha, mas por
dentro são lobos ferozes”. A mesma imagem é usada quando Jesus envia os discípulos e as discípulas para a
missão: “Mando vocês como cordeiros no meio de lobos” (Mt 10,16 e Lc 10,3). O que importa aqui no nosso texto é
o dom do discernimento. Para ajudar no discernimento, Jesus usa a comparação da árvore e do fruto: “Vocês os
conhecerão pelos frutos”. E acrescenta: “Uma árvore boa não pode dar frutos maus, e uma árvore má não pode dar
bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos, será cortada e jogada no fogo”. No evangelho de João, Jesus
completa a comparação: “Todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai o corta. Os ramos que dão fruto, ele os poda
para que deem mais fruto ainda. O ramo que não fica unido à videira não pode dar fruto. Esses ramos são
ajuntados, jogados no fogo e queimados" (Jo 15,2.4.6). Neste ano em que celebramos os 150 anos de fundação da
Congregação, queremos louvar e agradecer a Deus pela bela árvore que foi Madre Alphonsa e pelos frutos
proporcionados. Uma árvore boa que deu bons frutos. Ela também teve a “graça do cuidado” de bem cuidar de
outras árvores que foram frutificando nas trilhas da misericórdia. A nós hoje cabe a tarefa de cultivar outras árvores
boas, generosas, frondosas, carregadas dos frutos da misericórdia, pois “vocês não têm apenas uma história
gloriosa para recordar e narrar, mas uma grande história a construir” (São João Paulo II).
Tempo para a reflexão e partilha
10. PRECES:
1. Pela Família Leonardy que sempre nos acolhe com carinho e todos os familiares de Madre Alphonsa, para que
sejam especialmente abençoados por Deus neste Jubileu da Congregação, rezemos ao Senhor
2. Pela nossa Congregação para que seja uma videira que, sob os cuidados do Divino agricultor, produza frutos de
misericórdia, pedimos ao Senhor.
3. Que saibamos aceitar com generosidade as necessárias podas que o Senhor fizer em nossa vida pessoal e de
Congregação, para que ela se mantenha sempre cheia de seiva de vida, rezemos ao Senhor.
4. Pelas Comunidades de Mertert e Schweich, para que se mantenham comunidades de Fé, de esperança e
caridade, pedimos ao Senhor.
5. Por todas as pessoas que se unem a nós nesta Celebração do Jubileu, especialmente pelas que tem dado de seu
tempo e dedicação, rezemos ao Senhor.
6. Por todas as Irmãs que neste ano celebraram seu Jubileu, para que sejam felizes pela sua doação a Deus e aos
irmãos e tenham coragem de continuar confiantes Naquele que as chamou, rezemos ao Senhor.
7. Por todas as Irmãs que deram sua vida a Deus na Congregação e que já partiram desta vida, para que celebrem
o Jubileu sempiterno junto a Trindade Santa e todos nossos Santos Protetores, louvemos ao Senhor.
8. Por todas as pessoas que sofrem no corpo e ou no espírito, para que sejam sustentados pela força amorosa da
Trindade, pedimos confiantes.
Preces espontâneas:
Incluamos todas as demais intenções na Oração que supera todas as orações: Pai Nosso....
11. Oração:
Pai de Bondade e Misericórdia, concedei que este tempo de graça nos coloque muito atentamente à escuta do
Vosso Espírito para que saibamos acolher os Vossos sinais nos caminhos da nossa vida e nos deixemos conduzir
por caminhos novos para continuar a difundir no universo a Vossa Misericórdia. Isto vos pedimos pelo vosso Filho
Jesus Cristo. Amém.
12. BENÇÃO:
O Senhor nos abençoe e nos guarde; mostre-nos a sua face e se compadeça de nós; volva para nós o seu olhar e
nos dê a paz. O Senhor nos abençoe: Pai, Filho e Espirito Santo.
13. CANTO FINAL (escolha)
Tema de estudo do próximo mês de julho
Continuação do texto de D. Leonardo nºs 3 e 4.

