Congregação das Irmãs Franciscanas de São José

DIA DE ORAÇÃO DA CONGREGAÇÃO
28 de Agosto de 2017

Tema: “Justiça, misericórdia e fidelidade” (Mt23,23)
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: “O Senhor cuidou, cuida, cuidará...” (ou outro vocacional)
4. MOTIVAÇÃO: (sentadas/os)

QUERIDAS IRMÃS, FORMANDAS E LEIGOS FRANCISCANOS DA MISERICÓRDIA
Cada mês temos este encontro marcado como uma parada em nossa vida tão cheia de atividades e
compromissos. Saber parar é uma das sabedorias da vida.
Neste dia 28 celebramos Santo Agostinho de Hipona, uma pessoa muito forte da nossa experiência cristã.
Homem de intensa busca, pois tinha no seu coração muita inquietude. Estudioso, pesquisador, homem de
meditação e oração. Depois de encontrar o que seu coração tanto buscava, declara como um apaixonado:
“Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova! Tarde demais eu te amei! Eis que habitavas dentro de mim
e eu te procurava do lado de fora! Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas.
Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam
se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste e tua
luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância e, respirando-a, suspirei por ti. Tu me tocaste, e
agora estou ardendo no desejo de tua paz”.
Buscar é a atitude do discípulo e do apaixonado. Buscar até encontrar. Esta dimensão do humano nos leva
a considerar outra pessoa da nossa familiaridade: Madre Alphonsa, cuja passagem para Deus
celebraremos dentro de poucos dias. Mulher apaixonada por Jesus Cristo e por seus irmãos mais pobres.
Empenhou-se inteiramente na realização deste amor e motivou suas irmãs e irmãos a fazerem o mesmo.
Temos em nossas mãos para estudo, o texto elaborado por Irmã Maria de Fátima Schwamberger – A
graça do cuidado na vida e caminhada da Congregação - um texto que faz memória agradecida, mas
também nos convoca a estarmos de mãos estendidas e pés ligeiros para fazermos da misericórdia a
razão da nossa vida. Tudo em nós mesmos e ao nosso redor clama por cuidado.
Peçamos, neste nosso momento orante, que o Espírito Santo de Deus realize em nós a sua obra. Não
queremos ser do grupo dos que propõem aos outros, mas do grupo dos que fazem. Não fomos chamados
à hipocrisia, mas para a verdade do amor. Assim, proclamaremos pela nossa vida quem é Jesus para nós.
Que o Senhor assim nos abençoe e a Virgem de Aparecida nos ajude.
Com estima.
Irmã Ada
5. Mantra: Te amarei Senhor, (2x) eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti!
6. Rezar - Salmos da Liturgia das Horas
7. Primeira Leitura: PGF n. 16
8. Canto de aclamação: a escolha
9. Evangelho: Mt 23, 13-23

10. Reflexão:

O Evangelho de Mateus nos transmite palavras muito fortes contra os dirigentes religiosos da época.
Segundo os estudiosos, o evangelista trabalhou bem as palavras de Jesus, ditas em diversas ocasiões,
para criticar tendências às aspirações de grandeza existentes entre os discípulos e que se faziam sentir
fortemente entre os cristãos de segunda ou terceira geração, época em que o Evangelho foi escrito. As
acusações que são feitas aos dirigentes religiosos estão em flagrante contradição com o Evangelho. Não é
possível ser seguidor/a de Jesus e ter as atitudes de tais dirigentes religiosos. Jesus sempre desmascarou
a mentira, a incoerência, o falar e não fazer, o uso do poder para a autopromoção e domínio dos outros. A
fraternidade não admite tal modo de ser. Daí estes “ai de vós... hipócritas”. Não entram no Reino e não
deixam outros entrar. Correm léguas para conquistar candidatos, mas depois os deixam na pior. Usam da
religião para benefício próprio. A indignação de Jesus é muito grande, o que revela que o projeto de Deus
se orienta por outros valores, que são inalienáveis. O verso 23 sintetiza o essencial do projeto de Deus: as
coisas mais importantes da Lei são “a justiça, a misericórdia e a fidelidade”. É sempre bom reler estes
textos para iluminar nossas vidas e questionar nossas práticas. Que “ais” Jesus diria hoje para nós?
Tempo para a reflexão e partilha
11. Preces

1. Pedimos pelo Papa Francisco, pelos Bispos e Sacerdotes, para que a exemplo de Santo Agostinho,
sejam estudiosos, homens de oração e proclamem pela sua vida a grandeza do Senhor, rezemos.
2. Neste mês vocacional pedimos ao Senhor da Messe que envie operários para a sua Messe. Que
desperte no coração dos jovens, generosidade e vontade de ajudar as causas importantes da
humanidade, rezemos
3. Que o Senhor recompense no seu amor, todo o empenho das Irmãs, Funcionários, amigos e
Benfeitores da PNSPS na realização da Celebração do jubileu no dia 23 de junho em Angelina,
peçamos.
4. Pelo Pároco e toda Comunidade de Schweich; pelo Decano, familiares de M. Alphonsa e toda
Comunidade de Mertert e pelos Prefeitos das duas Cidades, por toda dedicação para bem celebrar
nosso Jubileu de 150 Anos de fundação. Que o Senhor, na sua imensa misericórdia, transforme
este empenho em graças para as duas Cidades, Paróquias e para nossa Congregação, rezemos.
5. Queremos lembrar das Irmãs da PSJ, agradecendo a maneira fraterna e carinhosa com que
acolheram as Irmãs da ECMA, por tudo que proporcionaram a elas e pelo testemunho de vida
Missionária. Que Deus as recompense e faça frutificar todo empenho de vida e Missão, rezemos.
6. Pedimos por nossas Irmãs, familiares e amigos idosos e doentes. Que o Senhor os sustente nas
suas dificuldades e sofrimentos e eles sejam, unidos a Jesus Cristo Crucificado, salvação para a
humanidade, pedimos.
7. Que o Senhor proteja nossas Noviças, Postulantes e Aspirantes para que façam deste tempo de
formação o tempo oportuno de lançamento do alicerce de suas vidas, rezemos
8. Que o Espírito do Senhor guie o coração de nossos Governantes para que estejam atentos às
necessidades dos mais pobres e desamparados, pedimos.
12. Concluamos nossas preces com a oração que Jesus ensinou. Pai Nosso...
Oremos: Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um

coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometeste.
13. Bênção final: juntas/os a bênção de São Francisco.
14. Canto final: (a escolha)

ESTUDO DO MÊS
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