Congregação das Irmãs Franciscanas de São José

DIA DE ORAÇÃO DA CONGREGAÇÃO
28 de Outubro de 2017

Tema: “À Trindade Santa nosso louvor e gratidão”

1. PREPARAR O AMBIENTE (Bíblia, Vela, flores, cartaz do Jubileu, quadro de Madre Alphonsa)
2. INICIEMOS JUNTOS/AS, INVOCANDO A TRINDADE SANTA: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO.
3. MANTRA: Com Memória Agradecida, de Mãos estendidas... (Canto do Jubileu)
4. MOTIVAÇÃO: (sentadas/os)
QUERIDAS IRMÃS, FORMANDAS E LEIGOS FRANCISCANOS DA MISERICÓRDIA
Chegamos ao tão esperado dia 28 de outubro de 2017, grande Jubileu de 150 Anos de nossa Congregação. Um
grande grupo de leigos e de Irmãs, estará aos pés da Mãe Aparecida, a mãe da Misericórdia. Todos/as estaremos
reunidos/as em oração de louvor e ação de graças. Temos vontade de cantar jubilosas, mas também de silenciar,
pois é grande o Mistério que envolve nossa Fundação e história.
MEMÓRIA AGRADECIDA, MÃOS ESTENDIDAS, PÉS LIGEIROS.
Foram três anos muito intensos. Quantos textos bonitos foram elaborados para nosso estudo e reflexão! Reunimonos em Simpósio e quantas vozes se uniram a nós para proclamar que a Misericórdia clama forte neste mundo sem
compaixão. Pequenas doses diárias vêm até nós através do nosso Calendário Litúrgico. Os Retiros do Jubileu nos
aproximaram de Madre Alphonsa e de nós mesmas. A Celebração em Angelina, em junho, foi uma “memória
agradecida” da nossa história. Em Schweich, a comunidade toda vibrou conosco, e as Junioristas foram o novo rosto
de nossa Madre. Em Mertert celebramos a Madre Alphonsa Kuborn. O sangue que circulou em suas veias é agora
um sangue mais forte, pois é um sangue que deixou uma grande herança espiritual. A vibração do grupo de
Junioristas e demais Irmãs, na Praça de São Pedro, quando o Papa saudou a Congregação pelo Jubileu foi um
verdadeiro ressoar das trombetas . Um belo momento de expressão da universalidade do Carisma. Somos para o
mundo a serviço da Missão do Pai da Misericórdia.
Esta última semana Jubilar, iniciou, no domingo, no Sul do Brasil com a Missa na TV Catarina, com a voz vibrante
de crianças do CEMJ e a presença de Irmãs. Um momento cívico-religioso na Assembleia Legislativa de SC marcou
a 2ª feira, dia 23. A iniciativa da Deputada Dirce Heiderscheidt, natural de Ituporanga, marcada desde a infância
pelas Irmãs de Angelina e Ituporanga, fortalecida pelo espírito de luta de Irmã Maria Heerdt, foi um momento
significativo para nossa história. Certamente outras manifestações e celebrações ocorreram nesta semana, desde as
manifestações nas redes Sociais, bem como a organização e celebrações nas Caravanas rumo à Aparecida, como
também as preces, conversas e emoções nas fraternidades, especialmente as mais distantes do centro maior das
comemorações.
Hoje, o grande dia. Seja na Basílica de Aparecida, como nas capelas de cada Fraternidade, ou diante da TV
Aparecida, bem como as Irmãs da Provincia São José reunidas em Valkenburg, seremos um coro de vozes louvando
e agradecendo ao Deus que cuidou e cuida de nós. É o dia para tomarmos nossa história nas mãos e pedirmos a
graça de continuarmos, de todo coração, com toda mente e muito empenho, a tarefa de “difundir no universo o Deus
da Misericórdia”. É dia para, de “mãos estendidas e pés ligeiros”, partirmos para novos caminhos para os quais
Jesus nos envia ao descer do monte, onde passou a noite em oração.
Amanhã, estaremos unidas às nossas Irmãs da Missão em Honduras que celebrarão o Jubileu em Jacaleapa, com a
presença do novo Bispo de Danli, os Leigos Franciscanos e toda Comunidade.
Irmãs/os! comecemos, pois pouco ou nada fizemos no caminho da Misericórdia.
Um grande abraço de jubileu a cada irmã, formanda e LFM.

Irmã Ada
5. Mantra: “O Senhor cuidou! Cuida, cuidará!...

6. Rezar - Salmos da Liturgia das Horas
7. Primeira Leitura: Est. Parte Geral, n. 1
8. Canto de aclamação: (a escolha)
9. Evangelho: Lc 6,12-19
10. Reflexão:
O Evangelho de hoje é um verdadeiro tesouro que a Liturgia nos presenteia para o dia do Jubileu dos 150 anos da
Congregação. Antes de escolher os doze apóstolos, Jesus foi à montanha e passou a noite em oração. Somente depois
de escutar o Pai foi que Ele tomou a iniciativa de escolher os Doze. Jesus não agiu conforme critérios certamente
humanos, por isso, não nomeou os melhores, os mais preparados, os mais capazes, os mais obedientes. Certamente
chamou os que o Pai lhe indicara. Sabemos que, dentre os doze, havia traidores, descrentes, pretensiosos, ambiciosos e
que nenhum deles era exemplo de santidade. Mesmo assim Jesus não relutou em chamá-los. Fazia parte de Sua Missão
enfrentar dificuldades também com os Seus escolhidos...
O mesmo acontece com nossa Congregação. Todas as que fomos chamadas, temos uma missão a cumprir, conferida por
Jesus.
Jesus veio ao mundo para revelar o Projeto do Pai a todos, e envolver os Seus na Sua missão de misericórdia. Assim,
logo que desceram do monte, havia na planície muita gente sedenta da Palavra, doente e atormentada. A multidão quer
tocar em Jesus, pois Ele difunde uma força que cura a todos. A misericórdia é fonte de vida. Mas precisa de gente para
ajudar as pessoas a se aproximarem de Jesus. Nem todos consegue chegar a Ele sem a ajuda de alguém...
Não poderia haver espelho melhor para a Congregação se contemplar neste dia. Do que esta narrativa. Jesus chamou
igualmente Madre Alphonsa e suas primeiras companheiras há 150 anos e continua chamando a cada uma de nós.
Ouçamo-lo “gritando” nosso nome e encarregando-nos da “graça do cuidado” de todos os que estão na planície sedentos
da Palavra e necessitados de misericórdia. Podemos reler os versos 17 a 17 e perceber qual a missão que a Congregação
é encarregada de assumir hoje. (Tempo para a reflexão e partilha)

11. Preces de Louvor
Refrão: Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
1. Louvamos e agradecemos a Deus pela vida de Madre Alphonsa, pelo seu sim generoso a Deus, pelo serviço
dedicado aos irmãos e pelo testemunho de fé e coragem diante das dificuldades e pela total entrega à vontade de
Deus em toda sua vida. Que continue rezando por nós no céu como expressou no seu Testamento, pedimos ao
Senhor.
2. Pelos 150 Anos de história da nossa Congregação. Por todas as Irmãs que deram sua vida para viver e
testemunhar a Misericórdia do Pai, louvemos o Senhor.
3. Pela Igreja que, na pessoa do Bispo de Trier, acolheu a Congregação no seu início; na pessoa de D. João
Braga, acolheu as Irmãs em Curitiba e que nos acolheu em tantos diferentes lugares, sempre nos abençoando e
dando-nos lugares de Missão, louvemos o Senhor.
4. Pela Ordem dos Frades Menores, a quem fomos filiadas em 1906, que mediou nossa vinda ao Brasil e a SC, e
que sempre ajudou na nossa Formação Franciscana e na estabilização da Congregação no período pós Conciliar.
Que Deus abençoe a todos e fortaleça sua presença e Missão no mundo, Louvemos ao Senhor.
5. Por todos os benfeitores e amigos que fomos encontrando pelo caminho e, quais Samaritanos, nos socorreram e
ajudaram. Pedimos a Deus que seja a recompensa de todos.
6. Pelas Irmãs e Formandas que são a presença da Congregação no mundo hoje, para que deixemos o Espírito
do Senhor fecundar, formar e plasmar o nosso coração e vocação, para vivermos e difundirmos a Misericórdia num
mundo sem compaixão, roguemos ao Senhor.
7. Por este momento novo de presença dos Leigos Franciscanos da Misericórdia. Para que todos estejamos
abertos para oque o Espírito do Senhor pede de nós para o crescimento do Reino de Deus no mundo, Louvemos o
Senhor.
12. Incluamos todos os nossos louvores e pedidos na oração que o Senhor nos ensinou: Pai Nosso
13. Bênção final: O Senhor nos abençoe e nos guarde, nos mostre a sua face e se compadeça de nós, volva seu
rosto para nós e nos dê a Paz. O Senhor nos abençoe: Pai, Filho e Espírito Santo.
14. Canto final: Hino da Congregação ou Canto do Jubileu n. 11 - “Trabalho e Fé”

Estudo do Mês
Livro - Vocação Missionária p. 1 a 13

