Congregação das Irmãs Franciscanas de São José

DIA DE ORAÇÃO DA CONGREGAÇÃO
28 de Dezembro de 2017
TEMA: “JOSÉ LEVANTOU-SE, TOMOU O MENINO E SUA MÃE, DE NOITE, E FUGIU”.

1. PREPARAR O AMBIENTE (Junto ao Presépio a Bíblia, Vela, quadro de Madre Alphonsa)
2. INICIEMOS JUNTOS/AS, CELEBRANDO O AMOR DE DEUS ENTRE NÓS: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO.
3. MANTRA: Natal (a escolha)
4. MOTIVAÇÃO: (sentadas/os)

QUERIDAS IRMÃS, FORMANDAS E LEIGOS FRANCISCANOS DA MISERICÓRDIA
PAZ E BEM!
Todos os anos somos questionados por este trecho do evangelho na nossa última celebração do dia 28.
Isso, por pura gratuidade do nosso Deus que está sempre a lembrar-nos de que somos chamados a
sermos, como São José, defensores da vida.
Sempre houve os que por causa do poder, da ganância e outras paixões, colocam a vida em risco. Nem
Jesus escapou desta trama do mal. Infelizmente este atentado à vida está se tornando cada vez mais
violento. Há muita “Raquel” chorando a perda de seus filhos. Até a mãe terra está desesperada com o
que estamos fazendo com a vida.
Diante desta realidade que nos entristece e, muitas vezes faz tremer, fomos vocacionados à Graça do
Cuidado de mãos estendidas e pés ligeiros. Mesmo de noite como foi o caso de José para defender o
menino.
Queridos, com esta oração estamos encerrando o nosso tempo Jubilar. Agora, somos convocados a um
novo ciclo da Misericórdia que o Senhor nos confiou desde o tempo de Madre Alphonsa. Ela foi uma
“leoa” na defesa da vida ameaçada, sobretudo nos mais pobres e indefesos. Nós, no vigor da origem,
queremos fazer o que ela fez.
Vamos, com decisão e coragem, encarar o 28º Capítulo Geral como um momento oportuno para este
novo começar. Queremos cultivar a semente deixada por M. Alphonsa, como a plantinha que colocamos
na terra no dia da celebração de abertura do processo capitular.
Com memória agradecida, felizes pelos momentos bonitos e fortes que vivemos neste tempo jubilar,
coloquemo-nos à escuta da fala do mensageiro de Deus que, talvez também seja à noite, em sonho,
para não interferirmos na Vontade de nosso Deus que nos ama com entranhas de misericórdia.
Cantemos Louvores a Deus pelos 150 anos de nossa ela história e supliquemos que jamais se afaste de
nós no futuro que nos aguarda.
Com carinho.
5. Mantra: Com memória agradecida, de mãos estendidas e pés ligeiros vamos celebrar nossa vida.(bis)
6. Salmos do dia: conforme liturgia das horas
7. 1ª Leitura - Est. 1869 cap.VI, § 2, 7 (p. 44)
8. Aclamação ao Evangelho - (a escolha)

9. Leitura - Mt 2,13-18
10. Reflexão:
Nesta festa dos Santos Inocentes, o evangelho que a Liturgia nos oferece tem São José como personagem
central. Isto pode nos ajudar a recuperar o “vigor da origem, no clamor dos pobres”, conforme o tema do próximo
Capítulo Geral. O texto inicia informando que os magos se retiraram e o Evangelho dá a entender que Deus
assume o comando da história através de José. Vai dar especial proteção a Jesus contra a tirania de Herodes: “eis
que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José”. O anjo enviado por Deus proporciona guia e proteção divina a
Jesus e José desempenha o papel principal. A revelação se dá em forma de sonho, sinal de que Deus está
conduzindo os acontecimentos. José tem papel importante, mas o protagonista é Deus. Tudo acontece em sonhos
para José, ou seja, nada ocorre sob o comando de um patriarca, como seria de se esperar de uma família judaica.
É ele um homem “justo”, ou seja, adequado para esta função. José não governa sua família, mas serve–a
fielmente, protege sua família. “Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que
eu te avise” (2,13). E o anjo comunica a José a razão da fuga: “porque Herodes vai procurar o menino para matalo”. E o texto continua dizendo que “José levantou-se, tomou o menino e sua mãe, de noite, e fugiu”. Não há tempo
a perder. É urgente agir para defender a vida do menino.
São José está “no vigor da origem” da vida do Salvador, como também de nossa Congregação e é nosso modelo
para ouvir “o clamor dos pobres”. Neste dia em que se faz memória dos santos Inocentes, dia de oração da
Congregação, diante do testemunho do nosso patrono, o que Deus nos pede neste tempo? Estamos na mesma
disposição de acolher o mensageiro que se revela a nós em sonhos, para “tomar o menino e sua mãe”, e fugir para
defender a vida, mesmo de noite?

(Reflexão e partilha)

11. Litania:
1. Deus seja louvado pelos 150 anos de nossa Congregação.
Refrão: Por nós fez maravilhas louvemos o Senhor!
2. Louvamos a Trindade Santíssima pela graça do Jubileu, por tudo de bom que aconteceu nestes três anos.
3. Deus seja louvado e agradecido por todas as pessoas que se doaram para a celebração do triênio Jubilar.
4. Louvamos-te Senhor pela vida de nossas Províncias e Missões, por todo bem feito em cada fraternidade.
5. Louvamos-te Senhor pela vida e atuação do Papa Francisco. Sejas sempre sua força.
6. Senhor, os Bispos foram presença forte e significativa em nosso Jubileu. Louvamos-te por eles e sua igrejas.
7. Graça das graças Senhor, foi o noviciado internacional. Louvamos-te por cada uma das Noviças e pedimos
que confirmes sua vocação e missão.
8. Louvamos-te por nossas formandas e vocacionadas em processo de discernimento.
9. Louvamos-te pelos LFM. Agradecemos-te por estes irmãos e irmãs que nos deste para caminhar conosco nos
caminhos da misericórdia.
10. Senhor tem muita gente boa que nos ajuda em nossa missão. Abençoa-os, sustenta-os na busca do bem
fazer.
11. Louvado sejas Senhor, porque nos convidas a voltar ao “vigor da origem” e ouvir o “clamor dos pobres” neste
tempo capitular pós jubileu.
12. Louvado, exaltado, imensamente agradecido seja teu coração de Pai, de esposo e de amigo. Ajuda-nos
louvar-te todos os dias de nossa vida. Para melhor louvar-te, te chamamos de: Pai nosso que estás nos céus....
12. Coloquemos no coração do Pai todas as nossas intenções e preocupações, rezando confiantes: Pai Nosso...
13. Conclusão: O Deus, hoje os Santos inocentes proclamaram vossa glória, não por palavras, mas pela própria
morte; dai-nos também testemunhar com a nossa vida o que nossos lábios professam.
14. Bênção: O Senhor nos abençoe nos guarde; mostre-nos a sua face e se compadeça de nós; volva para nós
seu olhar e nos dê a sua paz. O Senhor nos abençoe: Pai, Filho e Espírito Santo Amém.
15. Canto Final: Deus eterno a vós louvor

Nota:
Janeiro não tem tema de estudo.

