DIA DE ORAÇÃO DA CONGREGAÇÃO
28 DE MAIO DE 2018
TEMA: “VAI VENDE TUDO O QUE TENS E DÁ AOS POBRES” (MC 10,21)
1. PREPARAR O AMBIENTE ( Bíblia, flores, Vela e quadro de Madre Alphonsa)
2. INICIEMOS JUNTOS/AS, INVOCANDO A TRINDADE SANTA FONTE DE VIDA E COMUNHÃO: EM NOME DO PAI E DO FILHO
E DO ESPÍRITO SANTO.

3. CANTO: (a escolha)
4. MOTIVAÇÃO: (sentadas/os)
QUERIDAS IRMÃS, FORMANDAS E LEIGOS FRANCISCANOS DA MISERICÓRDIA

PAZ E BEM!
Ontem, celebramos a festa da Santíssima Trindade, fonte de tudo e de todos. Nela fomos batizados e nela é
reconhecida nossa identidade divina. À Trindade Santa nosso louvor! Quem tudo nos deu revela que nossa
grandeza consiste em dar tudo. Aquele homem havia observado “todos os mandamentos desde a juventude”.
Jesus olha-o com amor e lhe diz que só lhe basta uma coisa: “vai vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás
um tesouro no céu”.
É preciso despojar-nos de tudo que nos impede de estarmos disponíveis para o Reino. Mais, precisamos que a
partilha se torne jeito cotidiano de ser para nós cristãos e, sobretudo, para nós Franciscanos de São José. Sem
essa disposição, a celebração do nosso Carisma será apenas um rito e nossa oração diária -“socorrer os caídos
à beira do caminho” - corre o risco de se tornar figura de retórica.
O diálogo sobre os bens que acontece entre Jesus e seus discípulos é expressão do que vivemos. A nossa crise
não é provocada por anos de “vacas magras”, pois a terra tem sido muito generosa. É provocada pela ganância,
pela injustiça que não se quer ver, pela incapacidade de partilhar. O Papa Francisco nos pede que digamos
“não” à nova idolatria do dinheiro. “O dinheiro deve servir e não governar”.
A partilha comprova a nossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo.
Queridos, lutemos para sermos daqueles que “amam o Senhor sem o ter visto, sem o ver ainda, nele acreditais.
Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais: a vossa
salvação”(1 Pd 1,8-9). Abeiremo-nos do Coração de Jesus com um coração sedento de justiça e misericórdia.
Feliz festa do Carisma. Que a celebração nos aproxime do Coração que só distila amor, perdão, compaixão e
misericórdia.
Que todos nos sintamos abraçados e abrasados por este Amor.
Com carinho.

Irmã Ada
5. Mantra: “Eu moro no Coração de Deus, e Deus mora no meu coração”
6. Salmos do dia da liturgia das horas
7. Prim. Leitura: 1Pd 1, 3-9
8. Canto de Aclamação:
9. Evangelho: Mc 10,17-27

10. Reflexão: O evangelho deste dia, no qual se tematiza a “vida eterna” e a “riqueza”, é narrado por

Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus trata-se um “jovem” , em Lucas é um “magistrado” ou “certo
homem de posição”, e em Marcos é simplesmente “alguém”. É um diálogo muito bem montado, cheio
de surpresas. Jesus está a caminho de Jerusalém e é interrompido por alguém que faz uma reverência,
comum na cultura judaica, particularmente diante de alguém considerado “mestre”. Chama Jesus de
“Bom Mestre” e pergunta sobre como “herdar a vida eterna”. Quer perpetuar a vida naquilo que tem de
melhor, onde Deus reina e há felicidade, sem as preocupações do viver cotidiano. Uma pergunta que
pode ser feita por qualquer pessoa, porém aqui há interesse individualista: “o que farei para herdar a
vida eterna”. O “farei”... A vida eterna não é fruto de méritos pessoais pelo exato cumprimento da Lei,
mas é dom de Deus e fruto de um modo de vida. Isto Jesus vai indicar quando afirma que “só Deus é
bom”. Nada de glorificação de si mesmo, mas referência direta ao Pai que nos quer irmãos, o que fica
mais evidente no que segue: “tu conheces os mandamentos” e segue com as Leis que se referem não
a Deus, mas ao próximo: “não matar, não roubar, etc.”. Mesmo que o personagem diga que já cumpre
tudo, a proposta de Jesus demonstra que não alcança o coração da lei. A verdadeira relação com o
próximo se dá na partilha dos bens, no não acúmulo de riquezas, na fraternidade e igualdade. Isto até
os discípulos não conseguem compreender. E nós conseguimos compreender tal Palavra de Deus?
Compreendê-la em sua concretude? (reflexão e partilha)
11. PRECES:
1. Nosso Louvor e gratidão a Deus pela sua graça presente em nossa Missão em Angola. Pela coragem e
dedicação de nossas Irmãs, pelas Formandas que buscam conhecer e responder ao chamado do
Senhor, mas sobretudo pelos dias de Capítulo, presença do Espírito Santo no meio de nós.
2. Pelas Irmãs Berenice, Francisca Araujo, Simone e Rosenildes que deram o melhor se si para coordenar
a vida da Missão Franciscana em Angola, para que o Senhor as abençoe e proteja, rezemos confiantes.
3. Pelas Irmãs Albertina, Joceli, Voneide e Lindacir que aceitaram a tarefa de “lavar os pés de suas irmãs”
e cuidar da Missão para que seja o campo da semente da Palavra e da Misericórdia, rezemos ao
Senhor.
4. Nosso Louvor e gratidão às Irmãs que celebram seu Jubileu de Vida Consagrada. Pedimos que o sim
generoso dado na primeira Profissão e renovado cada dia nestes anos, seja ainda a razão de ser da
alegria e esperança, rezemos ao Senhor.
5. Que a celebração do nosso Carisma seja ocasião propícia para nos abeirarmos desta fonte que jorra
sem estancar do Coração que amou até a morte e morte de Cruz, rezemos confiantes.
6. Que o nosso Carisma seja o caminho que trilhemos para bem prepararmos e bem celebrarmos o
Capítulo da PMM e nosso Capítulo Geral.
7. Que todos os leigos/as Franciscanos da Misericórdia vivam a alegria de aprender e praticar a
misericórdia e sejam no mundo pequenas luzes que apontem os valores do Reino. Suplicamos ao
Senhor.
8. Por todas as famílias de Irmãs, Leigos e Benfeitores que vivem a experiência da perda de pessoas
queridas, para que sejam abençoadas protegidas pelo coração de nosso Deus onde nossos entes
queridos vivem sua plenitude. Rezemos ao Senhor.
12. CONCLUAMOS NOSSAS PRECES COM A ORAÇÃO QUE MADRE ALPHONSA REZOU AO SACRADO CORAÇÃO:
"Santíssimo coração de Jesus, a ti seja consagrado todo o meu trabalho e fadiga. Para o teu louvor e, com o
teu auxílio, quero realizar a tarefa da formação. No teu divino coração habita a plenitude da luz e da graça
divinas. Derrama-as ricamente sobre estas tuas esposas que chamaste para o teu amor, para maior
perfeição; que chamaste para maior honra tua a trabalhar na santificação das almas. Sê, tu, sempre seu
guia, conduze-as pelos caminhos santos da vida interior, revelando-lhes todas as tuas perfeições e todos os
teus tesouros, para que só a ti amem, para ti vivam e para ti conquistem almas que te reconheçam, te amem
e a ti sirvam. Amém"
13. PAI NOSSO
14. CANTO FINAL: (a escolha)
Texto de estudo
Do Livro “Prosseguir com Confiança” - p. 115 - 122

