DIA DE ORAÇÃO DA CONGREGAÇÃO
28 DE JUNHO DE 2018
TEMA:“ “ Quem houve essas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente,
que construiu sua casa sobre a rocha”(Mt 7,24).

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!
Desde nossos primeiros passos como Aspirante à Vida Consagrada ou ao Laicato comprometido, buscamos
construir nossa casa sobre a rocha da Palavra de Deus. Por causa desta nossa decisão, rezamos e meditamos
cada dia, fazemos dias de retiro e celebramos Capítulos. Porque acreditamos na força desta Palavra nos
movemos em ações Pastorais, participamos de grupos de leitura orante, saímos de nossa zona de conforto para
participar de grupos de estudos bíblico em nossas comunidades e outros movimentos.
Porque estamos convictas de que tornar conhecida esta Palavra faz as pessoas felizes e realizadas, partimos
para Missões ad Gentes, sem nos preocupar com o preço que temos que pagar.
Esse é o retrato de nossa Congregação neste momento. A Missão Franciscana São José em Angola retoma sua
caminhada fortalecida pelo Capítulo que celebrou em maio e animada pelo novo Conselho. As noviças Natália e
Margarida iniciaram seu Noviciado dia 09 de junho. Os LFM de Jaguaruana se reuniram comigo no dia e vão
retomar, com vigor novo, sua caminhada. Os LFM de Ananindeua e Santa Inês farão seu retiro anual nos dias 30
de junho e 01 de julho em Ananindeua. A PMM se prepara para celebrar seu CPO nos dias de 16 a 22 de julho.
Todas as Fraternidades estão empenhadas nas celebrações e estudos em preparação do nosso CGO que
acontecerá em Angelina no próximo janeiro. Irmã Zenilda toma as últimas providências para sua viagem
Missionária no Timor Leste e proximidades.
Deus seja louvado por esta vida que circula em nossas veias e sejamos solícitas em suplicar do Senhor “seu
Espírito e seu Santo modo de operar”. Conclamo nossas Irmãs idosas e doentes para que unam seus sacrifícios
aos de Cristo, para serem sempre para a Congregação uma âncora de salvação. Todas/os confiantes na força
da Palavra, construímos nossa casa sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo.
Abraço-as/os com carinho e convido-as/os a cantarmos junta/os: “A Ti entrego a minha vida, não temerei, em
Tuas mãos, em Tuas Mãos Senhor, meu caminho, minha vida. Madre Alphonsa a tua fé nos motiva a caminhar.
Livre oferta e sacrifício. Toda entrega em teu altar”.
Irmã Ada
6. Salmos do diada liturgia das horas
7. Leitura do PGF no. 37
8.Canto de Aclamação:
9. Evangelho: Mt 7, 21-29

10. Reflexão: O Evangelho de hoje é a conclusão do “Sermão da Montanha”. Há dias, na Liturgia,
acompanhamos Jesus anunciando em que consiste a novidade do Reino. Encerra seu discurso com uma como
que “chave de ouro” de seu Evangelho: “Nem todo o que me diz ‘Senhor, Senhor’! entrará no Reino dos Céus”. É
muito comum encontrar pessoas que pensam que o seguimento a Jesus se caracterize pelo fiel cumprimento de
normas litúrgicas e rituais, e que rezar seja o suficiente. Isto pode ocorrer mesmo na Vida Religiosa. Jesus é
claro no seu ensinamento: “Não basta dizer, Senhor, Senhor”!. É preciso realizar obras, ações concretas, “fazer”
a vontade do Pai. Uma das características do Evangelho de Mateus é o acento nas “obras”, no “fazer”. “Brilhe
vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas BOAS OBRAS e louvem o vosso Pai que está nos
céus” (Mt 5,16). Os discípulos são identificados como “operários”, ou seja, aqueles que “operam”, “fazem”,
“trabalham”(CfMt 9,38). Existem aqueles que fazem a vontade do Pai (7,21). Mas existem aqueles a quem Jesus
diz: “Nunca vos conheci. (7,23). Jesus conclui esta proclamação acentuando a prática: “Quem ouve essas
minhas palavras e as põe em prática, será...”(7,24). O fracasso dos discípulos é verificado na falta do bem agir:
“Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te
servimos (25,44). E por isso são malditos (25,41). O “fazer” é que confere autoridade e deixa a multidão
admirada (Mt 7,28-29). O que nos desafia neste evangelho? Como relacionar estes elementos com o tema de
nosso Capítulo: No vigor da origem, o clamor dos pobres?
Reflexão e partilha
11. PRECES:
1. Louvamos e agradecemos a Deus pela vida de nossas Irmãs Jubilares que, no dia 08 pp. encheram de
cantos e alegria a Matriz de Angelina. Que elas continuem sendo a visualização do rosto misericordioso de Deus
por onde passarem, cantemos confiantes.
Refrão: Eu bendirei ao Senhor, agora e sempre!
2. Louvamos e agradecemos a Deus pela vida e morte de nossa Irmã Odethe. Que seu testemunho de
dedicação à oração e meditação da Palavra, de alegria e de dedicação aos irmãos permaneça no meio de nós
como flor de virtude, cantemos confiantes.
3. Pedimos ao Espírito do Senhor que seja o Mestre de nossas noviças Margarida e Natália, para que se
dediquem com esmero ao estudo, reflexão e meditação da Palavra de Deus e fundamentem nela sua Vocação e
Missão, cantemos confiantes.
4. Pelos LFM para que, alicerçados na força da palavra, da Igreja que os convoca a serem agentes ativos
no mundo e sejam assim “luz do mundo e sal da terra” em seus ambientes de vida e de trabalho, cantemos
confiantes.
5. Pedimos que Irmã Zenilda seja amparada e sustentada pela força do Espírito do Senhor em sua viagem
Missionária, para ajudar-nos a encontrar a nova casa da misericórdia para a Congregação no mundo, cantemos
confiantes.
6. Peçamos ao Espírito do Senhor que seja o Presidente do CPO da PMM para que possa descobrir, em
sua história, os vestígios do amor misericordioso de Deus eseja o fermento novo que a Congregação, a Igreja e
o mundo tanto precisam, cantemos confiantes.
7. Por tantas pessoas que, sem alarde e sem elogios, se dedicam a trabalhos em prol de nossas Missões,
para que continuem confiantes e operantes neste trabalho pequeno, mas de grandes resultados, cantemos ao
Senhor.
8. Para que construamos com esmero e dedicação a casa da Congregação que se prepara para celebrar
seu XXVIII CGO. Que, no vigor da Origem, coloque sua inteira confiança em Deus, cantemos confiantes.
12. COLOQUEMOS TODAS AS NOSSAS INTENÇÕES E PEDIDOS NO CORAÇÃO DE NOSSO DEUS E PAI, REZANDO
CONFIANTES A ORAÇÃO QUE JESUS NOS ENSINOU: Pai Nosso...
13. ORAÇÃO PELO CAPÍTULO GERAL:
14. CANTO FINAL: (a escolha)
Texto de estudo
EXORTAÇÃO APOSTÓLICA EVANGELII NUNNCIANDI - n°s 74 a 80 e 82

