DIA DE ORAÇÃO DA CONGREGAÇÃO
28 DE JULHO DE 2018
TEMA: “Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde veio então joio?” (Mt 13, 27)
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!
O Senhor semeou boa semente no campo do mundo, no campo do coração humano. Madre Alphonsa semeou
boa semente na Congregação. A constatação dos trabalhadores da parábola é nossa também. Olhemos nossas
experiências: As conclusões de nossos Capítulos Gerais, Provinciais e de Fraternidade são sempre as melhores
possíveis. E nossos propósitos de retiro então? E o empenho pessoal? E, no entanto, vivemos constatando a
cizânia em nosso campo. Donde então a cizânia que acontece em nossa vida consagrada e em nossas
relações?
Talvez fiquemos demais focados na cizânia presente em nosso campo e queremos sempre dar um jeito de
arrancá-la. Não conseguimos crescer ao lado dela e não percebemos que neste gesto, repetimos a violência da
cizânia. Precisamos a sabedoria paciente do senhor. A semente boa pode crescer ao lado da cizânia, sem
deixar-se contaminar por ela. Cada planta permanece na sua identidade. O tempo dirá o que vale a obra de cada
um, nos diz S. Paulo. É a cultura da não violência.
Esta parábola retrata nossa vida fraterna bem como nossa vida pastoral e em sociedade. Constatamos os fatos:
Não é porque alguém é corrupto que eu deva ser também. Se alguém se reporta a mim de maneira
inconveniente, não é preciso retrucar com a mesma moeda. O bem tem sua própria lógica e vencerá.
Precisamos acreditar nisso. Trata-se de fé e não de evidência.
Nosso Papa Francisco está preocupado com o campo da Igreja e pede que saiamos para cultivá-lo. Nosso
campo da misericórdia também cresceu, mas a solicitações são muitas. Como é grande a Amazônia e clama por
missionários. Fica-se sem palavras ao ouvir D. Evaristo falando da realidade da sua Prelazia no Marajó. A
cizânia, mais que nossos desencontros nas Fraternidades e ou nas famílias pode ser nossa acomodação, nossa
falta de coragem e disposição.
Vamos cuidar da boa semente que Deus semeou na nossa casa comum, com ações concretas contra a poluição
e desfrute da mesma. Vamos cuidar da boa semente que Deus semeou no nosso coração e sermos como Ele
em seu Filho, mansos e humildes de coração. Pode ser mais construtivo olhar menos para a cizânia e mais para
as boas sementes e dar condições de crescimento. Tenho certeza que é isto que todos nós queremos.
Convido-os a cantarem como mantra: “Põe a semente na terra não será em vão. Não te preocupe a colheita
plantas para o irmão”.
Abraço-os com carinho.

Irmã Ada
6. Salmos do dia - liturgia das horas

7. Leitura - PGF 45
8. Canto de Aclamação:
9. Evangelho: Mt 13, 24-30
10. Reflexão: O Capitulo 13 do Evangelho de Mateus contém sete parábolas sobre o Reino de Deus. Trata-se
de um capítulo muito conhecido, porém nem sempre bem compreendido. Como sabemos, o Evangelho de
Mateus evita falar de “Reino de Deus”, como o fazem Marcos e Lucas. Este Evangelho foi escrito a uma
comunidade cristã de origem judaica, e os judeus evitam pronunciar o nome de Deus. Jesus veio foi anunciar o
“Reino de Deus”. Ele mesmo nunca definiu o que vem a ser. Mostrou os sinais do Reino presentes no mundo,
um reinado oposto aos demais. No tempo de Jesus, o “reino do mundo”, além da elite dirigente dos judeus, era
representado pelo Império Romano que se considerava o “poder absoluto” no mundo. Jesus veio anunciar o
verdadeiro reinado de Deus e o faz por meio de comparações, parábolas, prestando atenção nas coisas simples
da vida cotidiana. A parábola do trigo e do joio parece simples, porém até os discípulos tiveram dificuldade de
compreendê-la. Em Mt 13,36-43 Jesus explica aos discípulos em particular. Mesmo assim fica o desafio da
intenção de Jesus em narrar tal parábola. O Reino estaria sendo comparado ao semeador, sujeito à toda forma
de males e perseguições? Ou se trata de um convite à paciência do dono do campo? Ou Jesus quer chamar
atenção para o joio que busca todas as formas de abafar os sinais do reino? Estaria a comunidade cristã
sofrendo a oposição de quem se sente incomodado pelos valores de justiça, fraternidade, vida plena que Jesus
veio anunciar? Não é sem razão que Jesus justifica seu modo de anunciar o Reino às multidões: “porque veem
sem ver, e ouvem sem ouvir e entender” (Mt 13,13). Que apelos este Evangelho faz a nós?
Reflexão e partilha
Refrão: “Buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça...”
11. PRECES:
1. Queremos louvar e agradecer a Deus pela Vocação dos presbíteros. Por eles temos o pão da
Eucaristia e como bons pastores cuidam do povo de Deus e constituem as Comunidades. Por eles
roguemos ao Senhor.
2. Rezamos por todos os religiosos para que vivam sua vocação a exemplo de Jesus Cristo e como seus
fundadores façam acontecer no mundo o milagre da presença do Espírito de Deus que tudo recria e
tudo salva, roguemos ao Senhor.
3. Pelos Catequistas a fim de que se deixem guiar pela Palavra evangelizadora de Jesus e preparem no
coração das crianças e jovens o terreno propício para acolher a boa nova, roguemos ao Senhor.
4. Que os pais sejam felizes por participarem da ação criadora e sustentadora de Deus, amem seus filhos
como Deus os ama e façam de suas famílias Igrejas domésticas, pedimos ao Senhor.
5. Para que neste mês vocacional intensifiquemos nossas preces ao Senhor da Messe para que envie
operários para sua messe e nos engajemos em atividades de cuidado pastoral das vocações, rezemos
ao Senhor.
6. Pela Província Mãe da Misericórdia que celebrou seu Capítulo Provincial. Que o Espírito que as
conduziu na preparação e celebração as sustente na realização das prioridades estabelecidas e todas
as Irmãs ajudem o novo Governo dispondo-se à transferências e mudanças, rezemos ao Senhor.
7. Pelos LFM que assumiram seu compromisso, por aqueles que se preparam para assumir, para que
neste ano dedicado ao Laicato, sejam os primeiros a serem agentes de transformação a partir dos
valores propostos pelo Evangelho, roguemos ao Senhor
8. Que o Senhor nos dê sensibilidade aos apelos missionários que a Igreja nos faz, muito especialmente
aos apelos de D. Francisco, Bispo de Humaitá-AM e D. Evaristo Bispo da Prelazia do Marajó,
supliquemos.
12. Concluamos nossas preces elevando nosso olhar ao alto e dizendo com Jesus: Pai que sempre me ouves,
escuta estas nossas preces, por amor deste Teu Filho nosso irmão, Jesus Cristo Nosso Senhor.
Pai Nosso...
13. BÊNÇÃO: O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós, o
Senhor volva para nós o seu rosto e nos de a paz. O Senhor nos abençoe. Amém
14. CANTO FINAL: (a escolha)
Texto de estudo
Para este próximo mês, vamos nos dedicar à Celebração e aos estudos em preparação ao XXVIII Capítulo Geral

