DIA DE ORAÇÃO DA CONGREGAÇÃO
28 DE DEZEMBRO DE 2018
Tema: ”Ouviu-se um grito em Ramá, é Raquel que chora seus filhos” (Mt 2,18)

1. PREPARAR O AMBIENTE ( Bíblia, flores, Vela, quadro de Madre Alphonsa, junto ao Presépio)
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: (escolha)
4. MOTIVAÇÃO: (sentadas/os)
QUERIDAS IRMÃS, FORMANDAS E LEIGOS FRANCISCANOS DA MISERICÓRDIA
PAZ E BEM!
Última oração da Congregação de 2018, última também deste sexênio. Sentimos no coração um apelo para
louvar e agradecer a Deus por este ano que finda, por esta diaconia que, em janeiro, vamos entregar nas mãos
de Irmãs que serão eleitas, para que a obra continue. Logo, não é somente uma celebração de finalização, mas
de recomeço. O evangelho nos convida a ouvirmos o choro que há ao nosso redor, a olharmos para os sinais de
morte e lutarmos pela vida.
Ficamos indignados diante da covardia e violência de um poder que ataca crianças, por sentir-se ameaçado.
Como gostaríamos que isso fosse apenas memória de um fato do passado, mas infelizmente não é. Herodes
continua vivo na história, na qual vida e morte se encontram. Para defenderem seus privilégios, os poderosos e
déspotas não pensam duas vezes em eliminar aqueles que ameaçam seus tronos. Por trás dos impérios e dos
grandes grupos poderosos que dominam o mundo, estão as vítimas inocentes. Desde aqueles que foram
perseguidos e assassinados, como também as vítimas da violência doméstica, do tráfico, das balas perdidas,
das escravidões do mundo moderno. Diante dos “altares” dos poderosos, estão também as vítimas da fome e
das injustiças sociais. Jesus é solidário com todas elas no momento em que vai ao Egito e refaz a caminhada de
libertação do seu povo ( Liturgia Diária, Pão Nosso, p.113)
José toma o menino e sua mãe e vai. Eles são, desde o começo, uma “Igreja em saída”. É o grande apelo do
nosso tempo. É certamente o grande apelo de nosso Capítulo Geral. Toma tua disposição, tua túnica e sandália
e vai para a terra que te mostrarei.
Deus seja louvado por este ano que vivemos. Deus seja bendito e louvado pelo Jubileu que celebramos. Deus
seja louvado pela disposição de todas as Irmãs, Formandas e LFM em viver e praticar a misericórdia.
Queridas/os, comecemos de novo, pois até agora pouco ou nada fizemos.
Feliz Ano Novo! Feliz Capítulo! Que o Senhor nos abençoe e guarde em seus caminhos.
Um abraço muito especial de vossa irmã e serva.

5. MANTRA: (de Natal ou outro)
6. SALMOS DO DIA DA LITURGIA DAS HORAS
7. PRIMEIRA LEITURA: PGF 22
8. CANTO DE ACLAMAÇÃO

9. EVANGELHO: Mt 2, 13-18
10. REFLEXÃO: A Igreja celebra neste dia a festa dos “Santos Inocentes”. Muito já se
rezou e se refletiu sobre esta desagregação humana personificada na figura de Herodes.
Hoje somos novamente convidadas a refletir e rezar sobre o homicida Herodes e os fieis
José e Maria. A Exortação Apostólica Redemptoris Custos, do Sumo Pontífice João
Paulo II sobre a figura e a missão de São José na vida de Cristo e da Igreja, afirma que
a Providência Divina recorre a José para a defesa da vida das pessoas. “Depois de eles
(os Magos) partirem, eis que um anjo do Senhor apareceu, em sonho, a José e disselhe: ‘Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até eu te avisar,
porque Herodes está a procurar o menino para o matar’” (Mt 2,13). A referência repetida da “retirada” dos Magos
mostra que Deus está agindo através de José. Em circunstâncias de vida ameaçada, Deus age por meio da
obediência e “subversão” dos magos, e envia seu anjo para ser guia e protetor da vida de Jesus. José
desempenha o papel principal, protegendo a mãe e o filho. O anjo comunica a ele a razão da fuga: “porque
Herodes vai procurar o menino para o destruir”. “Então José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a
noite, e retirou-se para o Egito, e permaneceu lá até a morte de Herodes”. As diversas citações das Escrituras,
especialmente dos profetas, mostram que os fiéis José e Maria são a realização das antigas promessas e que a
história segue seu percurso sob o senhorio de Deus. E nós, Franciscanas de São José, frente à proximidade do
Capítulo que traz como tema: “No vigor da origem, o clamor dos pobres” e é iluminado pelo lema: “Não ardia
o nosso coração enquanto nos falava pelo caminho”, que apelos chegam a nós neste dia dos “santos
inocentes”?
(Tempo para reflexão e partilha)
11. PRECES:
1. Para todos os que passam fome, não tem acesso à saúde, não tem onde morar, por todos que sofrem
injustiças, pedimos a proteção divina, rezando:
Refrão: Ouvi Deus de amor nosso clamor!
2. Em ação de graças por todos os benefícios recebidos neste ano, por todos que nos estenderam a mão
e nos ajudaram, rezemos com fervor:
3. Pelos nossos Governantes que serão empossados no próximo dia 1º, para que estejam atentos às
graves e urgentes necessidades de nosso país e busquem soluções justas para todos, pedimos com
fervor:
4. Pelo nosso 28º CGO, para que seja de verdade um encontro fraterno onde juntas busquemos olhar
para nosso passado com gratidão, para p presente com paixão e para o futuro com esperança,
supliquemos confiantes:
5. Por todas as Irmãs que se dispuseram a servir no Governo Geral, nas Comissões de trabalhos, nos
governos Provinciais e na coordenação das Fraternidades, para que estejam alegres e felizes pela
dedicação e dispostas a servirem ao Reino na Congregação, peçamos confiantes:
6. Para que Irmãs, a exemplo da grande serva Maria tenham a confiança de dizer: “Eis aqui a serva do
Senhor” ao que lhes for pedido para a continuidade do serviço da misericórdia, pedimos ao Senhor.
7. Pelas Noviças Aracely, Edna, Firmina e Richelly que farão sua Profissão religiosa no inicio do próximo
ano, para que deem um sim generoso a Deus e aos irmãos no serviço da Misericórdia, supliquemos
confiantes
8. Pelas nossas Irmãs, familiares e amigos que traem no seu corpo as “chagas de Cristo” pela doença,
idade e outras dificuldades e sofrimentos, para que sejam fortalecidas pela força do Espírito do Senhor,
rezemos confiantes:
9. Por todas as Irmãs, familiares e amigos que neste ano completaram sua obra nesta terra e foram
chamados por Deus para fazerem parte dos eleitos, rezemos:

12. Coloquemos todas as nossas intenções e pedidos no Coração do Pai, rezando com confiança: 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 seu rosto para nós e nos dê a Paz. O Senhor nos abençoe: Pai, Filho e Espírito Santo.
14. Canto Final: Deus eterno a Vós Louvor (ou outro).

