Dia de Oração da Congregação
28 de Fevereiro de 2019
TEMA: “Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros”
1. PREPARAR O AMBIENTE ( Bíblia, flores, Vela, quadro de Madre Alphonsa)
2. INICIEMOS NOSSO DIA DE ORAÇÃO EM NOME DA TRINDADE SANTA: Em nome do Pai e do filho e do espírito santo.
3. CANTO OU MANTRA: (escolha)
4. MOTIVAÇÃO: (sentadas/os)

QUERIDAS IRMÃS, FORMANDAS E LEIGOS FRANCISCANOS DA MISERICÓRDIA
PAZ E BEM!
Ao término do XXVIII CGO assim como os discípulos de Emaús, com o nosso coração cheio de fervor,
nos colocamos a caminho de nossas casas, de nossa “Jerusalém”.
Neste dia de Oração da Congregação, nos unimos em oração, fazendo uma parada neste caminho,
para olharmos para trás neste mês e elevar a Deus nosso louvor e Ação de Graças. Com muita
gratidão, acolhemos 04 jovens que se Consagraram a Deus pela Profissão Religiosa: Irmã Aracely
primeira irmã da Fundação Missionária São Francisco de Assis – Honduras; Irmã Firmina da Missão de
Angola; Irmãs Edna e Richelly da PMM. 02 jovens postulantes, Cristina de Angola e Fabiana da PMM
iniciaram o Noviciado. E nossas 10 Irmãs Junioristas renovaram seus votos espalhadas por este
mundo afora: 01 em Honduras, 02 em Angola e 07 no Brasil.
E o que dizer de tantas jovens que ingressaram no aspirantado? Nosso coração se enche de alegria e
de esperança, por todas estas jovens que estão iniciando a caminhada conosco e outras dando
continuidade em outras etapas. Bem como a disposição de tantas Irmãs, que no percurso do cotidiano
se colocam no cuidado da vida onde ela se encontra mais fragilizada.
Que à luz da Palavra de Deus, possamos projetar nossa caminhada para mais um mês que se
aproxima como um tempo forte de conversão, a Quaresma. Fiquemos atentas a esta Palavra de hoje
que nos traz algumas dicas fundamentais para bem vivermos nosso discipulado. Não deixemos que em
nós se apague a chama da misericórdia, simbolizada hoje no Evangelho pelo fogo e sal, para vivermos
em paz uns com os outros.
No desejo de que toda a Paz e todo o Bem, seja cultivado e semeado entre nós, as saúdo em Cristo
Jesus.
Irmã Amarilda Rossatto
Superiora Geral

5. SALMOS DO DIA DA LITURGIA DAS HORAS
6. PRIMEIRA LEITURA - do 2º ponto da Mensagem do Governo Geral à Congregação:
“A misericórdia passa pelas nossas mãos! E nisso São José, Madre Alphonsa e Irmãs de ontem e
hoje são nossos exemplos. A Misericórdia encarnada requer de nós muita oração, humildade, ação,
atitude, iniciativas criativas que possam revelar ao mundo o Deus da Misericórdia, onde quer que
estejamos para atender o clamor dos pobres ‘que sempre teremos entre nós’.
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7.CANTO para acolher a Palavra de Deus. Nº 233 ou a escolha
8. EVANGELHO: Mc 9,41-50
9. REFLEXÃO:
O Evangelho de hoje segue com a metodologia catequética iniciada em versículos anteriores. O estilo das
frases, certamente de compilação posterior, facilita a memorização dos ensinamentos de Jesus. Temos hoje
uma coleção de sentenças em torno da palavra “escândalo”. Escândalo, em grego, (escândalos), significa “pedra
de tropeço”, algo que leva o outro a cair. No Evangelho, a alerta é de não ser causa de tropeço para os
“pequeninos que creem”. Segundo a visão bíblica, os escândalos procedem de pessoas que, pelas suas más
inclinações, agem de forma perversa: com seus olhos, olham cobiçando, desejando possuir tudo o que veem;
com suas mãos apoderam-se do alheio, do que pertence aos mais fracos; com seus pés andam por maus
caminhos. As mutilações, (arrancar o olho, decepar a mão, cortar o pé) imagens de castigo extremo, servem
para evidenciar melhor a gravidade de levar os pequenos a perderem a fé, ou seja, induzir os outros a seguirem
o caminho do mal. De quem provém o escândalo? Nos escritos paulinos, o escândalo provém das pessoas mais
esclarecidas e mais fortes das comunidades, aquelas que detém poder e conhecimento, mas não cuidam dos
mais fracos, dos menos esclarecidos. Os mais fortes devem zelar pelos mais fracos, para que todos possam
participar do Reino. E a narrativa se encerra com mais uma chave de ouro: “vivei em paz uns com os outros”.
Que luzes e que provocações este texto traz para nós?

MOMENTO DE REFLEXÃO E PARTILHA

10. MANTRA: Amar, amar quero a meu Deus e Salvador e neste amor sempre, mais e mais, me
abrasar.
11. PRECES:
1) Em louvor e Ação de Graças por todas dádivas e bênçãos recebidas da Trindade para com cada uma
(um) de nós, neste mês que chega ao seu fim. Agradecemos dizendo: Todas: Nós vos damos graças,
porque sois o Bem, todo o Bem, o sumo Bem.
2) O Evangelho de hoje nos convoca como discípulas (os) a passarmos pelo fogo. Pedimos ao Espirito do
Senhor que através do seu fogo queime todas as nossas más intenções, apego, luxuria, lamurias,
negatividade, acomodação, poder, desamor, competição, orgulho, vingança e ódio. Supliquemos. Ouvinos Senhor!
3) Que este mesmo fogo transforme todo o nosso ser em gratuidade, amor, ternura, compaixão, verdade e
justiça e faça arder cada vez mais nosso coração pela causa do vosso reino. Supliquemos. Ouvi-nos
Senhor!
4) “Coisa boa é o sal, porque o sal dá o gosto”. Como discípulas (os) de Jesus, pedimos a graça de
sermos como o sal, onde o nosso ser de luz, amor, paz, justiça e temperança se espalhem por onde
passamos, sem que ninguém nos perceba, mas que as criaturas todas sejam tocadas por este
“tempero”. Supliquemos. Ouvi-nos Senhor!
5) Que as fraternidades, ao se reunirem para a realização do Projeto de Vida Fraterna, iluminadas pela
Palavra viva, que interpela, orienta e plasma nossa existência, possam contemplar neste Projeto uma
proposta de vida que seja construtora de redes de comunhão e unidade e assim desenvolver de
maneira mais adequada nossa missão neste mundo. Supliquemos. Ouvi-nos Senhor!
6) Pelos LFM que caminham conosco, possam se sentir cada vez mais partícipes deste carisma, sendo
sal da terra e luz no mundo em suas famílias, trabalho e Igreja. Supliquemos. Ouvi-nos Senhor!
7) Pelas nossas Irmãs, familiares, amigos, e todas as pessoas que estão doentes ou passando por
momentos de tribulação, que possam sentir-se acolhidos no colo misericordioso de Deus e que não
percam a esperança. Supliquemos. Ouvi-nos Senhor!

8) Outras intenções.
12. PAI NOSSO
13. ORAÇÃO FINAL:
Ó chama de amor eterno
Que sem trégua ardes e nunca apagas
Inflama meu coração e penetra-me totalmente:
Que me perca para sempre em ti e me transforme em Ti. (Oração de Amor M.A)
14. BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO
15. CANTO FINAL:

