Dia de Oração da Congregação
28 de Abril de 2019
TEMA: A Divina Misericórdia transborda sobre nós!
1. PREPARAR O AMBIENTE: (Bíblia, flores, Vela, quadro de Madre Alphonsa, imagem, figura do Jesus
misericordioso).
2. INICIEMOS NOSSO “Dia de Oração” invocando a presença do Espírito sobre nós. Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo.
3. MANTRA: Vem Santo Espirito (ou a escolha)
4. MOTIVAÇÃO: (sentadas/os)
QUERIDAS IRMÃS, FORMANDAS E LEIGOS FRANCISCANOS DA MISERICÓRDIA,
PAZ E BEM!
Para nós, Franciscanas de São José, a Festa da Divina Misericórdia é um dia especial. Esta celebração nos
recorda a mística de nossa fundadora Madre Alphonsa. Em sua experiência de intimidade com o Senhor, no
encontro como os “leprosos de seu tempo”, certamente Madre Alphonsa intuiu este “jeito de ser” de Deus
misericordioso que transborda sobre suas filhas e filhos. Por isso não hesitou em acolher a Misericórdia como
carisma da Congregação.
Observemos a imagem de Jesus Misericordioso! Do seu coração e de suas mãos abertas, despontam raios que
iluminam todo o Universo. Sim, esta imagem é também expressão do nosso carisma: Difundir no universo o
Deus da Misericórdia.
Neste dia 28, dia de oração da Congregação, em comunhão com toda a Igreja, neste domingo da celebração da
Divina Misericórdia, estamos unidas a todas as Irmãs, Formandas e LFM da Congregação, mas hoje, de um
modo especial, nosso olhar se volta para as Irmãs e Formandas das Províncias: NSPS e CR, pela Abertura do
Processo de Preparação aos respectivos Capítulos Provinciais, cujo Decreto de Convocação é conhecido neste
dia. O processo de preparação ocorre em meio a acontecimentos marcantes no mundo, na Igreja e na
Congregação.
O Papa Francisco convocou toda a Igreja a celebrar, no mês de outubro, um mês missionário extraordinário.
Com o tema e lema - “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo” – o Papa nos convoca a
assumirmos, com novo vigor, a nossa Identidade missionária. A Congregação que recentemente celebrou o seu
jubileu na “Graça do Cuidado”, bem como o Capítulo Geral com o Tema: no vigor da Origem, o clamor dos
pobres, quer participar ativamente da “Igreja de Cristo em missão no mundo”, abrindo a nova frente missionária
no continente asiático.
Unidas às Irmãs que iniciam uma nova missão, Irmãs e formandas da PNSPS e PCR, se preparam para mais
um acontecimento salvífico. Hoje a Igreja, com sua magnifica liturgia, nos convida a reconhecer, amar,
agradecer e celebrar a Misericórdia com a qual Deus, nosso Pai, através dos braços de seu Filho, estendidos na
cruz, abraçou a cada uma de suas criaturas. Jesus se apresenta no meio deles, saúda-os e lhes deseja a Paz.
Depois sopra seu Espirito sobre eles e os envia em missão.
A missão que Jesus dá a seus discípulos é de perdoar os pecados, ou seja, desencadear um processo de vida
nova, de pessoas livres e reconciliadas. Queremos também, como os discípulos/as, colocar Cristo no centro de
nossa vida e missão. Diante de tão grande mistério, reverentes, queremos acolher seu sopro divino. “Recebei o
Espírito Santo” (Jo. 20,22).
Que do Misericordioso Coração de Jesus, jorre seus raios divinos sobre cada uma e cada um de nós.
Irmã Amarilda Rossatto
Superiora Geral
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5 - SALMOS DO DIA DA LITURGIA DAS HORAS
6 - LEITURA – (2ª Leitura da Liturgia) - Ap 1, 9-11,17-18
“Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado
à ilha de Patmos, por causa da Palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui
arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: Não tenhas medo.
Eu sou o Primeiro e o Último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. ”
7 - LEITURA DAS CONVOCAÇÕES FEITAS AOS CAPÍTULOS PROVINCIAIS
Leitora 1 – Numa atitude reverente, acolhamos a convocação que o Espirito nos faz hoje: “Assim como o Pai
me enviou, também eu vos envio”. É o Senhor que nos chama e nos envia. Não tenhais medo. Neste dia do
Senhor, sob o sopro do seu Espirito:
- convoco a cada Irmã e Formanda da PNSPS para a abertura do processo de preparação ao XVII CPO a ser
realizado de 27/12/2019 a 03/01/2020, na Fraternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Angelina – SC – Brasil,
ancoradas e inspiradas no:
Tema: No coração de Deus, das Irmãs e do mundo.
Lema: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei” (Jo13, 34)
Cantemos o Mantra: Eu moro no coração de Deus e Deus mora no meu coração.
Leitora 2 - Sob o sopro do seu Espirito:
- convoco a cada Irmã e Formanda da PCR para a abertura do processo de
preparação ao XV CPO, a ser realizado de 05/01/2020 a 10/01/2020, na casa de
Formação da Fraternidade Monte Alverne, Campo Largo PR – Brasil, inspiradas e
movidas no:
Tema: Consagradas e Enviadas
Lema: Em Cristo somos novas criaturas! (cf. 2 Cor 5,17)
Cantemos o Mantra: Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram,
somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Leitora 3 - A voz da trombeta é sinal para a luta. - Sim, Irmãs, neste processo capitular que hoje iniciamos,
desejamos que, amparadas na Palavra de Deus, na Eucaristia e sob o sopro de seu Espírito, nosso coração se
aqueça, num ardente desejo e empenho de sermos totalmente de Deus. Que ele nos conduza a uma Vida
Religiosa Consagrada mais encarnada, profética, fraterna, misericordiosa e missionária. Para as demais Irmãs,
vale lembrar que “temos nas mãos o mesmo destino”.
8 - Canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés Senhor, lâmpada para os meus pés Senhor, luz para o meu
caminho, lâmpada para os meus pés Senhor, luz para o meu caminho.
9 - EVANGELHO: Jo 20, 19-31
10 - REFLEXÃO - Um novo começo, uma nova criação - A narrativa da criação, um relato muito antigo, afirma que
Deus “modelou o ser humano do barro” e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. Sabemos, por experiência,
que somos de barro, podendo desmoronar a qualquer momento. Em nosso interior, porém, há o “sopro de
Deus”. O Evangelho deste dia nos coloca em dinâmica de uma “nova criação”. A ressurreição de Jesus é um
“novo começo”. Jesus morrera de forma dramática. Apavorados com a execução de Jesus, os discípulos haviam
se trancado numa sala. Refugiados e em lugar seguro, aguardam o anoitecer. Eles estão na escuridão e
trancados. Nesta experiência trágica, Jesus aparece no meio deles, ressuscitado. E não é uma aparição
qualquer. O evangelista descreve a grande transformação que se opera neles com a presença de Jesus que,
cheio de vida, lhes deseja a PAZ, o SHALOM, a plenitude de bens e de vida nova. Não lhes censura o
abandono, o medo. Nenhuma reprovação pelo que fizeram ou deixaram de fazer. Começa vida nova. Como no
Gênesis, Jesus infunde o sopro divino nestes homens frágeis, medrosos, mergulhados nas trevas, feitos de
barro. Há um novo começo, uma nova criação. As imagens usadas pelo evangelista nos colocam nesta
dinâmica. Tudo começa no jardim do Paraíso e termina com o sepultamento de Jesus num novo Jardim. “No
princípio” Deus infunde seu sopro no homem modelado do barro e agora Jesus sopra sobre seus que estão
trancados. O Espírito de Deus gera o novo. A Igreja e a Congregação certamente não precisam apenas de
reformas religiosas ou devocionais, de mais cuidado nas relações fraternas. É necessário algo mais
fundamental. Não é só Tomé que resiste ao novo. A partir da presença de Jesus ressuscitado, se inicia uma
nova criação, “um novo começo”. Jesus, por meio do seu Espírito, quer “fazer novas todas as coisas”: nova
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vida, novos horizontes, novas relações de comunhão, nova entrega de vida. Qual a “Palavra de Deus” para cada
Irmã, cada fraternidade, cada Província que inicia hoje seu processo capitular?
Momento de silêncio e partilha
11 - PRECES:
a) Pelas Irmãs da PNSPS que iniciam sua preparação para o Capítulo. Que este tempo as coloque com
coração reverente, agradecido e confiante no coração de Deus, das Irmãs e do mundo, rezemos
confiantes.
b) Que o Senhor abençoe este tempo Capitular e para que o mandamento do amor “Amai-vos uns aos outros
como eu vos amei” (Jo13, 34), seja o grande propósito de nossa vida em Fraternidade e de nossa missão
no mundo, rezemos confiantes.
c) Que o Deus da Misericórdia conceda às Irmãs da Província Cristo Redentor, a graça de estarem atentas ao
movimento do discernir, rezar e avançar, olhando a realidade e as questões que dizem respeito à nossa
vida, na certeza de que Ele nos consagra e nos envia. Rezemos confiantes.
d) Por cada vocacionada, LFM, Formanda e Irmã da Província Cristo Redentor, que neste dia inicia a
caminhada de preparação para o XV CPO/2020, tendo como Tema: Consagradas e enviadas e o Lema:
Em Cristo somos novas criaturas. Pedimos que o Espirito Santo as instrua e fortaleça no querer se deixar
conduzir pelo seu Santo modo de ser e operar. Rezemos confiantes.
e) Agradecendo ao Senhor pelas jovens que chama para iniciar sua formação e vida religiosa em nossa
Congregação, colocamo-nos, com confiança, em Suas mãos e suplicamos que envie operários para a Sua
Messe e lembre-se sempre de nós, em sua misericórdia. Rezemos confiantes.
f) Que sejamos semeadoras da paz, da misericórdia, do perdão, neste mundo tão necessitado de justiça e
paz. Rezemos confiantes
g) O salmista nos convida a rezar: “Felizes são aquelas que confiam no Senhor! ” Que a nossa confiança
esteja sempre alicerçada em Deus Trindade que nos convida a seguir os passos de seu Filho Jesus, que
foi fiel à Sua vontade até a morte e morte de cruz. Rezemos confiantes.
h) Que, pelas nossas palavras e ações, saibamos testemunhar a alegria do Cristo que está vivo e vive no
meio de nós, tornando-nos novas criaturas, rezemos confiantes.
i) Para que Deus continue abrindo caminhos para a nova frente missionária no chão asiático, e que Madre
Alphonsa, mulher audaciosa e empreendedora, confirme a decisão da Congregação, por novo ardor
missionário de “difundir no universo o Deus da misericórdia”, rezemos confiantes.
j) 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
O Senhor te abençoe e te guarde. Mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti.
Volte para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe.
15 - CANTO FINAL: CANTO - Fui amado desde toda a eternidade (CM 369)

Para Estudo nas Fraternidades:
As Irmãs da PCR e PNSPS junto com Decreto estão recebendo um texto específico para ser
estudado nas fraternidades.
Às demais Irmãs propomos o estudo dos Estatutos de Madre Alphonsa, Capitulo VI - §2 - Da
Conduta Interior das Irmãs - nº 1 e 2. (São 150 anos de Estatutos)
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