INSTITUTO DAS FILHAS DO DIVINO ZELO
Província Nossa Senhora do Rogate

Enviai, Senhor, apóstolos
santos à vossa Igreja.

LECTIO DIVINA – Abril/2018
Todos perseveravam unânimes na oração,
juntamente com Maria, a Mãe de Jesus (cf. At 1,14)

VIRGEM MARIA, MULHER NOVA (Celeste Encantadora dos Corações – 1923)
Indicada para o Tempo Pascal. Preparar o ambiente com o Ressuscitado, a Imagem da Virgem
Santíssima, a Sagrada Escritura, a Imagem do Fundador e de Madre Nazarena.
INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO: oração que segue ou um canto apropriado
SEQUÊNCIA AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Vinde, ó Santo Espírito,
vinde Amor ardente,
acendei na terra
vossa luz fulgente.

Sem a vossa força
e favor clemente,
nada há no homem
que seja inocente.

Vinde, Pai dos pobres:
na dor e aflições,
vinde encher de gozo
nossos corações.

Lavai nossas manchas,
a aridez regai,
sarai os enfermos
e a todos salvai.

Benfeitor supremo
em todo o momento,
habitando em nós
sois o nosso alento.

Abrandai durezas
para os caminhantes,
animai os tristes,
guiai os errantes.

Descanso na luta
e na paz encanto,
no calor sois brisa,
conforto no pranto.

Vossos sete dons
concedei à alma
do que em Vós confia:

Luz de santidade,
que no Céu ardeis,
abrasai as almas
dos vossos fiéis,

Virtude na vida,
amparo na morte,
no Céu alegria.

D.: A Bem-Aventurada Virgem Maria, concebida sem pecado e plena de todo dom da graça, é a verdadeira
Mulher Nova, Mãe de Cristo, autor da nova Aliança, a Ele intimamente associada. Não percamos jamais de
vista a Plena de Graça, voltemo-nos a ela com o coração ardente de filhas para poder amar a Jesus com
pureza de coração.
L.: Ó Pai, vós destes a Cristo, autor da nova Aliança, Maria de Nazaré como mãe e colaboradora. Nela estão
as primícias da nova Israel. A vós elevamos um hino de louvor.

T.: Glória a vós nos séculos!
L.: Ó Pai, vós destes ao Vosso Filho Jesus, Maria como Mãe, concebida sem pecado e plena de todo dom da
graça. Ela é a verdadeira Mulher Nova, primeira discípula da nova Lei. A Vós elevamos um hino de louvor.
T.: Glória a vós nos séculos!
CÂNTICO (ISAIAS 61,10. 62,1-3)
Ref: És tu, ó Maria, a terra nova onde habita a justiça.
- Com grande alegria eu me rejubilarei no Senhor e meu coração exultará de alegria em meu Deus; porque
me vestiu com roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com
turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias.
- Por amor de Sião não me calarei e por amor de Jerusalém não terei sossego, até que sua justiça brilhe
como a aurora e a sua salvação como uma tocha acesa.
- E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. Receberás um nome novo, determinado pela
boca do Senhor.
- E serás uma esplêndida coroa na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus.
DO APOCALIPSE DE SÃO JOÃO (21, 1-5)
Vi, então, um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já
não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ornada como uma
esposa para o seu esposo. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: “Eis aqui o tabernáculo de Deus com os
homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu
Deus. E Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor,
nem dor; porque as primeiras coisas já são passadas.” E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis
que faço novas todas as coisas. Palavra do Senhor.

DOS ESCRITOS DE SANTO ANÍBAL MARIA
Maria é a criatura eleita de Deus, a obra-prima da direita do Onipotente, a nossa Rainha, a celeste
Encantadora dos Corações. O Altíssimo a olhou desde os séculos eternos e se enamorou dela. A viu como a
puríssima, a imaculadíssima, humilíssima, toda santa e perfeita. Pai, Filho e Espírito Santo ficaram
encantados com a sua celeste virginal beleza. Hoje resplandece toda a sua celestial beleza, ó Maria! O seu
olhar, as suas secretas inspirações, a sua encantadora beleza, a sua dulcíssima piedade encantam todos os
corações. E todos ganha-os Jesus.

Tempo para releitura e interiorização da Palavra

ESTAR ATENTA AOS PASSOS DA LECTIO DIVINA:
1. Leitura: O que fala o texto?
2. Meditação: O que diz o texto de forma pessoal para mim?
3. Oração: O que o texto me faz responder ao Senhor?
4. Contemplação: O que a Palavra faz em mim?
5. Partilha da Oração... Preces espontâneas... Pai Nosso... Ave Maria... Cantos apropriados...
ORAÇÃO FINAL
T: Ó Virgem toda bela e Imaculada, elevamos os olhares a ti que és a bela aurora e te pedimos a santa
bênção. Abençoa-nos, ó Maria, e salva-nos. Amém. (Santo Aníbal Maria)

