INSTITUTO DAS FILHAS DO DIVINO ZELO
Província Nossa Senhora do Rogate

Enviai, Senhor, apóstolos
santos à vossa Igreja.

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

CORAÇÃO IMACULADO DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA
Preparar o ambiente com a Cruz, a Imagem da Virgem Santíssima (Imaculado Coração),
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 expressão “Coração da Virgem” é interpretada no sentido bíblico: a própria pessoa de Maria, o centro
e a fonte da vida interior, a alma indivisa com a qual ela amou a Deus e aos irmãos e se dedicou
completamente à obra de salvação do Filho. Contemplamos a solicitude materna da Virgem, modelo do
coração novo, dom e sinal da nova aliança.
T.: Te damos graças, Pai Santo, por Cristo Nosso Senhor. Deste à Virgem Maria um Coração sábio e dócil,
pronto a todo sinal da Tua vontade. Um Coração novo e suave onde esculpiste a lei da nova aliança. Um

Coração simples e puro que mereceu acolher o Teu Filho e gozar a visão da Tua face. Um Coração forte e
vigilante, que sustentou destemido a espada da dor e esperou com fé a aurora da ressurreição. Dá-nos um
coração puro e dócil para que, no caminho dos Teus mandamentos, aprendamos a amar-Te sobre todas as
coisas, sempre atentos às necessidades dos irmãos. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.
CÂNTICO
Ref: Grandes coisas fez em mim o Onipotente
L1: Bendito sejas, Senhor nosso Deus, que aniquilaste neste dia os inimigos do teu povo.
L2: Bendita és tu, ó Filha, da parte do Altíssimo Deus, sobre todas as mulheres da terra, e bendito o Senhor
Deus que criou o céu e a terra e te guiou até cortar a cabeça do príncipe dos nossos inimigos.
L3: A confiança que provaste não desaparecerá do coração dos homens que recordarão para sempre o
poder de Deus.
DOS ESCRITOS DE SANTO ANÍBAL MARIA
Maria amava a humanidade com amor divino, com amor universal, com amor perpétuo, por motivos
eficacíssimos que a transportavam quase irresistivelmente a amá-la. Quando essa humanidade, assim
amada, torna-se sua filha, ela se torna Mãe. Maria concebeu espiritualmente a humanidade em seu
Imaculado ventre junto ao próprio Filho de Deus: a concebeu com o “faça-se”, concebeu dois filhos
gêmeos, Jesus Cristo e a humanidade, e leva-os, ambos, no seu Ventre, no seu Coração, com igual Amor!
Canto de Aclamação
DO EVANGELHO SEGUNDO SÃO LUCAS (2,46-51)
E aconteceu que, passados três dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, e
interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram,
maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: ‘Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos
te procurávamos’. E ele lhes disse: ‘Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar das
coisas de meu Pai?’ E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para
Nazaré, e era-lhes submisso. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Palavra da salvação.
Tempo para releitura e interiorização da Palavra
ESTAR ATENTA AOS PASSOS DA LECTIO DIVINA:
1. Leitura: O que fala o texto? É necessário estar atento aos detalhes: o ambiente, o desenrolar dos acontecimentos,
os personagens do texto, quais são os diálogos, a reação das pessoas; procurando perceber os seus sentimentos, as
questões mais interessantes, as palavras e trechos que chamam mais atenção. Esse passo exige esforço da nossa
parte.
2. Meditação: O que diz o texto de forma pessoal para mim? Este é o momento de se colocar diante da Palavra. É
hora de “ruminar”, saborear a Palavra de Deus. Na meditação, vamos nos questionando, confrontando a passagem
com a nossa vida, guiadas pelo Espírito Santo.
3. Oração: O que o texto me faz responder ao Senhor? A oração nasce como fruto da meditação. Os sentimentos nos
levam a dar uma resposta a Deus. Através do Espírito Santo, nos é suscitado o louvor, a súplica, a oração penitencial,
a oferta.
4. Contemplação: O que a Palavra faz em mim? É o próprio Deus que age em nossas vidas. É permitir a ação de Deus
que recebe a nossa oração e nos leva ao Seu Coração. Na contemplação nós somos impelidos a ser como Cristo.

Partilha da Oração... Preces Espontâneas... Pai Nosso... Ave Maria... Cantos Apropriados...
ORAÇÃO FINAL
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 Mãe, e salva-nos. Amém. (Santo Aníbal Maria)

