INSTITUTO DAS FILHAS DO DIVINO ZELO
Província Nossa Senhora do Rogate

Enviai, Senhor, apóstolos
santos à vossa Igreja.

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

VIRGEM MARIA, MÃE E MESTRA ESPIRITUAL (Maria Santíssima, Mestra Divina – 1897)
Preparar o ambiente com a Imagem da Virgem Santíssima, a Sagrada Escritura,
a Imagem do Fundador, da Madre Nazarena e as fotos de nossas Mães.

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.: “Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus” (1Cor 1, 24). NEle “se escondem todos os tesouros da
sabedoria e da ciência” (Cl 2,3). Cristo estava em Maria. Portanto, em Maria estava o poder e a sabedoria
de Deus e nela estavam escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Hoje, Maria nos convida e
nos conduz a subir “até o monte do Senhor”, o próprio Cristo e, como Mãe, nos protege com a sua ajuda e
nos assiste com a sua intercessão.

T.: Deus, Pai santo, vos louvamos com Maria. Ela, intimamente associada ao mistério de Cristo, continua a
gerar com a Igreja novos filhos, os atrai a Vós com o seu exemplo e com a força do seu amor os conduz à
caridade perfeita. Na sua escola, redescobrimos o modelo de vida evangélica. Aprendemos a amar-vos
sobre todas as coisas com o seu coração e a contemplar com o seu espírito o vosso Verbo feito homem,
para servi-lo com a mesma solicitude nos irmãos. Amém.
SALMO RESPONSORIAL (SL 14)
Ref: Os puros de coração habitarão na casa do Senhor.
- Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem
pecado e pratica a justiça fielmente; que pensa a verdade no eu íntimo e não solta em calúnias sua língua.
- Aquele que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho; que não dá valor algum ao
homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor.
- É aquele que sustenta o que jurou, mesmo com dano; não empresta o seu dinheiro com usura, nem se
deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim.
Canto de Aclamação ao Evangelho
DO EVANGELHO SEGUNDO SÃO MATEUS (12, 46-50)
E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E
disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém,
respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a sua
mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque, todo aquele que fizer a
vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. Palavra da salvação.
DOS ESCRITOS DE SANTO ANÍBAL MARIA
Maria Santíssima crescia na sabedoria divina, de tal maneira, que ela tornou-se em breve o Trono, o Altar e
a Sede! A escola do Nazareno é escola de Amor e de dor. Ele amou e sofreu; e quem quer ser seu discípulo
deve amar e sofrer. Jesus foi o Divino Mestre. Maria Santíssima foi a mais perfeita discípula do Divino
Redentor; tornou-se por isso mesmo, a Mestra dos povos, a Mestra de toda sabedoria, de toda ciência, de
toda Virtude. Jesus Nosso Senhor quer associada consigo a sua Santíssima Mãe, por isso Ele, subindo ao
céu, depois da sua gloriosa ressurreição, deixou sobre a terra a Virgem Maria como verdadeira Mestra e
verdadeira guia dos Apóstolos e da Igreja primitiva. Maria os exortava, os encorajava, os instruía.
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?
Partilha da Oração... Preces Espontâneas... Pai Nosso... Ave Maria... Cantos Apropriados...
ORAÇÃO FINAL
T: Ó Virgem toda Bela e Imaculada, elevamos o olhar a Ti que és a bela aurora e te pedimos a santa
bênção. Abençoe-nos, ó Mãe, e salva-nos. Amém. (Santo Aníbal Maria)
Canto final

