ORAÇÕES
INSTITUTO DAS FILHAS DO DIVINO ZELO

Província Nossa Senhora do Rogate

ORAÇÕES PELO
VIII CAPÍTULO PROVINCIAL

1. Senhor da Messe, a caminho do VIII Capítulo Provincial, “somos chamadas a fazer das
nossas comunidades a casa e a escola da
comunhão”, queremos “superar as barreiras
de uma vida em comum para uma comunidade de vida”, saboreando a alegria do encontro com Deus na comunhão fraternal!
Dá-nos o teu Espírito Santo, para “revestir-nos dos sentimentos de Cristo, fazendo nossas as suas atitudes, redescobrindo o
valor da ascese na vida cotidiana, esforçando-nos em viver relações interpessoais serenas e alegres e aceitando as situações, os
acontecimentos, as dificuldades e a história
à luz da fé”!
Senhor da vida e Deus da história,
apresentamos também a Ti, as esperanças e
as dores das multidões cansadas e abatidas,
o grito de salvação externado por mulheres e
homens deste mundo, para alcançar da divina misericórdia as santas vocações que respondam às suas necessidades!

Comunidades Orantes
e Fraternas

Todos perseveravam unânimes na oração,
juntamente com Maria, a Mãe de Jesus.
(cf. At 1,14)

Neste tempo de graça, de realização
do VIII Capítulo Provincial, queremos caminhar empenhadas no zelo e na ternura do
Coração de Jesus, sob a carinhosa proteção
de Maria, nossa Divina Superiora e Mãe e de
nossos fundadores Santo Aníbal e Madre
Nazarena, para fazer das nossas vidas, com
as suas alegrias e as suas dores, um amoroso
louvor a Deus. Amém!

2. Senhor Deus e nosso Pai, nos chamas a
viver em comunhão e na fraternidade,
- concede-nos responder teu convite e viver
como os primeiros cristãos, perseverantes na
oração e na fração do pão.
Senhor Jesus, Mestre e Salvador, diante do
teu sacrário e da tua Cruz,
- ensina-nos a construir comunidades orantes
e fraternas, onde a gratuidade do amor e do
perdão sejam atitudes constantes, onde os
limites, os erros e os pecados sejam uma oferenda ao Pai.
Espírito Santo, nos chamas a ser profetas da
verdade e do amor,
- ajuda-nos a reconhecer nossos dons e limites, acolher nossas diferenças, descobrir a
verdadeira riqueza da diversidade e viver o
amor sem medida.
Ó Trindade Santa, que nos une e nos quer
comunidades abertas e sensíveis para com
as necessidades da Igreja e do mundo,
- conduz nossas mentes e decisões na realização do Capítulo Provincial para que nossas
ações sejam sinais do Teu amor-comunhão,
na vivência do Rogate e no serviço aos mais
pobres e necessitados.
Ó Maria, Mãe, Mestra e Esposa fiel, modelo
de todas as virtudes e de cumprimento da
vontade do Pai,
- intercede por nós e ensina-nos a seguir Teu
Filho Jesus, escutando e praticando tudo o
que Ele nos diz. Amém.

3. DIR: Trindade Santa, temos consciência de
que Vós nos amais com um amor eterno!
Lembra-nos nosso Fundador:
TODAS: O mundo ainda não era formado,
não eram formados os céus, as estrelas não
eram criadas e Deus já nos amava.
DIR: Lembra-nos ainda que: em Jesus , nosso
Sumo Bem, devemos amar o próximo com
fraterno amor, como a nos mesmos (cf. AR
pag. 105ss).
TODAS: Trindade Santa, enviai-nos o vosso
Santo Espírito para vivermos este amor profundo, acolhendo com Fé a proposta assumida por nós como tema do VIII Capítulo da
Província Nossa Senhora do Rogate, que é o
anseio de Construirmos comunidades orantes e fraternas.
- Mãe Maria, ensinai-nos a tornar esta
proposta uma realidade em nosso dia a dia!
Amém !

- Espírito Santo, descei sobre cada uma de
nós para que, confiando na Vossa graça, consigamos traçar caminhos de esperança para a
nossa Província, rezemos.
2.Laudes
Senhor, que ensinaste os discípulos a cumprirem a vontade do Pai,
- vem em nosso auxílio nessa preparação
para o VIII Capítulo Provincial, a fim de que
estejamos de coração aberto para acolher o
que esperas de cada uma de nós e de nossa
Província.
Vésperas
Jesus Compassivo, que nos chamas a ser as
boas operárias da messe,
- faz com que sejamos boas operárias na oração, na missão e no cotidiano da vida em
comunidade, sendo portadoras do zelo, da
ternura e da misericórdia do Teu Coração
para quem caminha ao nosso lado, construindo assim comunidades orantes e fraternas.

INVOCAÇÕES
1.Espírito Santo, descei sobre nós e iluminainos para que saibamos discernir em oração a
vontade do Pai, nesse VIII Capítulo Provincial,
onde nos propomos a construir comunidades
orantes e fraternas, rezemos.
Espírito de Deus, permanecei entre nós!
- Espírito Santo, descei sobre nós e ajudainos a sermos perseverantes na oração como
os apóstolos e Maria Santíssima no Cenáculo,
para que nossas Comunidades sejam casa e
escola de oração, rezemos.

3.Laudes
Senhor, Pai de misericórdia, que a celebração do nosso VIII Capítulo Provincial nos ajude a concretizar o propósito de construir
comunidades orantes e fraternas,
- auxiliai-nos para que nossas Comunidades
sejam o lugar do encontro com o Senhor e
com as Irmãs, através da vida de oração e da
prática do mandamento do amor.
Vésperas
Deus nosso Pai, Senhor da vida e da história,
- concedei-nos o Vosso Santo Espírito para

que Ele nos conduza durante este período de
Capítulo Provincial, para que seja um tempo
de graça, de luz e esperança, um tempo fecundo de revisão de vida e de projeção do
futuro.
4.Laudes
Senhor, Deus de amor e compaixão,
- orientai-nos neste tempo de preparação ao
Capítulo! Fazei-nos crescer na vida de oração
e na comunhão fraterna, conduzindo-nos
sempre na vivência dos valores de nosso Carisma.
Vésperas
Senhor Deus, o Vosso Amor nos trouxe até
aqui.
- Vinde em nosso auxílio nessa caminhada
rumo ao VIII Capítulo Provincial, para que
sejamos perseverantes na oração e juntas
possamos construir comunidades orantes e
fraternas.
5.Laudes
Maria, Mãe do Divino Zelo, olha por nossa
Província neste tempo de Capítulo.
- Acolhe nossos anseios e busca por novos
caminhos e ajuda-nos a assumir com amor a
vontade do Pai.
Vésperas
Maria, Mãe do Rogate, suplicamos sua intercessão pelo bom êxito do VIII Capítulo Provincial.
- Que possamos ser na contemporaneidade,
mulheres consagradas, orantes e sororais, na
alegria da vocação.

