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EDITORIAL

Caríssimas Irmãs,
Estamos em agosto, mês
vocacional, tempo propício
para intensificarmos nossas orações ao Senhor da
Messe pelas vocações e
principalmente
rezarmos
pela nossa própria vocação.
Todos os anos, a Igreja no
Brasil celebra o Mês Vocacional, com uma temática
específica. Este ano o tema
proposto é: “Misericordiosos
como o Pai” (Lc 6, 36), em
consonância com o Ano Jubilar da Misericórdia.
O Documento Misericordiae Vultus , traz reflexões
belíssimas que nos faz rezar a grandeza e bondade de Deus ao nos criar e
chamar para sua messe:
“Jesus Cristo é o rosto da
misericórdia do Pai.” (MV,1).
“Tudo nele fala de Misericórdia. Nele, nada há que
seja desprovido de compaixão. Em todas as circunstâncias, o que movia Jesus
era a misericórdia” (MV,8).
A misericórdia de Deus é a
sua responsabilidade por
nós” (MV,9).
Ao lermos a vida e a mis-

são de Jesus, sob o olhar
da misericórdia, vemos que
Ele a viveu como um projeto, um estilo de vida. Narra
o Evangelho: “Jesus percorria as cidades e as aldeias...
Contemplando a multidão,
encheu-se de compaixão
por ela, pois estava cansada
e abatida, como ovelha sem
pastor. Disse, então, aos
seus discípulos: “A messe é
grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da messe
para que envie trabalhadores para a sua messe” (Mt
9, 35-38). Foi um amor tão
forte, um amor “visceral”,
que brotou das entranhas,
de um coração que se volta para os “míseros”, os pequenos e sofredores.
Estas divinas Palavras
foram para Santo Aníbal, a
motivação que colocou em
evidência o seu primado na
oração para obter as vocações. A resposta de Deus é
clara e ele faz dela uma ordem do Senhor que o convoca para tornar universal
esta compaixão de Cristo
diante das multidões famintas e abandonadas: Rogate – Oração que se eleva
a Deus, pedindo os Bons
Operários, dedicando toda a
sua vida, fazendo da oração
pelas vocações sua missão
junto aos prediletos do Senhor. Santo Aníbal, teve o
mesmo olhar e sentimento
de Jesus.
Percebemos na pes04

soa de Aníbal, um grande
exemplo que nos chama a
atenção, são os constantes
contatos que tinha com os
Papas da sua época, seja
por cartas ou pessoalmente. Ele tinha convicção clara
de que, se toda a Igreja entendesse a dinâmica do Rogate e trabalhasse para tal,
as vocações não faltariam
na Igreja e na sociedade, os
operários na messe não seriam poucos.
Em Avignone, diante da
triste realidade de miséria
e abandono, experimentou
a compaixão pelos pobres
e indigentes. Zancone é um
exemplo. Ele quis gastar a
sua vida evangelizando os
pobres e abandonados. Foi
corajoso e criativo em testemunhar para a sua cidade
Messina, para a sociedade
e para a Igreja, a paixão por
Deus e pela humanidade
necessitada de salvação.
O grande mérito de Santo Aníbal foi ter descoberto e
dedicado toda a sua vida na
difusão deste convite-mandamento do Senhor. E hoje,
mais do que nunca, o convite de Jesus, “rogai”, ressoa
forte aos nossos ouvidos...
“A Messe é grande...” O que
encanta em Jesus é o modo
como Ele se dá em sua infinita generosidade e paixão
pela vida.
Como suas Filhas queridas, podemos dizer que,
entre os santos conhecidos
como ícone da misericórdia,
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está também Santo Aníbal
Maria. Se olharmos para a
sua coragem e audácia, não
somente pelas obras que realizou, sabemos que foram
muitas, mas pelo seu seguimento fiel e radical a Cristo,
que se manifestou em escolhas concretas quando sentiu o forte apelo do Senhor, e
buscou a solução, o remédio
para resolver a situação difícil na qual vivia.
Por isso Irmãs, somos
felizes e agraciadas por termos em nossas mãos, tão
precioso Carisma que o Senhor nos confiou: o Rogate.
Somos convidadas a fixar o
nosso olhar em Jesus compassivo, para aprendermos
a ser misericordiosas assim como foi Aníbal, percebermos a mesma realidade

que nos preocupa muito: a
precariedade dos operários
da messe. É preciso colocar em prática o pedido de
Jesus: “Peçam ao dono da
colheita que mande trabalhadores para a colheita”.
A preocupação com as
vocações, sempre foi um
desafio e uma prioridade.
Sentimos a necessidade de
mais orações, de renovação, de vigor apostólico e
sabedoria para descobrirmos novas maneiras para
cativar as vocações dentro
do complexo mundo no qual
vivemos.
Conscientizemo-nos que
o nosso trabalho vocacional
é de fundamental importância pois temos este Carisma
cuja fonte de inspiração, são
as Palavras de Jesus.

Caríssimas Irmãs, existe
uma messe, aliás, muitas
messes, que sofrem todos
os dias a falta de pessoas
generosas que se doem ao
seu serviço. Ousamos ser
a resposta, o remédio para
tantas dores da humanidade
de hoje.
Desejo primeiramente a
mim mesma e a cada uma,
um verdadeiro caminho de
crescimento vocacional na
disponibilidade em seguir as
pegadas de Cristo do Rogate. Ele que é a alegria e a razão do nosso viver.
Que Maria Santíssima,
Mãe das Vocações e Santo
Aníbal, intercedam ao Senhor vocações para a Igreja,
e roguem para que sejamos
boas operárias na Messe.
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Papa Francisco
Audiência Geral
17 de Agosto de 2016
Bom dia, caros irmãos e
irmãs!
Hoje queremos meditar
sobre o milagre da multiplicação dos pães. No início
da narração feita por Mateus (cf. 14, 13-21), Jesus
acaba de receber a notícia
da morte de João Batista, e
de barca atravessa o lago,
«para se retirar num lugar
deserto» (v. 13). No entanto
as pessoas compreendem
e precedem-no a pé, de tal
modo que, «quando desembarcou, vendo [Jesus] uma
grande multidão, encheu-se de compaixão por ela e
curou os seus doentes» (v.
14). Jesus era assim: tinha
sempre compaixão, pensava sempre nos outros. Impressiona a determinação
do povo, que tem medo de
ser deixado sozinho, como
que abandonado. Depois da
morte de João Batista, profeta carismático, confia-se
a Jesus, de quem o próprio
João tinha dito: «Aquele que
virá depois de mim é mais
poderoso do que Eu» (Mt
3, 11). Assim a multidão segue-o por toda a parte para
o ouvir e para lhe levar os
enfermos. E ao ver isto, Jesus comove-se. Jesus não
é insensível, não tem um
coração arrefecido. Jesus
é capaz de se comover. Por

um lado, Ele sente-se ligado àquela multidão e não
quer que ela vá embora; por
outro, tem necessidade de
momentos de solidão e de
oração, com o Pai. Muitas
vezes passa a noite em oração com o seu Pai.
Por conseguinte, também naquele dia o Mestre
dedicou-se à multidão. A
sua compaixão não é um
sentimento indefinido; ao
contrário, mostra toda a força da sua vontade de estar
próximo de nós e de nos
salvar. Jesus ama-nos em
grande medida e quer permanecer perto de nós.
Ao cair da noite, Jesus
preocupa-se em dar de comer a todas aquelas pessoas, cansadas e famintas, e
cuida de quantos o seguem.
E quer que os seus discípulos se tornem partícipes
disto. Com efeito, diz-lhes:
«Dai-lhes vós mesmos de
comer» (v. 16). E demons06

trou-lhes que os poucos
pães e peixes que tinham,
com a força da fé e da oração, podiam ser compartilhados com toda aquela
multidão. Jesus realiza um
milagre, o milagre da fé e
da oração, suscitado pela
compaixão e pelo amor. Assim, Jesus «partiu os pães
e deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao
povo» (v. 19). O Senhor vai
ao encontro das necessidades dos homens, mas deseja tornar cada um de nós
concretamente partícipe da
sua compaixão.
Agora, meditemos sobre
o gesto de bênção de Jesus:
Ele «tomou os cinco pães e
os dois peixes e, elevando
os olhos ao céu, abençoou-os. Em seguida, partiu os
pães e deu-os...» (v. 19).
Como se vê, trata-se dos
mesmos sinais que Jesus
fez durante a última Ceia;
e são também os mesmos
gestos que cada sacerdote
cumpre quando celebra a
Sagrada Eucaristia. A comunidade cristã nasce e renasce continuamente desta
comunhão eucarística. Por
isso, viver a comunhão com
Cristo é totalmente oposto ao permanecer passivo
e alheio à vida de todos
os dias mas, ao contrário,
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insere-nos cada vez mais
no relacionamento com os
homens e as mulheres do
nosso tempo, para lhes oferecer o sinal concreto da
misericórdia e da atenção
de Cristo. Enquanto nos
alimenta de Cristo, a Eucaristia que celebramos também nos transforma gradualmente em corpo de Cristo
e alimento espiritual para os
irmãos. Jesus quer alcançar
cada um, para levar a todos
o amor de Deus. Por isso,
faz de cada crente um servidor da misericórdia. Jesus
viu a multidão, encheu-se de
compaixão por ela e multiplicou os pães; e assim faz a
mesma coisa com a Eucaristia. Quanto a nós, crentes,
que recebemos este pão eucarístico somos levados por

Jesus a oferecer este serviço ao próximo, com a sua
própria compaixão. Este é o
percurso.
A narração da multiplicação dos pães e dos peixes
conclui-se com a constatação de que todos ficaram
saciados e com a recolha
dos pedaços que sobejaram
(cf. v. 20). Quando Jesus,
com a sua compaixão e o
seu amor nos concede uma
graça, perdoa os pecados,
abraça-nos e ama-nos, não
faz as coisas pela metade,
mas completamente. Como
aconteceu aqui: todos ficaram saciados. Jesus enche
o nosso coração e a nossa
vida com o seu amor, o seu
perdão, a sua compaixão.
Portanto, Jesus permitiu
que os seus discípulos cum-

prissem a sua ordem. Deste modo, eles descobrem o
caminho que devem percorrer: dar de comer ao povo
e mantê-lo unido; ou seja,
permanecer ao serviço da
vida e da comunhão. Portanto invoquemos o Senhor,
para que torne a sua Igreja
sempre capaz deste serviço
santo e para que cada um
de nós possa ser instrumento de comunhão na própria
família, no trabalho, na paróquia e nos grupos de pertença, um sinal visível da misericórdia de Deus que não
quer deixar ninguém na solidão e na necessidade, a fim
de que desçam a comunhão
e a paz entre os homens, e a
comunhão dos homens com
Deus, porque esta comunhão é vida para todos.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

J

/R
Valença

Celebração da Família e Homenagem aos Pais
No dia 29 de agosto, em
ambos os turnos, aconteceu no ANSA a Celebração
da Família e a Homenagem
aos Pais, juntamente com a
presença da Obra Social.
A celebração teve um
toque vocacional relembrando que todos somos
chamados. Nesse dia, com
a celebração da família,
lembramos a figura do pai.

“A figura paterna é um dom
e uma tarefa. Dom, porque
é graça, presente, oferta.
Tarefa, porque existe para;
é função e exercício permanente. Na busca do sentido
para a vida e na experiência
do divino e eterno no meio
do mundo, a função do pai
é ser facilitador da vida plena e da vivência do Mistério
infinito, no meio da finitu-

de. Feliz o pai que consegue ensinar os filhos como
saborear a eternidade nas
experiências cotidianas. Ele
mesmo será eterno!”
A celebração ficou ainda
mais bonita porque contamos com a presença das
famílias que estavam em
grande número.
Parabéns
Família ANSA!!!
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

/MG

a
Lajinh

Semeadura e Colheita
A Paróquia N. S. de Nazaré investiu alto na formação durante a semana
da FAMÍLIA.
Os grupos de reflexão visitaram várias casas e a culminância gerou um
GESTO CONCRETO. O grupo SANTO ANÍBAL ofertou uma cesta básica
e fez uma celebração com uma família
necessitada cujo pai está desenganado de cura.
Na semana seguinte, aconteceu
a reza do terço todas as noites. Em
cada noite, foi convidado um sacerdote para presidir a eucaristia, sempre
com temas específicos sobre a MISERICÓRDIA, com bênçãos próprias e
aspersão de água benta e no final das
procissões a imagem da Sagrada Família era conduzida e muito aplaudida
pela multidão.

Dia da Religiosa
Foi bastante caloroso e fraterno o nosso dia em
comunidade e selado com o abraço carinhoso de
nossa Provincial, Madre Maria Marques.
Na paróquia entramos em procissão com a imagem de Nossa Senhora. No final da missa, Padre
Wagner, fez uma saudação enaltecendo nossas atividades pastorais, nosso carisma na Igreja e todo o
povo nos felicitou com parabéns e abraços de reconhecimento.
O Núcleo da CRB assim se dirigiu à Vida Consagrada: “A Vida Religiosa Consagrada é a loucura que
Deus inventou para confundir o mundo”.
E o Papa Francisco: “Na alegria da consagração,
vamos com um ouvido na Palavra e outro na Missão,
proclamando a cada dia que a vitória da vida se alcança na alegria, na doação e na luta pela justiça e
comunhão”.
Este é nosso troféu: combater o bom combate todos os dias com o testemunho da fé. Obrigada Senhor por suas ricas bênçãos!!!
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

ga/BA

Maetin

Nossa Missão

Bênçãos para o ministério de música Santa
Cecília na Paróquia Santo Antônio.

No dia 23 de agosto, campeonato de dominó
com as crianças da Obra Social de Maetinga/BA.
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No dia 28/08, depois de uma longa preparação, aconteceu a instituição dos Acólitos e
Coroinhas da Paróquia Santo Antônio, de Maetinga/BA.

No dia 17/08, tivemos a participação das
crianças da Obra Social na semana cultural no
Centro Educacional de Maetinga.
11

No dia 27/08, aconteceu a vigília com o ministério de música da Paróquia Santo Antônio,
nas dependências da Obra Social, em Maetinga/BA.

Adolescentes e Jovens Invocam o Espírito Santo
Aconteceu no dia
14 de agosto de 2016,
na comunidade Rural
de São Lucas, um encontro de Formação,
para crismandos da
Paróquia Santo Antônio de Maetinga.
As 07h30 da manhã,
Irmã Geralda, duas
catequistas e os catequisandos, tomaram
o ônibus rumo a comunidade.
Neste encontro contamos com a ajuda dos Seminaristas Rogacionista, residentes na cidade de Jânio
Quadros, sendo a assesso-

ria por conta do Postulante
Albinê. Foi uma manhã muito rica, com diversas dinâmicas e fortes momentos de
espiritualidade.
Após o almoço, houve

momentos de descontração, em seguida,
avaliação do encontro,
agradecimento à Telma, a dona da casa,
que nos concedeu o
local, nos recebeu com
muito carinho e participou também.
Os adolescentes e
jovens, ficaram felizes,
pediram que estes momentos pudessem repetir-se outras vezes. Pode-se perceber a importância
dos encontros, que trazem
em si o conhecimento, a
partilha e o enriquecimento
fraterno.
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Encontro Vocacional em Caetité
Deus seja louvado pela juventude que participou da III etapa do Encontro Vocacional Diocesano, realizado entre os dias 5 e 7 de agosto em Caetité.
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Pastoral da Criança
Toda a primeira quarta-feira de cada mês,
a Pastoral da Criança, se reúne no Projeto
Era, para algumas horas de Formação.
Acerca de um ano, a líder diocesana Eliana Maria Fernandes, anunciou que no dia 05
de setembro de 2016, viria à Maetinga, para a
eleição do Coordenador de Ramo. Esta data
foi esperada com muita expectativa: será que
ficaria a mesma ou iríamos eleger outro líder?

Foi com grande alegria que nos reunimos
para a votação e a acolhida da líder Eliana.
Depois de uma grande conversa e escuta
de cada líder, foi feita a votação e Ir. Glória
permaneceu no serviço de liderança, ganhando por unanimidade de votos. Foram momentos de alegria e serenidade com a sensação
do dever cumprido.

Retiro da UOV
No dia 20 de agosto, na Comunidade São
Lucas, as Irmãs FDZ animaram e participaram do Retiro da União de Oração pelas Vocações.
A UOV é um grupo de leigos e leigas que
vive o carisma do Rogate, rezando, animando
e cultivando as vocações na Igreja.
Parabéns ao grupo pelo Sim dado ao chamado de Nosso Senhor!
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

a / RJ

Valenç

Celebrando o Dia do Ministério Ordenado
No primeiro domingo de agosto,
celebramos o dia
do Padre. Durante
a Missa, o grupo de
União de Oração
pelas
Vocações
fez uma singela homenagem ao Padre, cantando uma
música que fala sobre o a missão do
Sacerdote:
“Homem escolhido para servir, para amar,
que a vida colocou-o frente a
frente com o reino; um reino
com o qual sonhava e que
era sua vocação; se fez um
sacerdote para ser como
Jesus: eu quero iluminar-te

e receber a tua luz, a cruz
que eu abracei, é a tua cruz
ó meu irmão, se for preciso
dar a vida, é minha vocação.
Eis-me aqui Senhor para servir, eis-me aqui Senhor no teu
altar, celebrar a vida e a vida

Passeio dos Idosos
Como de costume, todos os anos na festa de
Nossa Senhora da Glória,
os nossos idosos tem a
oportunidade de fazer um
passeio de Trenzinho.
Partiram, cheios de alegria e felicidade, espalhando por toda cidade a mensagem que, independente
da idade, é possível celebrar a vida.
14

em comunhão. A minha vida eu quero te
entregar, abandonei
a minha casa e os
meus pais para lutar
por muita gente que
não tem uma família,
um grande amor, ou
mesmo um lar. Não
fui indiferente ao teu
chamado meu Senhor, conserva-me
na graça, na graça
do amor. Agora eu
faço uma oração para louvar-te meu Jesus, te agradecer
por este dom e pela minha
vocação. É impossível ser
chamado e não obedecer, Tu
tens a minha vida e o meu ser
em tuas mãos”.
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
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Uma Só Celebração e Muitas Motivações
A comunidade da
Escola Madre Nazarena Majone vivenciou e celebrou num
só momento grandes
acontecimentos:
Mês Vocacional:
Deus nos chama
para a vida, nos cria
como filhos e nos faz
coparticipantes do
seu projeto de Amor.
Por isso, dá a cada um de
nós, um Dom, um chamado, uma vocação. Descobrir
e realizar a nossa Vocação
nos faz caminhar e viver com
segurança, com alegria, nos
faz sentirmos felizes e realizados, fazendo também os

os laços familiares,
buscar inspiração e
forças na Sagrada
Família de Nazaré, que para nós é
exemplo e modelo
de vida em Família. Que a Sagrada
Família abençoe e
proteja as nossas famílias!
outros felizes. Com criatividade e dedicação celebramos as vocações: sacerdotal, matrimonial (da família),
Religiosa e dos cristãos leigos e leigas.
Família: Celebrar a Família é estreitar e fortalecer

Bíblia: É na Palavra de Deus que podemos
buscar forças, inspiração e
ensinamentos para viver a
nossa vida, a nossa vocação e para sermos família
como Deus quer. A Palavra
de Deus é luz para os nossos passos!

Festa da Família
Nossas crianças celebraram com grande entusiasmo a Festa da Família. Foi um momento de
estreitar laços familiares, fortalecer e buscar inspiração e forças na Sagrada Família de Nazaré
que para nós é exemplo e modelo de vivência em Família. Que a Sagrada Família abençoe e
proteja as nossas famílias!
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Mês das Vocações
Deus nos chama para a vida, nos criou
como filhos e nos faz coparticipantes do seu
projeto de Amor. Por isso, dá a cada um de
nós, um Dom, um chamado, uma vocação.
Descobrir e realizar a nossa Vocação nos faz
caminhar e viver com segurança, com alegria,

nos faz sentirmos felizes, realizados e nos impulsiona a fazer também os outros felizes.
Os alunos da Escola Madre Nazarena Majone apresentam algumas dessas vocações:
Sacerdotal, Familiar (matrimonial), Religiosa e
dos Cristãos Leigos e Leigas.
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Brasília

Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja

/ DF

Pai Campeão
Foi com muita alegria que no dia 13 de agosto, celebramos o dia dos pais. Os nossos pequenos deram um show nas apresentações. Homenagearam os pais com músicas que retratam a
realidade do dia a dia. Foi uma manhã muito especial.
Que Jesus abençoe cada um de nossos Pais.
Oração pelos Pais
Venho hoje a Ti, Senhor, pedir que estenda Tuas Mãos Divinas sobre todos os
Pais, abençoando-os. Abençoa, Senhor,
o Pai amigo e companheiro, o Pai sempre presente, que oferece o colo e estende a mão, mas também o Pai ausente,
colocando todo Teu Amor em seu coração. Abençoa, Senhor, o Pai que hoje
recebe o abraço de seus filhos e o Pai
que chora a ausência do filho que partiu
para Teus braços. Daí, a este, o consolo
da mansa saudade e enxuga, com Teu
Divino Manto, as lágrimas que vertem de
seus olhos. Estenda, Senhor, Tuas mãos
de Amor sobre todos os Pais, concedendo a eles os dons da paciência, compreensão, tranquilidade, ternura, justiça, fé
na vida e em seus filhos, e Amor, muito
Amor, para que cada filho seja, para seu
pai, um pai, e para que cada pai seja,
para seu filho, um filho. E aos filhos,
cujos Pais estão junto a Ti, daí a Fé e
o entendimento de que os Pais nunca
vão embora... Eles apenas mudam de
lugar... Que todos os Pais do mundo saibam ser verdadeiramente Pais, amando,
compreendendo e perdoando.
Feliz Dia dos Pais!
http://www.verbodivino.com.br/
Em 12 de julho de 2016
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Enviai, Senhor,
Apóstolos Santos
a Vossa Igreja
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Encontro de Jovens em Valença
Nos dias 12 a 14/08, as Irmãs Cecilia e Gislene, estiveram na Diocese de Valença, assessorando o II Encontro Diocesano da Pastoral da Juventude. Foram dias de encontro, oração,
estudo e reflexão, com vistas a fortalecer a Pastoral da Juventude na Diocese e contribuir com a
formação de novos grupos de jovens nas paróquias. Deus seja louvado por esses dias!

18

Dia da Vida Consagrada
No dia 14/08, as comunidades Nossa Senhora do Rogate e Madre Nazarena Majone, se encontraram para celebrar o dia da Vida Consagrada. A partilha do almoço e a tarde de convivência
foram momentos especiais dessa data.
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Encontro de Jovens em Cabo Frio
Nos dias 05 a 07/08, Irmã Gislene e Irmã Cecilia, participaram do Seminário de Lideranças da
Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Niterói/RJ, que aconteceu na cidade de Cabo Frio/RJ.
Na ocasião, ambas as religiosas, contribuíram com a assessoria e condução do encontro. Foi um
tempo de graça, de encontro e acompanhamento das juventudes.
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