
30 de junho | 2021 

 

ORAÇÃO 

 

ACENDER O CÍRIO…  
 Vamos acender o Círio do Jubileu, sinal da presença  
  de Deus Pai que nos recria em cada tempo, 
  de Jesus Cristo que nos chama a lançar redes de Esperança,  
  do Espírito de LUZ que nos abre caminhos de futuro.  

CÂNTICO: Porque toda a vida vem de Ti (enquanto se acende o Círio)  
Letra e Música: John H. Keating 

  Porque toda a vida vem de Ti 
  Em Tua luz, vejo a luz 
  Porque toda a vida vem de Ti 
  E Tua luz, faz-me ver a luz 
Todas/os: Que Jesus seja a luz e a força… (Ven. P. Jean Gailhac GS / 18 / II / 1881 / A)  É 

necessário que a nossa vida seja o reflexo de Jesus Cristo, como a 
lua é o reflexo do sol. … (Ven. P. Jean Gailhac GS / 23 / VII / 1884) 

 

INTRODUÇÃO 

Deus que é bom, e nos inspira os bons pensamentos, nos dá a boa vontade 
e nos ajuda a agir / ATUAR, habite sempre na sua alma, a(o) abençoe a(o) 
e aperfeiçoe em si o que sua misericórdia começou. GS/28/X/1872/A  

Todos(as): Os pés devem estar sempre prontos a voar onde o dever chama 
ou a caridade reclama.GS/1/IV/1880/B 

O Senhor Jesus, ao enviar os apóstolos dizia-lhes: “Ide ensinai todas as 
nações, levando-as(os) a observar tudo o que vos ensinei”. Por vocação, as 
irmãs participam na vida apostólica dos apóstolos. São suas/seus auxiliares, 
participam na vida, na santidade. Este deve ser o objetivo e o pensamento 
que domine o espirito de todas(os) e oriente as suas vidas. GS/22/I/1877/A 

Todos(as): Os pés devem estar sempre prontos a voar onde o dever chama 
ou a caridade reclama.GS/1/IV/1880/B 

 



O Espirito do Instituto é um espírito de FÉ e ZELO. Este espírito, uma 
expressão do espírito de Jesus Cristo, constitui “o fundamento, a vida e a 
unidade do Instituto.” Const. rscm §5 

Todos(as): Os pés devem estar sempre prontos a voar onde o dever chama 
ou a caridade reclama.GS/1/IV/1880/B 

Evangelho: Lucas 10:1-6. 9-11. 16-20 

10 E, depois disso, designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os 
adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde 
ele havia de ir. 2 E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os 
obreiros são poucos; rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros 
para a sua seara. 3 Ide; eis que vos mando como cordeiros ao meio de 
lobos. 4 E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias; e a ninguém saudeis 
pelo caminho. 5 E, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: 
Paz seja nesta casa. 6 E, se ali houver algum filho de paz, repousará sobre 
ele a vossa paz; e, se não, voltará para vós. (…). 9 Curai os enfermos que 
nela houver e dizei-lhes: É chegado a vós o Reino de Deus. 10 Mas, em 
qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas 
ruas, dizei: 11 Até o pó que da vossa cidade se nos pegou sacudimos sobre 
vós. (…) 

16 Quem vos ouve a vós a mim me ouve; e quem vos rejeita a vós a mim me 
rejeita; e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. 

17 E voltaram os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até 
os demónios se nos sujeitam. 18 E disse-lhes: Eu via Satanás, como raio, cair 
do céu. 19 Eis que vos dou poder para pisar serpentes, e escorpiões, e toda 
a força do Inimigo, e nada vos fará dano algum. 20 Mas não vos alegreis 
porque se vos sujeitem os espíritos; alegrai-vos, antes, por estar o 
vosso nome escrito nos céus. 

Cântico: De graça recebestes (Letra e Música: M. Céu Quinteiro, rscm 

Ide e proclamai 
A minha ressurreição 
Ide sem bagagem 
Porque Eu serei vosso Pão 

Ide e dai de graça 
de graça recebestes 
A vós entregarei 
Bem mais do que vós me destes.  
                                        (e muito mais) 

Dizei pelo caminho / O Reino está a chegar 
A paz que Eu vos deixo / É paz que vós ireis dar. 

https://www.bibliaonline.com.br/ara/lc/10/1-20+


REFLEXÃO 

O Papa Francisco diz-nos: Se um discípulo fica parado e não sai, não dá 
aos outros aquilo que recebeu no Batismo, não é um verdadeiro discípulo 
de Jesus: falta-lhe a missionariedade, falta-lhe sair de si próprio para levar 
gratuitamente alguma coisa boa aos outros vindo”. 
A fé e a missão começam no coração e devem terminar nos lábios e nas 
ações. Não podemos deixar que o receio atrapalhe a nossa missão cristã. 

Venerável Jean Gailhac diz-nos: Grande ensinamento para nós, se 
gostamos de nos atribuir o que Deus faz em nós ou através de nós. 
GS/10/VIII/1877/A 

 

ATUAR…  
Tal como os discípulos, as Irmãs do Sagrado Coração de Maria, desde 
as suas origens, são enviadas a qualquer parte do mundo, onde a o 
Instituto e a Igreja tenha necessidade de ATUAR e anunciar a Boa Nova.  

E eu como reajo e assumo este envio a ATUAR de uma forma 
dinâmica e me questiono onde e que BOA NOVA tenho para 
levar? 

Já alguma vez te questionaste sobre este mandato de Jesus? 

SILÊNCIO… INTERIORIZAÇÃO… ECOS… 

PAI NOSSO… 

ORAÇÃO 

Todas/os      

Que Deus Pai, Jesus Cristo seu Filho  
e o Espírito Santo  
vivam e reinem para sempre no vosso coração. 
Que a Santíssima Trindade vos cumule de graças,  
vos conserve na paz, na calma  
e na serenidade do Espírito Santo. …….Ven. P. Jean Gailhac, GS/1/X/1874/A 



 

CÂNTICO: Ide e dai de graça 

Ide e dai de graça 
de graça recebestes 
A vós entregarei 
Bem mais do que vós me destes. (e muito 
mais) 

Nem prata, nem ouro 

Serão vossa alegria 
É vosso o Meu Céu 
Haveis de ver o meu dia 

Parti e não temais  
Ninguém vos fará calar 
Valeis muito mais  
Que os passarinhos do ar 

Sois meu testemunho 

Sem medo anunciai 
E Eu serei por vós 
No Reino de meu Pai. 

 

GLÓRIA AO PAI, E AO FILHO, E AO ESPÍRITO SANTO… 

 


