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QUARTA-FEIRA - Pelas nossas Missões
Ó Pai, que destes aos vossos discípulos a missão de ir
e anunciar o vosso reino a todo mundo;
- nós vos pedimos pelas missões estigmatinas, a fim
de que os confrades missionários sintam nossa solidariedade e sejam para nós estímulo de um testemunho mais aberto e corajoso.

4 de Novembro

TERÇA-FEIRA - Pelos Superiores
Ó Pai, que no Filho feito obediente até a morte nos
destes o modelo do cumprimento de vossa divina
vontade;
- assistí os nossos superiores para que, com seu
serviço, nos ajudem na busca de vossa vontade e no
seu fiel cumprimento.
SEGUNDA-FEIRA - Pela Comunidade
Nós vos agradecemos, Senhor Jesus, que, dando-nos
o vosso Espírito, continuais a criar a comunhão entre
os homens;
- fazei com que nossa vida comunitária, nos gestos
de cada dia, torne sempre mais alegre o testemunho
de sermos filhos do mesmo Pai.
DOMINGO - Pela Congregação
Ó Pai, que suscitastes na Igreja
famílias religiosas a fim de que a
diversidade dos carismas revelasse a riqueza dos
vossos dons;
- assistí nossa Congregação para que, fiel ao espírito
do Fundador, coopere com entusiasmo na edificação
do vosso Reino.
ORAÇÃO DA MANHÃ
ORAÇÕES PRÓPRIAS ESTIGMATINAS
Para a Liturgia das Horas
QUINTA-FEIRA - Pelas Vocações
Ó Cristo, que na vossa vida convidastes alguns para
deixar tudo e vos seguir;
- nós vos pedimos por aqueles que chamais para uma
vida de Consagração em nossa família religiosa; que
nossa vida seja, para eles, ajuda numa escolha
generosa e fiel.

1816

SÁBADO
Ó Senhor, fazei que, imitando o filial abandono dos
Santos Esposos Maria e José,
- saibamos fazer, como família religiosa, opções
sempre mais correspondentes à vossa vontade e ao
vosso amor.
SEXTA-FEIRA
Ó Cristo, que nos Sagrados Estigmas nos deixastes
os sinais vivos e perenes da vossa Paixão,
- ensinai-nos a oferecer cada dia de nossa vida em
união com o vosso sacrifício.
QUINTA-FEIRA
Senhor, pela intercessão dos Santos Esposos Maria e
José, aos quais nos entregamos com filial
confiança,
- guiai nossos passos na renovação espiritual e
apostólica, para ser válida a proposta de vida
àqueles com quem convivemos no ministério,
sobretudo aos jovens.
ORAÇÃO DA TARDE
DOMINGO
Senhor Jesus, o Pai fundador
nos chama à disponibilidade
completa para o anúncio do
Evangelho;
- ajudai-nos a condividir e
manifestar a todos a alegria da
vossa Ressurreição.
SEGUNDA-FEIRA
Senhor Deus, o Pai Fundador soube colocar completamente a vida em vossas mãos;
- dai-nos a graça de aprender, dia após dia, a confiarmos totalmente na vossa providência de Pai.

QUARTA-FEIRA
Ó Pai, que nos destes como patronos Maria e José,
nos seus esponsais;
- ajudai-nos a aumentar, através da sua intercessão, a intimidade convosco, para vivermos
plenamente a nossa consagração.

SÁBADO - Pelas Atividades e Obras Estigmatinas
Ó Cristo, que fizestes da Igreja fermento do vosso
Reino;
- ofertamos todas as nossas obras e atividades; que
sejam para nós lugar de testemunho e serviço generoso.

TERÇA-FEIRA
Senhor, vós nos ensinastes a sermos humildes com
o exemplo e a vida de nosso Fundador;
- fazei que nosso serviço dê preferência aos
pobres, abandonados, àqueles que estão em
dificuldades, sem esperar retribuição alguma.

SEXTA-FEIRA - Pelos Doentes e Sofredores
Senhor Jesus, que fizestes da Cruz instrumento da
nossa Redenção;
- nós vos pedimos pelos nossos confrades que sofrem
no corpo e no espírito, a fim de que, associando-se à
vossa Paixão, sintam também este tempo de sua vida
apostolicamento fecundo..

