ORAÇÃO A IR. ROCIO
Nós vos damos graças, Senhor Deus, Pai
bondoso e rico em misericórdia, porque
concedestes à vossa serva Maria do Rocio
o dom da alegria no seguimento do Vosso Filho Jesus
Cristo. Abençoai-nos para que, acolhendo os vossos
dons com simplicidade e alegria, sejamos testemunhas do Vosso amor no mundo. Escutai-nos e, por sua
intercessão, concedei-nos:
-- Que as irmãs capitulares sejam criativas e audazes
para seguir as inspirações do Espírito.
Glória ao Pai...

Vem, Espírito, vem,
vem a mim com a tua luz,
enche o meu coração,
que me inunde o Teu amor. (bis)
Vem, Espírito, vem,
vem, fogo abrasador,
vento, sopro que me envia
a anunciar a salvação.
Vem, Espírito, vem… (bis)
Vem, Espírito, vem,
da-me força e valor,
que seja sal e luz do mundo,
sinal do Amor de Deus.

Senhor, fazei que vivamos todos como irmãos,
servindo-vos e servindo-nos a nós mesmos.
Só assim viveremos felizes (Venerável Padre Usera).
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Senhor, Vós que concedestes a Jerónimo
Usera um dom especial de amor gratuito,
dai-nos também a nós um zelo infatigável
e um amor ardente que nos leve a entregar-nos ao
bem dos irmãos, e concedei-nos por sua intercessão:
-- Que o nosso Capítulo Geral seja fiel às inspirações
do espírito.
-- Que a Família «Amor de Deus», neste tempo capitular, esteja aberta à força transformadora do Espírito.
Glória ao Pai...
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VEM, ESPÍRITO SANTO

PELO XVI CAPÍTULO GERAL
Pai bondoso, Tu que derramaste o Espírito Santo sobre
a Igreja quando estava reunida em oração com Maria, concede-nos o Dom do Espírito, para que, neste
tempo capitular, estejamos abertas às sus inspirações.
Que sejamos dóceis à novidade criativa do Espírito,
para escutar, discernir e responder com valentia, ao
Teu querer sobre a Congregação.
Pedimos-Te que despertes e fortaleças em nós os
mesmos sentimentos (Flp 2,5) de Cristo Jesus Teu Filho. Que tudo comece Contigo e façamos nossos os
Teus desejos para a Família «Amor de Deus», nos próximos anos.
Guia as deliberações e decisões do nosso Capítulo
Geral. Inspira as capitulares para estarem atentas como esteve Maria. Abre os seus ouvidos e os seus corações para escutar com fé e para responder às necessidades da Igreja e de nosso mundo e assim, juntos
como irmãos, possamos ser testemunhos do amor de
Deus.
Te pedimos, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amén.

Vem, Espírito Santo, empurra-nos com a Tua força, dinamiza-nos com o Teu vento, desperta-nos com a Tua
primavera.
Vem, Espírito Santo, fortalece os nossos vínculos
fraternos, move-nos com a Tua energia. Tu podes fazer-nos dançar com os teus ritmos.
Tira-nos da nossa mediocridade, renova a nossa
alegria, a satisfação que nos faz cantar no caminho e
aplaudir o novo amanhecer cada manhã.
Vem, Espírito Santo, ensina-nos a perdoar… e a
perdoar-nos, a não ter medo da noite.
Vem despertar a nossa audácia para abrir e ventilar a
casa, para abrir novas veredas, surpreender e despertar.
Vem, Espírito Santo, à nossa casa, à nossa família,
à nossa comunidade, à nossa missão de cada dia. Enche-nos do teu amor e envia-nos, faz-nos mensageiros do Evangelho de Jesus.
Tu, que és Santo, instrui-nos na santidade. Santifica-nos na tua verdade. Faz-nos justos na tua justiça.
Tu, pai dos pobres, educa-nos na pobreza. Converte as nossas relações sociais em abraços solidários,
com um só coração e uma só alma numa Igreja aberta
e samaritana.

Espírito Santo, Padroeiro da nossa Congregação,
acompanha a nossa promessa de fruto e flor.
Tu nos deste vida e abriste caminho à nossa história na chaga do peito de Cristo, manancial de vida e
amor novo, fonte que mana e corre.
No desafio da evangelização do nosso mundo só a
Tua Palavra pode curar a nossa palavra.
Manda-nos Teus dons de sabedoria, conselho e fortaleza, que alimentem com os seus frutos a fome e a
sede da terra.
Dá-nos fé para acreditar em Ti, esperança que Te
espere e amor que Te ame por sempre.

ORAÇÃO DO PADRE USERA Á VIRGEM MARIA
Oh, dulcíssima Maria!, em cujas entranhas habitou o
Verbo feito homem. Tu és o sagrado templo em quem
a Santíssima Trindade depositou o tesouro da sua
grandeza e das suas misericórdias, o poder do Pai, a
sabedoria do Filho e o amor do Espírito Santo. Tem
piedade das nossas pobres almas concedendo-lhes as
graças de que carecem. Maria, convosco tudo somos
e sem vós nada, a não ser culpa e pecado. Nas vossas
mãos, Mãe de misericórdia, está o nosso remédio. Reparti connosco o tesouro das vossas graças.
(Venerável Padre Usera).

