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OCTUBRE MISIONERO CLARETIANO • NOMBRE DEL DOCUMENTO

TRÍDUO 
ao P. Claret

‘Ver, com o olhar de Deus…’

Dia 21 de Outubro: TOMAR CONSCIÊNCIA DE COMO DEUS VÊ O MUNDO
ADMONIÇÃO de ENTRADA
Iniciamos hoje o Tríduo do P. Claret, neste ano em que se comemora o 150º aniversário da sua morte. Queremos, nestes dias, 
celebrar e contemplar o olhar de Deus. A visão de Deus é o olhar de um Pai, de repleto de amor e de bondade, capaz de se fixar 
apenas no bem, na misericórdia, no encontro e na comunhão.

Neste primeiro dia do Tríduo, iremos deter-nos a contemplar a visão de Deus sobre o mundo, o nosso mundo e as circunstâncias 
concretas em que vivemos o ‘aqui’ da história. O Padre Claret, no nº 257 da sua Autobiografia, escreve: ‘É verdade, meu Senhor, 
que quem agora abandona o mundo não tem qualquer mérito nisso’. O Padre Claret recebeu o dom de ver o mundo com os olhos 
de Deus, de o reconhecer como objeto do seu amor e de se sentir responsável por tornar este mundo o mais parecido possível 
com o sonho de Deus.  

Deixemos que esta Eucaristia vá transformando a nossa visão do mundo, para sermos capazes de o ver como Ele o vê.
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LITURGIA DA PALAVRA
LEITURAS

Ef 3,2-12

Meus irmãos: “Ouvistes, por certo, falar do modo como a graça de Deus me foi confiada para vosso benefício: por 
meio de uma revelação me foi dado a conhecer o Mistério de Cristo, tal como já o descrevera em resumo. Assim, 
podeis, se o lerdes, fazer uma ideia da compreensão que tenho do Mistério de Cristo. Em outras gerações, ele não 
foi comunicado aos filhos dos homens, como agora se revelou, no Espírito Santo, aos seus santos Apóstolos e pro-
fetas: os gentios recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo Corpo e beneficiam da mesma 
Promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Deste Evangwlho me tornei servidor, pelo dom da graça de 
Deus que me foi concedida, de acordo com a eficácia do seu poder. A mim, o último de todos os cristãos, é que foi 
dada a graça de anunciar aos povos pagãos a  insondável riqueza de Cristo, e de tornar bem claro aos olhos de to-
dos como se realiza o Mistério escondido desde sempre em Deus, criador de todas as coisas. E agora, é através da 
Igreja que, aos espíritos soberanos e dominadores das regiões celestes, é dada a conhecer a Sabedoria de Deus, 
tão variada na sua riqueza. Tais são os eternos desígnios que Deus realizou em Cristo Jesus, Senhor nosso. Assim, 
é pela fé em Cristo que temos a coragem de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança”.

Sal (Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6): Das fontes da salvação, saciai-nos na alegria!

Lc 12, 39-48 

Naquele tempo, disse Jesus: “Compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não o 
deixaria arrombar a sua casa. Estai vós também preparados, porque na hora em que não pensais virá o Filho do 
homem». Disse Pedro a Jesus: «Senhor, é para nós que dizes esta parábola, ou também para todos os outros?». O 
Senhor respondeu: «Quem é o administrador fiel e prudente que o senhor estabelecerá à frente da sua casa, para 
dar devidamente a cada um a sua ração de trigo? Feliz o servo a quem o senhor, ao chegar, encontrar assim ocu-
pado. Em verdade vos digo que o porá à frente de todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: 
“O meu senhor tarda em vir”, e começar a bater em servos e servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor 
daquele servo chegará no dia em que menos espera e a horas que ele não sabe; ele o expulsará e fará que tenha a 
sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do seu senhor, não se preparou ou não cumpriu a sua vontade, 
levará muitas vergastadas. Aquele, porém, que, sem a conhecer, tenha feito ações que mereçam vergastadas, 
levará apenas algumas. A quem muito foi dado, muito será exigido; a quem muito foi confiado, mais se lhe pedirá”.  

PISTAS PARA A HOMILIA
1. O mundo não é o ‘lugar de todos os males’, mas o ‘lugar de todos os bens’.
2. Nós fazemos parte deste mundo, participamos dos males e dos bens.
3. O mundo é objeto do amor de Deus: ‘Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigénito’ (Jo 3,16).
4. Deus ama com predileção o mundo, todo o mundo, porque todos somos seus filhos. Só nós é que fazemos a distinção 

entre bons e maus, justos e injustos …
5. O olhar de Deus é que constitui o ângulo de visão, para apreciar verdadeiramente o mundo. Se reconhecermos Deus 

como o autor de tudo o que foi criado e do próprio mundo, o nosso olhar sobre o universo deve ser o de caseiros, 
de responsáveis por algo que não nos pertence, mas apenas a Deus. Se não reconhecermos Deus como o senhor 
do mundo, então julgar-nos-emos donos e proprietários, cada um à sua maneira, buscando os nossos interesses 
pessoais, não reconhecendo Deus como Deus, nem o mundo como obra sua, quando ele é um presente que temos de 
cuidar e pelo qual devemos ser responsabilizados.

6. Como nos situamos perante o mundo? Como senhores e dominadores, ou como servos de Deus, chamados a trabal-
há-lo e a enchê-lo de vida?

7. Recebemos imensas coisas de Deus e isso deve tornar-nos pessoas responsáveis. Cada um deverá descobrir qual é 
a resposta que deve dar. A nossa presença no mundo tem de ser uma presença ativa, decidida, ousada… Foi o que 
fez o P. Claret.
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ORAÇÃO DOS FIÉIS
• Pela Igreja, pelo Papa, pelos bispos e por todos os que se consagram especialmente ao Povo de Deus; que o Espírito 

faça descer a luz do olhar de Deus, Pai de todos, sobre todos eles e sobre o mundo; um olhar benfazejo, que descubra o 
que é bom, se fixe no que nos une e enxergue as potencialidades de encontro e de fraternidade, entre todos. OREMOS AO 
SENHOR.

• Para que cresça entre todos os homens o desejo de estar ao lado uns dos outros, trabalhar em uníssono e procurar 
mútua e solidariamente o que é melhor para todos. OREMOS AO SENHOR.

• Para que o nosso olhar sobre o mundo seja o olhar de Deus, a fim de que procuremos sempre fazer do mundo o paraíso 
que Deus sonhou e deseja ver, e que colocou confiadamente nas nossas mãos. OREMOS AO SENHOR.

• Para que sintamos o olhar de Deus sobre nós, e isso nos incite a ser administradores fiéis e prudentes. OREMOS AO SEN-
HOR.

• Para que, a exemplo do Padre Claret, nos empenhemos na luta por um mundo melhor e mais justo, e saibamos levantar a 
voz contra a injustiça e gritar quando o pobre é espezinhado, desprezado e esquecido. OREMOS AO SENHOR.

LITURGIA EUCARÍSTICA
ORAÇÃO PARA DEPOIS DA COMUNIHÃO

“Oh Virgem Imaculada e Mãe de Deus, Rainha e Senhora de todas as graças! Dignai-vos, por vossa bondade, lançar 
um olhar compassivo sobre este mundo pecador… Ah! Minha Mãe! Não posso ficar mudo e quedo, em tais ocasiões. 
Nunca ficaria calado, mesmo que soubesse que me iriam desfazer em pedaços. Não quero, não posso nem devo 
permanecer em silêncio. Clamarei, gritarei, bradarei aos céus e à terra…. 

Portanto, minha Mãe, a partir de hoje, vou começar a bradar alto e a gritar. Vou recorrer a Vós. Sim, a Vós, que sois 
Mãe de misericórdia... Dignai-Vos, suplico-Vos, conceder a todos a graça da conversão, pois sem ela nada se pode 
obter. Enviai-me, então! (nº 157, 159, 160, Autobiografia).

Dia 22 de outubro: TOMAR CONSCIÊNCIA DA FORMA COMO DEUS NOS VÊ

Admonição de entrada 
Bem-vindos à celebração da Eucaristia, no segundo dia do Tríduo ao P. Claret. Continuamos a assestar o nosso olhar no olhar 
amoroso e misericordioso de Deus. E vamos hoje contemplar o olhar de misericórdia que Deus incide sobre cada um de nós, o 
amor com que Deus nos vê. Um olhar que nos consciencializa de que somos filhos queridos e amados do Pai. Esta certeza de ser-
mos filhos deve-nos levar a amar-nos mutuamente, como irmãos. Não podemos permanecer como estranhos para com o nosso 
próximo, nem viver como se os demais não existissem, estejam eles perto ou distantes de nós, pois somos todos filhos de Deus. 

O P. Claret escreveu, no nº 448 da Autobiografia: ‘Querido próximo! Amo-te e quero-te bem, por mil razões. Amo-te, porque Deus 
quer que te ame. Amo-te, porque Deus mo pede. Amo-te, porque Deus te ama’.

Peçamos, nesta Eucaristia, o dom de nos sabermos vistos por Deus como filhos. Que Ele nos conceda a graça do amor e a capa-
cidade de nos vermos e sentirmos irmãos, entre todos.  
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LITURGIA DA Palabra
LEITURAS

Ef 3,14-21

“Eu dobro os joelhos diante do Pai que é a origem de toda a paternidade nos Céus e na Terra. Ele, que é tão rico 
de glória, vos dará, por meio do seu Espírito, a força de vos tornardes robustos no que há de mais íntimo em vós. 
Cristo habitará assim, pela fé nos vossos corações, para que, profundamente enraizados no amor, possais com-
preender, com todos os cristãos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste mistério. Conhecereis 
o amor de Cristo, que está acima de tudo o que se pode conhecer. E então ficareis saciados, para chegardes 
totalmente à plenitude de Deus. Deus, +pelo poder que exerce em nós, é capaz de fazer muito mais, infinitamente 
mais do que possamos pedir ou imaginar: glória a Ele, na Igreja e em Cristo Jesus, em todas as gerações pelos 
tempos sem fim. Amen”. 

Sal 32: Alegrai-vos, justos, no Senhor: cantai-Lhe um cântico novo!

Lc 12, 49-53 

“Eu vim trazer o fogo à terra e que quero Eu senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo e estou 
ansioso até que ele se realize. Pensais que Eu vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a 
divisão. A partir de agora, estarão cinco divididos numa casa: três contra dois e dois contra três. Estarão divididos 
o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe; a sogra contra a nora e a nora 
contra a sogra”.

PISTAS PARA A HOMILIA
• Jesus acentua sempre a vida: traz a divisão, não a paz. Nós ansiamos constantemente pela paz, mas Jesus sublinha o 

apego e o seguimento da sua Pessoa. 

• Para nós a paz é sinónimo de vida cómoda, de tranquilidade, de viver isolados, onde cada um busque o que quer e tenha 
tudo, a seu bel-prazer: escolhendo o que lhe agrada e pondo de lado tudo o mais.  

• A ‘paz-divisão’, que Jesus traz, é, no fundo, o amor cristão, um amor muito específico. É o de quem se entrega ao outro; 
de quem se põe de lado, para conceder a atenção ao outro; de quem é capaz de dar a sua vida pelo irmão. Deus nunca nos 
deixa sossegados: o seu Espírito inquieta e caustica, porque nos leva a esquecer-nos de nós mesmos. 

• Esta paz de Deus é um dom: é outorgada pelo Espírito, que nos robustece no mais profundo do nosso ser. Daí que tenha-
mos de solicitar sempre esta dádiva: a amplitude do amor, o conhecimento de um vasto horizonte, o que está mais alto, 
a profundidade do amor de Deus, que nos ama e nos pede que nos amemos uns aos outros.  

ORAÇÃO DOS FIÉIS
• Para que a Igreja seja uma verdadeira fraternidade, uma casa comum onde aprendamos a amar e a superar as diferenças 

ao jeito de Jesus, que nos convidou a que nos amássemos como Ele nos amou. OREMOS AO SENHOR.

• Para que o Papa, os bispos, os sacerdotes e os diáconos sejam exemplo da revolução que Jesus propõe, descubram as 
palavras certas que ajudem todo o povo de Deus a atear o fogo da unidade, a olhar-nos uns para os outros e a sentir-nos 
amados como filhos e irmãos. OREMOS AO SENHOR.

• Para que o nosso olhar mantenha o foco em descortinarmos as oportunidades de nos doarmos uns aos outros, de vermos 
nos outros o próximo que é digno de ser amado, e que necessita e merece o nosso contacto e contágio, o nosso esforço 
e a nossa dedicação. OREMOS AO SENHOR.

• Para que o Espírito nos fortaleça, nos torne conscientes do amor de Deus por cada um de nós, nos revele a largura, a 
altura e a profundidade da sua ternura; e nos faça viver sempre no seu amor e imbuídos dele. OREMOS AO SENHOR. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA
ORAÇÃO PARA DEPOIS DA COMUNHÃO

Maria, minha Mãe! Mãe do divino amor: não vos peço nada que vos seja mais agradável nem mais fácil de conceder 
do que o divino amor: concedei-mo, minha Mãe! Minha Mãe, meu amor! Mãe querida, tenho fome e sede de amor: 
atendei-me e saciai-me! Coração de Maria, fornalha e fonte de amor: inflamai-me no amor de Deus e do próximo!’ 
(nº 447. Autobiografia)

 

Dia 23 de outubro:  TOMAR CONSCIÊNCIA DO MODO COMO DEUS VÊ A MISSÃO

ADMONIÇÃO DE ENTRADA
Bem-vindos à celebração da Eucaristia, no terceiro dia do Tríduo ao P. Claret. Continuamos a contemplar o olhar de Deus. Nos 
dias precedentes, contemplámos como Deus vê o mundo, o grau de amor que dedica a cada um dos seus filhos e a verificar 
como Deus vê a missão e nos envia a cada um. Deus faz-nos enxergar o mundo como local de missão; inocula em cada um de 
nós o seu amor e gosta de nos consciencializar da tarefa que nos confia, para que, aos poucos, se vá instaurando neste mundo 
o Reino de Deus. 

O P. Claret sentiu permanentemente o aguilhão do chamamento de Deus. Foi um homem atento às necessidades do seu tempo, 
aberto às intuições que o Espírito Santo ia suscitando no seu coração e disponível para ser enviado, para realizar o que era 
necessário e ser fiel à missão que Deus lhe encomendava. No nº 233, da Autobiografia, escreveu: ‘Meu Deus e meu Pai! Fazei que 
Vos conheça e Vos faça conhecer. Que Vos ame e Vos faça amar. Que Vos sirva e Vos faça servir. Que Vos louve e Vos faça louvar 
por todas as criaturas!’.

Peçamos ao Espírito Santo que nos mantenha os olhos bem abertos para as necessidades do mundo, nos dê um coração sen-
sível para o ver com o mesmo amor com que Deus o contempla, e nos forneça  a determinação para responder com docilidade 
ao envio que Deus faz de cada um.
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LITURGIA DA PALAVRA

LEITURAS
Ef 4,1-6

“Eu, Paulo, que estou na prisão pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de 
viver a que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros 
com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade de espírito, pela paz, que a todos mantém unidos. Há um só 
corpo e um só Espírito, como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um único Senhor, uma 
única fé, um único batismo. Há um só Deus e pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos Se 
encontra”.

Sal 23: O Senhor vai entrar: é Ele o rei glorioso!

Lc 12, 54-59 

Jesus disse à multidão: «Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: “Vem chuva”; e assim 
acontece. E quando sopra o vento sul, dizeis: “Vai fazer muito calor”; e assim sucede. Hipócritas, se sabeis discer-
nir o aspeto da terra e do céu, porque não sabeis discernir o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o 
que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te por te entenderes com ele no caminho, 
para que ele não te arraste ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça te meta na prisão. 
Eu te digo: Não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo».  

PISTAS PARA A HOMILIA
• Recordando o referido nos dias anteriores: ao lançarmos uma vista de olhos sobre o mundo, sabemos ‘o que lhe faz 

falta’; e ao ver os demais, damo-nos conta ‘do que necessitam’. Se somos capazes de identificar tudo isto, porque é que 
revelamos tanta dificuldade em fazê-lo? Qual é, afinal, a nossa missão?

• Hoje, a Palavra de Deus coloca-nos perante o mundo e os outros, e convida-nos a fazermos a nós mesmos esta pergunta: 
‘Qual é a minha missão, o meu trabalho concreto?’ 

• São Paulo fornece-nos as pistas para agir (não nos indica a solução, mas aponta-nos os elementos ‘de onde partir’): a 
humildade, a amabilidade, a compreensão, saber suportar-nos com amor, manter a unidade, a paz. Formarmos um todo, 
uma só coisa.

• Muitas vezes andamos mais preocupados com aquilo ‘que fazer’ do que com a ‘forma de o fazer’. E, contudo, são as atitu-
des que nos levam à ação: a humildade faz-nos ser humildes, a compreensão a ser compreensivos, o amor a amarmos…

• Por isso, pedimos, como Claret: ‘Meu Deus e meu Pai! Fazei que Vos conheça e Vos faça conhecer. Que Vos ame e Vos faça 
amar. Que Vos sirva e Vos faça servir. Que Vos louve e Vos faça louvar por todas as criaturas!’.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
• Para que o Senhor conceda à sua Igreja o dom do discernimento, a fim de descobrir sempre qual é a vontade d’Ele e pos-

suir a força suficiente para a pôr em prática. OREMOS AO SENHOR.

• Para que o Espírito Santo derrame os seus dons sobre nós e nos cumule de amor, humildade e compreensão… para sa-
bermos, em cada momento, o que fazer pelos demais. OREMOS AO SENHOR.

• Para que o Senhor nos infunda o desassossego de estarmos sempre em movimento, explorando as possibilidades do 
ambiente que nos rodeia, os sinais de cada tempo e lugar. E que possamos saber o que Ele quer que façamos e qual a 
missão que entrega a cada um de nós. OREMOS AO SENHOR.

• Senhor, que Vos conheçamos e Vos façamos conhecer, Vos amemos e Vos façamos amar, Vos sirvamos e Vos façamos 
servir. Que a nossa vida seja um louvor perpétuo ao vosso Nome, para que todos Vos louvem eternamente. OREMOS AO 
SEÑOR.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
ORAÇÃO PARA DEPOIS DA COMUNHÃO.

“Minha Mãe, precisais de alguém? Necessitais, porventura, de quem Vos ajude a remediar tão grandes males? Eis-
me, pois, aqui! Embora me saiba vil e desprezível, sinto-me capaz de levar a cabo essa tarefa, a fim de que o vosso 
poder resplandeça visivelmente e se constate que sois Vós quem faz tudo, e não eu. Olhai, Mãe amorosa: convém 
não perder tempo. Estou às vossas ordens; disponde de mim. Bem sabeis que vos pertenço totalmente” (nº 156. 
Autobiografia).

Día 24 de outubro:  COMO CLARET VIU O MUNDO, SE VIU A SI MESMO

           E VIU A MISSÃO QUE RECEBEU

ADMONIÇÃO DE ENTRADA. 
Feliz dia do P. Claret! Sejam todos bem-vindos à celebração da Eucaristia, nesta data tão importante para toda a Família Cla-
retiana. Comemoramos, nesta data, o ano da graça do 150º aniversário da morte de Santo António Maria Claret. Celebrar esta 
efeméride é proclamar a sua vida santa, a sua docilidade à vontade de Deus, o desejo premente e constante de a pôr em prática. 
O P. Claret permitiu que Deus lhe moldasse o coração, inspirasse e polisse a sua maneira de ver o mundo e a consciência de si 
próprio: ele sentiu-se enviado e ‘disparado’ pelas mãos de Maria, a fim de poder descortinar a presença de Deus em cada recanto 
do mundo, em cada coração humano… Ele evoca esta experiência, nos Propósitos efetuados, após os exercícios espirituais de 
1864: “Terei, para com Deus, um coração de filho; para comigo mesmo, um coração de juiz; e, para com o próximo, um coração 
de mãe”. 
Celebremos, como família, a festa do nosso fundador. Peçamos a Deus, nesta Eucaristia, que vá transformando o nosso coração 
e a nossa vida, e que, a exemplo do Padre Claret, façamos nossas as palavras de Isaías: ‘Eis-me aqui: podeis enviar-me’.

LITURGIA DA PALAVRA
LEITURAS

Is 61, 1-3:
Naquele tempo, disse Jesus: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me a anun-
ciar a Boa Nova aos infelizes, a tratar os corações torturados, a proclamar a emancipação aos cativos, a liber-
dade aos prisioneiros, a promulgar um ano de graça do Senhor e, para o nosso Deus, um dia de ação justiceira. 
Enviou-me ainda a consolar os que andam amargurados e a levar aos aflitos que há em Sião uma coroa em vez de 
cinza, o óleo da alegria em vez de um trajo de luto, o louvor em lugar de um coração abatido”. 
Sal 22: Habitarei para sempre na Casa do Senhor.
2 Cor 5,14-20
“Meus irmãos: o amor de Cristo exerce pressão sobre nós, ao pensarmos que um só morreu por todos e que todos, 
portanto, morreram. Cristo morreu por todos, para que os vivos deixem de viver para si próprios, mas vivam para 
Aquele que morreu e ressuscitou por eles. Daqui por diante, já não temos de ninguém um conhecimento puramen-
te natural. Se conhecemos Cristo de um modo natural, agora já não O conhecemos assim. Se alguém, pois, está 
em Cristo, é uma nova criatura. O que era antigo passou tudo foi renovado! E tudo vem de Deus, que, por Cristo, 
nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois era Deus que, em Cristo, reconciliava o 
mundo consigo, não levando em conta as faltas dos homens, e confiando-nos a palavra da reconciliação. Nós 
somos, pois, embaixadores de Cristo, já que é Deus que exorta por nosso intermédio. Nós vo-lo pedimos em nome 
de Cristo: reconciliai-vos com Deus”.
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Lc 10, 1-9:
“Naquele tempo, Jesus designou setenta e dois discípulos e enviou-os dois a dois à sua frente, a todas as cidades 
e lugares aonde Ele havia de ir. E dizia-lhes: «A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono 
da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não 
leveis bolsa nem alforge nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes 
nalguma casa, dizei primeiro: “Paz a esta casa”. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles; 
senão, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. 
Não andeis de casa em casa. Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curai 
os enfermos que nela houver e dizei-lhes: “Está perto de vós o reino de Deus”. 

PISTAS PARA A HOMILIA
• Claret é um homem que conhece o mundo e está ao corrente das suas necessidades: soube descobrir o que era neces-

sário em cada momento, nos locais onde se encontrava, descortinando as carências de todo o tipo: as humanas mais 
básicas, as necessidades espirituais, materiais… 

• Claret é alguém que contacta e conhece as pessoas: o próximo é objeto do seu amor, dos seus anseios, da sua preocu-
pação. Esforça-se por trabalhar em equipa, mesmo no campo da ‘salvação das almas’. Sabe ser pobre com os pobres, 
colocando-se ao nível de quem tem na sua presença. Procura sempre ter respeito pela dignidade do outro.

• Claret é uma pessoa que possui consciência da sua missão, do que Deus quer de si mesmo, e deseja incansavelmente 
fazer a vontade do Senhor. Sabe adaptar-se a cada circunstância, umas mais díspares que outras: desde palmilhar a pé 
caminhos, para ir a pregar, até desempenhar o múnus de confessor da Rainha e ombrear com altos representantes da 
sociedade; na Catalunha, Canárias, Cuba, Madrid...

• Claret é um homem que se conhece a si próprio: pauta-se sempre pela vontade de Deus, que tenta desesperadamente 
cumprir. Define-se e sente-se como filho, na relação com Deus; arvora-se em juiz intolerante, a respeito de si mesmo; 
coloca à disposição de todos o seu regaço de mãe. Desde o Coração de Maria, onde temperou toda a sua vida, pôde au-
todefinir-se assim: ‘Um filho do Imaculado Coração de Maria é um homem que arde em caridade e que abrasa por onde 
passa…’.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
• Peçamos ao Senhor pela Igreja, pelo Papa, pelos Bispos e por todos os que estão ao serviço do Povo de Deus, para que 

dediquem a sua vida à vivência e à difusão da Palavra, e sejam bons pastores, ao estilo de Jesus. OREMOS AO SENHOR.
• Peçamos pelos governantes das nações, pelas realidades sociais, económicas e políticas em que vivemos, para que 

estejam ao serviço da comunidade, especialmente das pessoas mais vulneráveis. OREMOS AO SENHOR.
• Peçamos ao Senhor que nos conceda um coração aberto e dócil, como o do Padre Claret, e que nos sintamos responsá-

veis pelo nosso mundo, empenhados e comprometidos com as situações humanas, de modo especial com as pessoas 
que nos são mais próximas. OREMOS AO SENHOR. 

• Peçamos por toda a Família Claretiana, para que todos os seus membros, fiéis ao espírito de Claret, consumam a sua vida 
na diligência pertinaz de que Deus seja conhecido, amado, servido e louvado por todos os seus filhos. OREMOS AO SENHOR.

• Peçamos pela nossa comunidade, pelos que celebramos esta Eucaristia com júbilo, para que a festa do Padre Claret nos 
faça sentir família e comunidade, e demos um testemunho credível de amor, de acolhimento e de fraternidade. OREMOS 
AO SENHOR.

LITURGIA EUCARÍSTICA
ORAÇÃO PARA DEPOIS DA COMUNHÃO

“Ó Virgem e Mãe de Deus, mãe e advogada dos pobres e infelizes pecadores! Bem sabeis que sou vosso filho e 
servo, formado por Vós na forja da vossa misericórdia e do vosso amor. Sou uma seta, colocada na vossa mão 
poderosa: arremessai-me, Mãe…“ (nº 270. Autobiografia)

 


