PRECES

da comunidade

DIA PRECES
Vos pedimos, Senhor, que os membros da nossa Província de Fátima,
1 Nós
correspondendo à sua vocação missionária, cresçam em comunhão e
anunciem o Evangelho.

2

Vós, que saráveis os doentes, curai-nos da anemia espiritual, a fim de as
Constituições se tornarem vida pujante em cada um de nós.

3

Ajudai, Senhor, a missão do Zimbabué, para que, discernindo a vossa vontade, imprima novo impulso à sua vida comunitária e apostólica.

4

Concedei à nossa Província, Senhor, a graça de acolher o apelo à santidade, ativando os mecanismos que fomentam a autenticidade e o discernimento.

5

Nós Vos pedimos hoje, Pai santo, pelas nossas igrejas não-paroquiais e
pelos centros pastorais de Almendralejo, Cacém, Carvalhos e Córdova-São
Paulo, a fim de viverem e irradiarem o carisma missionário nos fiéis que os
frequentam.

6

Fazei-nos, Senhor, apreciar cada claretiano e valorizar as suas potencialidades, para construirmos um estilo de vida e de missão atrativo e atraente.

7

Abençoai as casas de espiritualidade de Buckden e de Fátima, bem como
os claretianos que nelas trabalham, para que sejam locais de renovação
na fé e de encontro com Cristo.

Envia-me
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8

Concedei, Senhor, a vocação claretiana a numerosos jovens, e a coragem
de responderem quando os chamardes: “Eis-me aqui: envia-me”.

9

Vós que chamastes os discípulos, curai o nosso individualismo, para
crescermos na vida comunitária e no trabalho de equipa.

10

Lembrai-Vos, Senhor, das paróquias de Ruwa e da Missão de Zhomba, para
acrescentarem a vivência, a transmissão e a inculturação da fé.

11

Fazei-nos progredir, ó Deus, na fraterna comunhão, a fim de podermos,
juntos, discernir a nossa vida e missão e promover comunidades abertas
a todos.

12

Cuidai, Pai santo, das paróquias de Fátima, Valência del Ventoso e Tondela,
para que dinamizem a fé e a caridade de todos os seus habitantes.

13

Fazei, Senhor, que tratemos com esmero aqueles que gastaram as forças
no anúncio do Evangelho, de modo especial os que são atendidos na Enfermaria dos Carvalhos e na Residência assistencial de Granada.

14

Animai, ó Deus, as comunidades de Las Palmas-Las Rehoyas e Córdoba-Mi�ralbaida, para que, trabalhando com os excluídos e descartados da sociedade, lhes revelem a sua dignidade como pessoas e o amor preferencial de
Deus por cada um deles.

15

Dai força e luz, Senhor, aos claretianos que trabalham no Secretariado e na
Equipa de Pastoral Juvenil Vocacional, bem como aos responsáveis pelos
jovens nas diversas estruturas apostólicas, para que a sua atividade e
testemunho constituam um forte incentivo ao seguimento de Cristo.

16

Curai, Senhor, o nosso ativismo apostólico, de modo a haver, na nossa vida,
equilíbrio entre o trabalho, a oração, o estudo e o descanso.

Eis-me aqui

17

Recordamos, hoje, Senhor, as paróquias de Hayes, Las Palmas-Rabadán,
Leyton, Málaga, Sevilha e Tenerife: que elas se tornem espaços de acolhimento e de fraternidade, onde seja agradável viver no serviço de Deus e do
próximo.

18

Dai-nos sabedoria e coragem, Senhor, para sabermos responder ao desafio
de anunciar o Evangelho, a partir da proximidade, da escuta, do conhecimento da realidade, e na perspetiva dos preferidos de Deus.

19

Nós Vos pedimos, Senhor, pelas paróquias que orientamos a partir das
comunidades de Buckden, Cacém, Carvalhos, Don Benito e Granada, a fim
de irradiarem a luz do Evangelho, com ardor e alegria.

20

Velai, Pai santo, pelos nossos Postulantes, Noviços e Estudantes: que as
nossas comunidades de Granada e de Harare, bem como outras casas em
que os mesmos se encontram, sejam plataformas de formação integral.

21

Abençoai, Deus misericordioso, a Procuradoria das Missões, o SOMI e as
várias ONGs, para que nos ajudem a aproximar-nos dos empobrecidos, de
modo a afetarem positivamente a nossa maneira de ver a realidade e de
viver.

22

Cuidai, Senhor, da evangelização itinerante, levada a cabo pela Equipa de
Evangelização Missionária, para que os seus membros sintam o trabalho
facilitado e busquem novas formas de evangelizar os que andam longe de
Vós.

23

Senhor, que nos mandastes pedir ao Dono da seara que enviasse tra�balhadores para os seus campos, ajudai-nos a estancar e superar a atual
carestia de vocações.

24

Abençoai, Senhor, toda a Família Claretiana, para podermos corresponder
dignamente ao Espírito, com a dedicação generosa de Santo António Maria
Claret, nosso Fundador.

Envia-me
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Senhor, a graça da conversão pessoal e pastoral, para as�25 Concedei-nos,
sumirmos os novos desafios e sermos de facto uma Província ‘em saída’.
Senhor, o Colégio Universitário Pio XII, de Lisboa, para que seja um
26 Protegei,
lugar de formação integral para os que ali vivem ou celebram a sua fé.
ó Pai, sobre os alunos dos nossos colégios de Carvalhos, Don Benito,
27 Velai,
Las Palmas, Sevilha, Ruwa e Chiutsi, para que, apoiados pelas comunidades
educativas, descubram os instrumentos necessários para crescerem como
pessoas e como crentes.

Vos pedimos, Senhor Jesus, por todas as pessoas que trabalham con28 Nós
nosco e aderiram à nossa missão: ajudai-nos a apoiá-las para que possam
progredir na missão partilhada.

Pai santo, fazei da comunidade de Madrid um modelo de hospitalidade
29 fraterna
e ajudai os seus membros a dedicar-se a Vós, através do estudo e
dos diversos ministérios.

Senhor, à nossa Província uma cultura de discernimento e de
30 Concedei,
avaliação, que nos permita rever os nossos critérios, objetivos e meios de
evangelização.

os Claretianos que estão destinados ou trabalham fora da nossa
31 Abençoai
Província e aqueles que se dedicam à animação apostólica e a encargos de
Governo, designadamente os da Comunidade de Sevilha - Cúria Provincial.

P
Eis-me aqui, envia-me

