MISSIONÁRIOS DA CONSOLATA
A Direção Geral

DIA DE ADORAÇÃO E INTERCESSÃO
QUARTA-FEIRA 08 DE ABRIL DE 2020
MISSIONÁRIOS DA CONSOLATA
"Oração e serviço silencioso são as nossas armas vencedoras. Vamos dar-lhe os
nossos medos, para que ele os possa superar. Como os discípulos,
experimentaremos que, com Ele a bordo, não seremos naufragados". (Papa
Francisco em 27 de Março de 2020 em São Pedro)
"Devemos arrancar as graças do Senhor com a nossa fé. É necessário ter tanta
confiança que somos um pouco ousados, um pouco "prepotentes", que exigimos
milagres. O Senhor não está ofendido com isto." (Bem-aventurado José Allamano)

Caros Missionários, parentes, benfeitores e amigos,
Convidamos todos a dedicar a Quarta-feira Santa, 08 de abril de 2020, à oração de adoração
e intercessão pelas necessidades de toda a humanidade em tempo de "paixão" pela emergência
do coronavírus e na preparação para a celebração da Páscoa.
A oração com a Palavra de Deus na comunidade ajuda as pessoas a adquirir a virtude da
esperança. Ela é capacidade de reagir aos traumas da vida que afetam o relacionamento de cada
um consigo mesmo, com os outros e com Deus. A oração é a melhor forma de esperança porque
permite à pessoa ferida reagir sem malícia, procurar o diálogo e não se esconder no silêncio,
desejar sem desistir de viver.
Há algumas coordenadas fundamentais para a oração em tempos de crise e fragilidade que eu
gostaria de lembrar para motivar a nossa oração.
Fragilidade
De repente, encontramo-nos frágeis e limitados. Dependemos das normas de higiene,
"distâncias de segurança" e muito mais. Então voltamos nossos corações e vidas para Aquele
que tem o destino do mundo nas suas mãos, e fazemo-lo porque nunca como neste momento
sentimos a bondade de Deus, sentimos com segurança que podemos confiar no Seu amoroso
cuidado.
Silêncio
O silêncio abre a porta à reflexão, suscita dúvidas e traz-nos de volta a nós mesmos. O silêncio
destes dias aprofunda a oração. Estamos percebendo que quando as coisas estão em silêncio, o
silêncio é preenchido por Deus.
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Comunidade
Estamos redescobrindo que a esperança é uma virtude comunitária, que é alimentada pela força
da fé partilhada e confessada juntos, pelos bons exemplos que damos uns aos outros.
O senso de comunidade viaja na rede: mensagens, Whatsapp, Facebook e outras redes sociais
tornam-se a rede onde correm saudações, sentimento de pertença e trocamos orações, damos
força um ao outro, convidamo-nos mutuamente a um olhar e a uma atitude de fé...
Casa
Incapazes de sair, redescobrimos as nossas casas como "lugares santos", igrejas domésticas
onde se celebra a fé e se reza por todos.

Confiamo-nos uns aos outros numa oração de intercessão que pede a Deus para cuidar de todos:
familiares, pessoas da nossa comunidade, médicos e agentes de saúde, pessoas que vivem em
áreas duramente atingidas pelo vírus, as nossas comunidades, o nosso povo.
O medo do coronavírus, infelizmente, eclipsa outros dramas, que neste momento estão a ser
consumados em silêncio e que não queremos esquecer: como o sofrimento que os refugiados
sírios, agora esgotados por dez anos de guerra, têm de suportar; o sofrimento dos sem-abrigo
que vagueiam pelas cidades desertas, a pobreza dos nossos subúrbios missionários, o
sofrimento e os gritos de tanta gente pobre esquecida...
Todos estão cientes de que o que estamos vivendo não é apenas um fato de saúde, mas também
afeta a nossa visão do mundo. Por isso rezemos a Deus, todos juntos, para que estes dias de
paixão, mas também de ressurreição, possam imprimir mais profundamente em nós o sentido
de uma pertença comum; que nos ajudem a tornar-nos um pouco mais humildes e,
consequentemente, também um pouco mais sábios.

Boa Oração: Coragem e avante in Domino!

Roma, 31 de Março de 2020
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