•

Recorde-se que Deus a chmou para este Instituto para fazê-la santa e
santificar as outras almas que custam Sangue ao nosso Esposo Jesus
Crucificado... (Vol 3 – 909)

•

Sejamos unidas filhas, em amar Jesus de coração, e em procurar a saúde
das Almas do nosso próximo. (Vol I - 244)

ORAÇÃO PARA O ANIVERSÁRIO DE CANONIZAÇÃO DE
MARIA DE MATTIAS
“Si faccino sante tutte,assim um dia o bom Jesu nos reúne na
sua glória, acredite”. (Vol 3 - 301)

Reflexão silenciosa
Partilha
Canone: Ubi caritas
Rezemos neste dia em Agradecimento pela nossa Vocação a favor da
santidade:
Deus de amor e de misericordia, te damos graças por nos haver
chamado a viver a nossa consagração batismal doando-nos inteiramente a ti
em uma vida de adoração e de serviço generoso aos outros.
Ajuda-nos a abrir os nossos corações à ação do Espírito Santo para
nos enchermos da plenitude da caridade. Pedimos todas as graças da qual
temos necessidade para receber de Ti a santidade pela qual nos chamastes a
esta congregação. Que a nossa vida seja imagem vivente e testemunho do
terno amor de Deus por toda a humanidade e que possamos transcorrer os
nossos dias em adoração e em alegre serviço, ajudando toda a criação a
mover-se rumo aquela bela ordem de coiss que o teu Filho Jesus veio
estabelecer com o seu sangue..
Santifica-nos, Espírito Santo de Deus, e conforma-nos sempre mais
em semelhança pascal com Cristo. Amén.

Canto à Maria:

(a escolha)

Introdução:
Maria falou muitas vezes sobre o nosso chamado à santidade.
Enquanto celebramos a santidade com a qual Deus conduziu Maria,
reflitamos sobre o chamado universal à santidade e sobre o seu
significado para nós e para o mundo no qual vivemos.

Hino:

Cântico ao Sangue de Cristo

Nos vários gêneros de vida e nos vários serviços uma única
santidade é cultivada por aqueles que são movidos pelo Espírito Santo de
Deus e obedientes à voz do Pai e adoranndo em espírito e verdde à Deus
pai, caminhamos ao seguimento de Jesus pobre, humilde e carregado com
a cruz, para sermos participantes da sua glória. Cada um segundo os
próprios dons e ofícios deve sem demora avançar pela via da fé viva, a
qual acende a esperança e opera por meio da caridade.

Da Lumen Gentium (nn. 40-41)
O chamado universal à santidade na Igreja
O Senhor Jesus, mestre e modelo divino de cada perfeição, à
todos e a cada um dos seus discípulos de qualquer condição falou
daquela santidade de vida da qual ele mesmo é autor e perfezionatore:
«Sejam perfeito, como vosso Pai do céu é perfeito». Enviou à todos o
Espírito Santo para que os mova internamente para amar a Deus com
todo o coração, com toda a mente, com todas as forças e a amar-se
mutuamente como Cristo os amou. Os seguidores de Cristo chamados
por Deus, não à titulo de suas obras, mas à título do seu desígnio e da
sua graça, justificada em Jesus nosso Senhor, no batismo pela fé foram
feitos verdadeiramente filhos de Deus e coparticipantes da natureza
divina, e por isso realmente santos. Esses portanto, devem, com a ajuda
de Deus, manter e aperfeiçoar com a sua vida a santidade que
receberam. O Apóstolo lhes adverte que vivam « como se convêm aos
santos » revistam-se «como se convêm aos eleitos de Deus, santos e
prediletos, de sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade,
de docilidade e de paciência » e adiquiram os frutos do Espírito para a
sua santificação.
Canone: Ubi caritas
É portanto, evidente para todos aqueles que acreditam em Jesus,
de qualquer estado ou classe, foram chamados à plenitude de vida cristã
e à perfeição da caridade e esta santidade promove na sociedade terrena
um teor de vida mais humano. Para alcançar esta perfeição os fiéis
façam de suas forças recebidas segundo a medida com a qual Cristo
quer doar-lhes, para que seguindo o exemplo dele e tornando-se
conforme a sua imagem, em tudo obediente à vontade do Pai, com plena
generosidade se consagrem à gloria de Deus e ao serviço ao próximo.
Assim, a santidade do povo de Deus crescerá em frutos abundantes,
como é explendidamente demonstrado na história da Igreja na vida de
tantos santos.
Canone: Ubi caritas

Canone: Ubi caritas
Reflexão silenciosa
O que diz Maria?
Maria nos convita a refletir sobre o dom do nosso chamaado como
Adoradoras do Sangue de Cristo e sobre como vivemos não somente para nós
mesmos, mas para todo o povo de Deus. Escutemos as suas palavras e nos
abramos aquela palavra que mais nos toca o coração ...
•

Sirvamos a Deus de coração e façamo-nos santas, filhas e filhas porque
esta é a nossa vocação. Jesus e Maria esteja sempre nos nossos corações.
(Vol 1 - 229)

•

...façamo-nos santas, e não nos cansemos de lavar aos outros à santidade.

•

Esteja alegre minha filha; Jesus nos ama, e a sua Mãe é nossa mãe
querida que nos quer Santas e não deixará de dar-nos a ajuda necessária:
e nós nos faremos santas? Sim, se queremos também nós; para isto nós
nos tornamos Adoradoradoras do Divino Sangue porque nós queremos.

(Vol 2 -397)

(Vol 2 - 582)

•

Sirvamos de coração à Deus bendito, e procuremos tornar conhecido
Jesus Crucificado por nosso amor, de modo que sej amado por todos e
não ofendido... Façamo-nos santas em amar profundamente o nosso
querido Jesus`. (Vol 2 -617)

•

O amor de Jesus encha o seu coração e a faça logo santa. (Vol 3 - 740)

•

Jesus encha o seu coração do seu santo amor. Coragem. Nos fatiguemos
por Jesus e Maria e tenha sempre em vista dar a vida pela saúde das
almas que custam o Sangue de Jesus, e em se fitigar para fazer-se santa.
(Vol 3 – 832)

•

Deus encha você com o seu amor e a faça santa, nele lhe bendigo. (Vol 3 –
904)

