NOVENA
de preparação para a

de 5 de julho a 13 de julho 2022

1° DIA - terça-feira, 5 de julho de 2022
(REZAMOS PELO SANTO PADRE FRANCISCO, PELOS BISPOS E PELOS SACERDOTES)
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
- Canto ao Espírito Santo
- Aleluia – introdução ao Evangelho
Do Evangelho segundo São Lucas (Lc 14,16-23)
Naquele tempo Jesus disse: “Um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar,
enviou seu servo para dizer aos convidados: ‘Vinde, já está tudo pronto’. Mas todos, unânimes, começaram
a se desculpar.
O primeiro disse-lhe: ‘Comprei um terreno e preciso vê-lo; peço-te que me dês por escusado’. Outro disse:
‘Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las; rogo-te que me dês por escusado’. E outro disse:
‘Casei-me e por essa razão não posso ir’.
Voltando, o servo relatou tudo ao seu senhor. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo: ‘Vai depressa
pelas praças e ruas da cidade, e introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos’. Disse-lhe o
servo: ‘Senhor, o que mandaste já foi feito, e ainda há lugar’.
O senhor disse então ao servo: ‘Vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a entrarem, para que a
minha casa fique repleta.’
Das palavras do Papa Francisco: (HOMÍLIA – 5 de novembro de 2013)
“Um cristão é um que foi convidado. Convidado para quê? Para um negócio? Convidado para fazer um
passeio? O Senhor quer dizer-nos qualquer coisa mais: ‘Tu foste convidado para a festa!’. O cristão é
aquele que é convidado para uma festa, para a alegria, a alegria de ser salvo, a alegria de ser redimido, a
alegria de participar a vida com Jesus. Isto é uma alegria! Tu és convidado para a festa”…
Faz-se festa com os outros, faz-se festa em família, faz-se festa com os amigos, faz-se festa com as
pessoas que foram convidadas, como eu fui convidado. Para ser cristão é preciso uma pertença e pertencese a este Corpo, a esta gente que foi convidada para a festa: esta é a pertença cristã”.
Quem pertence à Igreja, a esta festa?
Os pecadores, todos nós pecadores fomos convidados. E aqui o que é que se faz? … A festa faz-se
levando aquilo isto que tenho em comum com todos… Na festa participa-se, participa-se totalmente. Não se
pode perceber a existência cristã sem esta participação. É uma participação de todos nós …
Peçamos ao Senhor esta graça: de entender bem como é belo é ser convidados para a festa, como é belo
estar com todos e partilhar com todos as próprias qualidades, como é belo estar com Ele.
ESPÍRITO SANTO, AGRADECEMOS-TE PORQUE, DURANTE A VISITA DO PAPA FRANCISCO À
NOSSA COMUNIDADE DE ROMA NO ÚLTIMO 8 DE DEZEMBRO, UTILZOU ESTE EVANGELHO PARA
NOS DIZER QUE TAMBÉM SOMOS CONVIDADOS À FESTA, QUE A FESTA É PARA NÓS!
REZEMOS PELO PAPA FRANCISCO, PELA MISSÃO QUE DEUS LHE CONFIOU, PELA SUA SAÚDE.
ESPÍRITO SANTO GUIA-O, SUSTEM-NO, ILUMINA-O.
Pai Nosso, 10 Avé Maria, Glória ao Pai
- ORAÇÃO COM MADRE ELVIRA:
Mãe da espera, que procuras com o coração, com o olhar,
com as lágrimas os teus filhos perdidos, num mundo que abandonou a Deus.
Agradecemos-te porque o teu amor chamou-nos aqui
para dar vida, esperança, alegria e fé a muitos jovens
e a todos aqueles que procuram a verdade, o perdão e a paz.
Confiamo-nos a Ti, nossa amada Mãe,
para que nos possas educar e formar
na escuta da Palavra viva, teu filho Jesus Ressuscitado,
para que nos reencontremos um dia no seu Reino de luz e salvação.
Aqui estamos Maria, estamos contigo hoje e para sempre! Ámen
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

2° DIA – quarta-feira, 6 de julho de 2022
(REZAMOS POR MADRE ELVIRA)
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
- Canto ao Espírito Santo
- Canto à palavra
Dos Atos dos Apóstolos (At 2,1-4)
“Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do
céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam.
Apareceram-lhe, então, línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E
todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes
concedia se exprimirem.”
- Raio de Luz da Madre Elvira – Dia de Pentecostes no Cenáculo
Esta nossa comunidade foi chamada de Cenacolo por causa daqueles pobres apóstolos que, quando já não
tinham Jesus entre eles, tinham um medo mortal e refugiaram-se no Cenáculo, nesta grande sala; os
apóstolos estavam no Cenáculo com Nossa Senhora.
Jesus tinha prometido que enviaria o Espírito Santo, mas eles não sabiam onde reunir-se e foram para
aquela grande sala com Maria para esperar pelo Espírito Santo, a aguardar este grande evento. Eles não
sabiam o que iria acontecer, mas estavam cheios de medo. Porquê? Porque não tinham encontrado Jesus
que fora crucificado.
Aqui, sem esta presença de Jesus, já não sabemos para onde fugir, como fugir. Também nós tivemos esta
experiência! Quando perdemos o Senhor, ficamos perdidos, perdidas. A tua mãe não vale mais nada, o teu
pai incomoda-te, dos teus irmãos tens ciúmes… acontecem tantas coisas e achas que os outros têm
sempre mais do que tu. Porquê tudo isto? Nem se reconhece mais a própria mãe!
Quando nos encontramos com Ele tudo, tudo é em vão.
Esperamos, também nós, como eles, a vinda do Espírito Santo, que não virá precisamente para nos
transformar a todos num instante, fazendo tanto barulho. Ouviu-se um trovão, saíram dizendo: “mas o que é
que está a acontecer, são 9 da manhã e já estão todos bêbados, esses…”
Em vez disso, tinham-se libertado do medo. O Espírito Santo, que era o Espírito de Jesus Ressuscitado,
entrou neles e eles não tiveram mais medo, tanto que começaram a evangelizar por todos os lados.
Agora depende da porta, de quanto espaço damos à entrada do Espírito Santo, quanto espaço damos no
fundo, podemos dizer, o espaço que damos à oração.
ESPÍRITO SANTO AGRADECEMOS-TE PORQUE CHAMASTE A MADRE ELVIRA A DAR A VIDA À
COMUNIDADE CENACOLO. AGRADECEMOS-TE PELA SUA VIDA CONSUMIDA NO AMOR E NO DOM
DE SI MESMA. PEDIMOS-TE QUE A SUSTENTES NESTE TEMPO DE CRUZ COM A FORÇA DA FÉ.
Pai Nosso, 10 Avé Maria, Glória ao Pai
- ORAÇÃO COM MADRE ELVIRA:
Mãe da espera, que procuras com o coração, com o olhar,
com as lágrimas os teus filhos perdidos, num mundo que abandonou a Deus.
Agradecemos-te porque o teu amor chamou-nos aqui
para dar vida, esperança, alegria e fé a muitos jovens
e a todos aqueles que procuram a verdade, o perdão e a paz.
Confiamo-nos a Ti, nossa amada Mãe,
para que nos possas educar e formar
na escuta da Palavra viva, teu filho Jesus Ressuscitado,
para que nos reencontremos um dia no seu Reino de luz e salvação.
Aqui estamos Maria, estamos contigo hoje e para sempre! Ámen
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

3° DIA – quinta-feira, 7 de julho de 2022
(REZAMOS POR TODAS AS NOSSA MISSÕES E PELOS MISSIONÁRIOS)
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
- Canto ao Espírito Santo
- Aleluia – introdução ao Evangelho
Do Evangelho segundo Lucas (Lc 2,1-15)
“Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito,
envolveu-o com faixas e reclinou-se numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na
sala.
Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite
montavam guarda a seu rebanho. O Anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveuos de luz; e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: «Não temais! Eis que
vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo: nasceu-vos hoje um Salvador, que é o
Cristo-Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto
em faixas deitado numa manjedoura». E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército
celeste a louvar Deus dizendo: «Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens
que ele ama!».
AGRADECEMOS-TE SENHOR PELA FESTA QUE É CADA VIDA QUE NASCE.
OBRIGADA POR TODOS AQUELES QUE GASTAM A SUA VIDA PELOS OUTROS.
HOJE REZAMOS POR TODAS AS CRIANÇAS ACOLHIDAS NAS NOSSAS MISSÕES E POR
TODOS OS MISSIONÁRIOS. FAZ QUE NO CAMINHAR JUNTOS TODOS POSSAM
ENCONTRAR A ALEGRIA DE VIVER, DESCOBRINDO A BELEZA DE SERVIR E DE AMAR.
Pai Nosso, 10 Avé Maria, Glória ao Pai

- ORAÇÃO COM MADRE ELVIRA:
Mãe da espera, que procuras com o coração, com o olhar,
com as lágrimas os teus filhos perdidos, num mundo que abandonou a Deus.
Agradecemos-te porque o teu amor chamou-nos aqui
para dar vida, esperança, alegria e fé a muitos jovens
e a todos aqueles que procuram a verdade, o perdão e a paz.
Confiamo-nos a Ti, nossa amada Mãe,
para que nos possas educar e formar
na escuta da Palavra viva, teu filho Jesus Ressuscitado,
para que nos reencontremos um dia no seu Reino de luz e salvação.
Aqui estamos Maria, estamos contigo hoje e para sempre! Ámen
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

4° DIA – sexta-feira, 8 de julho de 2022
(REZAMOS POR TODOS OS JOVENS E AS PESSOAS ACOLHIDAS NAS NOSSAS FRATERNIDADES)
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
- Canto ao Espírito Santo
- Aleluia – introdução ao Evangelho
Do Evangelho segundo Lucas (Lc 15,4-10)
Naquele tempo Jesus disse-lhes a seguinte parábola:
«Qual de vós, tendo cem ovelhas e perder uma, não abandona as noventa e nove no deserto e vai em
busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? E achando-a alegre a põe sobre os ombros e, de volta para
casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: ‘Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha
perdida!’ Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se
arrepende, do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento.
Ou qual a mulher que, tendo dez dracmas e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura
cuidadosamente até encontrá-la? E encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas, e diz: ‘Alegrai-vos
comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido!’ Eu vos digo que, do mesmo modo, há alegria diante
dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende».
Das palavras do Papa Francisco (AUDIÊNCIA GERAL - 4 de maio de 2016)
O pastor é o único protagonista e tudo depende dele. Uma pergunta introduz a parábola
«Quem de vós, possuindo cem ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as noventa e nove no deserto
e vai em busca da que se perdeu, até a encontrar?» (v.4). Trata-se de um paradoxo que induz a duvidar do
comportamento do pasto: é sábio abandonar as noventa e nove por uma única ovelha? E além disso não na
segurança de um aprisco, mas no deserto? Em conformidade com a tradição bíblica, o deserto é lugar de
morte, onde é difícil encontrar alimento e água, sem abrigo e à mercê das feras e dos salteadores. O que
podem fazer noventa e nove ovelhas indefesas? Contudo o paradoxo continua, afirmando que o pastor,
depois de ter encontrado a ovelha, «a carrega sobre os ombros cheio de júbilo e, voltando para casa, reúne
os amigos e vizinhos, dizendo-lhes; ‘Regozijai-vos comigo!’» (v.6). Portanto, tem-se a impressão de que o
pastor não volta ao deserto para recuperar o rebanho inteiro! Orientado para aquela única ovelha, parece
esquecer-se das outras noventa e nove. Mas na realidade não é assim! O ensinamento que Jesus nos quer
transmitir é, ao contrário, que nenhuma ovelha se pode perder. O Senhor não pode resignar-se ao facto de
que até uma única pessoa possa extraviar-se. A ação de Deus é aquela de quem vai à procura dos filhos
perdidos para depois fazer festa e rejubilar com todos porque voltou a encontrá-los.
OBRIGADO ESPÍRITO SANTO POR CADA VIDA PERDIDA QUE FOI REENCONTRADA, POR CADA
RAPAZ E RAPARIGA QUE, GRAÇAS À MISERICÓRDIA DE DEUS, REDESCOBERTA NA
COMUNIDADE, REABRAÇOU A SUA PRÓPRIA VIDA E, RECONCILIOU-SE COM A SUA PRÓPRIA
HISTÓRIA. AJUDA TODOS AQUELES QUE ESTÃO NA COMUNIDADE A ESCOLHER A ORAÇÃO
PARA CAMINHAR, NA FÉ, DAS TREVAS À LUZ.
Pai Nosso, 10 Avé Maria, Glória ao Pai
- ORAÇÃO COM MADRE ELVIRA:
Mãe da espera, que procuras com o coração, com o olhar,
com as lágrimas os teus filhos perdidos, num mundo que abandonou a Deus.
Agradecemos-te porque o teu amor chamou-nos aqui
para dar vida, esperança, alegria e fé a muitos jovens
e a todos aqueles que procuram a verdade, o perdão e a paz.
Confiamo-nos a Ti, nossa amada Mãe,
para que nos possas educar e formar
na escuta da Palavra viva, teu filho Jesus Ressuscitado,
para que nos reencontremos um dia no seu Reino de luz e salvação.
Aqui estamos Maria, estamos contigo hoje e para sempre! Ámen
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

5° DIA - sábado, 9 de julho de 2022
(REZAMOS POR TODOS OS “FILHOS” DO CENACOLO QUE PASSARAM PELA COMUNIDADE NESTES 39 ANOS)
- Canto ao Espírito Santo
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen
- Aleluia – introdução ao Evangelho
Do Evangelho segundo Lucas (Lc 19,1-10)
“Tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e
chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era
de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus que passaria por ali. Quando
Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: «Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua
casa». Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. À vista do acontecimento, todos murmuravam.,
dizendo: «Foi hospedar-se na casa de pecador!». Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: «Senhor, eis que dou a
metade de meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhe o quádruplo». Jesus lhe disse:
«Hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do
Homem veio procurar e salvar o que estava perdido».
- Raio de Luz da Madre Elvira: Acolhamos a salvação
Podemos ter a certeza de que temos a paz porque Ele pagou por nós, de ter a esperança porque Ele se
sacrificou por nós, de ter a alegria porque Ele é a alegria que sacrificou a sua vida por nós.
Então estamos seguros. Podemos ser felizes? Sim, porquê? Porque alguém nos libertou das nossas
correntes, libertou-nos. Agora estamos livres e salvos; fomos salvos.
Porque choramos? Temos a salvação! É como se estivéssemos todos em campos de concentração e
chegasse alguém que pode e abre as portas e diz, diz-nos a todos: “estão livres, estão salvos, vão para
onde quiserem”.
Bem, Jesus fez isso. Abriu-nos as portas da vida, da esperança, do amor que conhecemos. Porquê?
Porque ressuscitou, está ressuscitado, Ele está vivo no meio de nós e nós vimo-lo, encontrámo-lo,
experimentámo-lo.
Não é uma palavra, são homens, são mulheres que foram curados pela força da Sua salvação. Então,
colocamo-nos neste caminho, de bênção e de salvação porque agora devemos acolher a salvação. Jesus
concedeu-nos a salvação, libertou-nos das amarras.
Agora ainda estamos ali e estamos a colocá-las novamente ao pescoço. Vamos, então, acolher a salvação.
Se te sentes realmente livre, também salvo do teu pecado, mesmo quando cais tantas vezes, e cais
sabendo que, no entanto, alguém já pagou o resgate e, que mais cedo ou mais tarde te sentirás um homem
livre, um homem puro, um homem, uma pessoa salva, salva! As tuas feridas são curadas e aquelas
cicatrizes, sabem o que devem ser? Quantas mais cicatrizes houver melhor, porque pecados temos muitos,
então as cicatrizes devem ser janelas abertas dentro de nós, para deixar sair a misericórdia que recebemos.
A misericórdia, a compaixão, o amor, a partilha, a ajuda. Quantos mais pecados cometemos, mais nos
sentimos pecadores e mais Misericórdia recebemos. Experimentamos a Misericórdia a “transbordar” e então
dizemo-lo a todos. Olhem que existe a Misericórdia, existe o perdão, existe o abraço, existe o amor e nós…
o experimentámos.
ESPÍRITO SANTO CONFIAMOS-TE TODOS AQUELES QUE NESTES 39 ANOS PASSARAM PELA
COMUNIDADE PARA QUE, SUSTENTADOS PELA TUA LUZ E FORÇA, POSSAM CONTINUAR A
VIVER COMO RESSUSCITADOS E SALVOS.
PARTICULARMENTE TE PEDIMOS POR AQUELES QUE TÊM MAIS DIFICULDADE A ESCOLHER A
VIDA, A VIVER A ESPERANÇA, A ACREDITAR NO AMOR.
Pai Nosso, 10 Avé Maria, Glória ao Pai
- ORAÇÃO COM MADRE ELVIRA:
Mãe da espera, que procuras com o coração, com o olhar,
com as lágrimas os teus filhos perdidos, num mundo que abandonou a Deus.
Agradecemos-te porque o teu amor chamou-nos aqui
para dar vida, esperança, alegria e fé a muitos jovens
e a todos aqueles que procuram a verdade, o perdão e a paz.
Confiamo-nos a Ti, nossa amada Mãe,

para que nos possas educar e formar
na escuta da Palavra viva, teu filho Jesus Ressuscitado,
para que nos reencontremos um dia no seu Reino de luz e salvação.
Aqui estamos Maria, estamos contigo hoje e para sempre! Ámen
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

6° DIA – domingo, 10 de julho de 2022
(REZAMOS PELOS PAIS, PELAS FAMÍLIAS E PELOS AMIGOS DA COMUNIDADE)
- Canto ao Espírito Santo
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ámen.
- Aleluia - introdução ao Evangelho
Do Evangelho segundo São João (Jo 2,1-11)
“No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado
para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento
havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: «Eles não têm mais vinho». Respondeu-lhe Jesus: «Que
queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou». Sua mãe disse aos serventes: «Fazei tudo o que
ele vos disser».
Havia ali seis talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de duas a três medidas.
Jesus lhes disse: «Enchei as talhas de água». Eles as encheram até à borda. Então lhes disse: «Tirai agora
e levai ao mestre-sala». Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho – ele
não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água – chamou o noivo e lhe
disse: «Todo homem serve primeiro o vinho bom e, quando os convidados já estão embriagados serve o
inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora!». Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná de Galileia e
manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele.
OBRIGADO SENHOR PORQUE A TUA PRESENÇA TRAZ ALEGRIA AOS ESPOSOS, ÀS FAMÍLIAS, A
TODOS. TU ÉS A VERDADEIRA FESTA, A VERDADEIRA ALEGRIA!
AGRADECEMOS-TE POR TANTOS PAIS, FAMÍLIAS E AMIGOS QUE ATRAVÉS DO ENCONTRO COM
A COMUNIDADE MUDARAM AS SUAS VIDAS.
CONCEDE-LHES UMA CONVERSÃO VERDADEIRA E UMA FÉ VIVA E CONCRETA.

Pai Nosso, 10 Avé Maria, Glória ao Pai

- ORAÇÃO COM MADRE ELVIRA:
Mãe da espera, que procuras com o coração, com o olhar,
com as lágrimas os teus filhos perdidos, num mundo que abandonou a Deus.
Agradecemos-te porque o teu amor chamou-nos aqui
para dar vida, esperança, alegria e fé a muitos jovens
e a todos aqueles que procuram a verdade, o perdão e a paz.
Confiamo-nos a Ti, nossa amada Mãe,
para que nos possas educar e formar
na escuta da Palavra viva, teu filho Jesus Ressuscitado,
para que nos reencontremos um dia no seu Reino de luz e salvação.
Aqui estamos Maria, estamos contigo hoje e para sempre! Ámen
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

7° DIA – segunda-feira, 11 de julho de 2022
(REZAMOS POR TODOS AQUELES QUE AINDA ESTÃO PERDIDOS NA ESCURIDÃO E NO DESESPERO)
- Canto ao Espírito Santo
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen
- Aleluia – introdução ao Evangelho
Do Evangelho segundo São Mateus (Mt 9, 9-13)
Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletaria de impostos, e disse-lhe:
«Segue-me». Este, levantando-se, o seguiu.
Aconteceu que estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à
mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: «Por que come o
vosso Mestre com os publicanos e os pecadores?» Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: «Não são os que
têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: Misericórdia
quero, e não o sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores».
Das palavras do Papa Francisco (HOMÍLIA – 21 de setembro de 2015)
Mateus conta, no seu Evangelho, como foi o encontro que marcou a sua vida, introduzindo-nos numa «troca
de olhares» que pode transformar a história.
Jesus olhou para ele. Que força de amor teve o olhar de Jesus para mover assim Mateus! Que força deviam
ter aqueles olhos para levantar! Sabemos que Mateus era um publicano, ou seja, cobrava os impostos dos
judeus para os entregar aos romanos. Os publicanos eram malvistos, até considerados pecadores, e por
isso viviam separados e eram desprezados pelos outros. Com eles, não se podia comer, falar nem rezar.
E Jesus parou, não passou ao largo acelerando o passo, olhou-o sem pressa, olhou-o com calma. Olhou-o
com olhos de misericórdia; olhou-o como ninguém o fizera antes. E aquele olhar abriu o seu coração, fê-lo
livre, curou-o, deu-lhe esperança, uma nova vida, como a Zaqueu, a Bartimeu, a Maria Madalena, a Pedro e
também a cada um de nós. Mesmo quando não ousamos levantar os olhos para o Senhor, o primeiro a
olhar-nos é sempre Ele.
É a nossa história pessoal; tal como muitos outros, cada um de nós pode dizer: eu também sou um
pecador, sobre quem Jesus pousou o seu olhar. Convido-vos a que hoje, em vossas casas ou na Igreja,
quando estiverdes tranquilos, sozinhos, façais um tempo de silêncio recordando, com gratidão e alegria, as
circunstâncias, o momento em que o olhar misericordioso de Deus pousou sobre a nossa vida.
HOJE REZAMOS POR TODOS AQUELES QUE AINDA ESTÃO PERDIDOS NA ESCURIDÃO DO
PECADO, NA SOLIDÃO E NO DESESPERO DE UMA VIDA LONGE DE DEUS.
QUE O TEU OLHAR, SENHOR, ALCANCE OS SEUS CORAÇÕES. FAZ QUE NO ENCONTRO CONTIGO
ENCONTREM UM CAMINHO DE SALVAÇÃO PARA RESSUSCITAR PARA UMA VIDA NOVA.
Pai Nosso, 10 Avé Maria, Glória ao Pai
- ORAÇÃO COM MADRE ELVIRA:
Mãe da espera, que procuras com o coração, com o olhar,
com as lágrimas os teus filhos perdidos, num mundo que abandonou a Deus.
Agradecemos-te porque o teu amor chamou-nos aqui
para dar vida, esperança, alegria e fé a muitos jovens
e a todos aqueles que procuram a verdade, o perdão e a paz.
Confiamo-nos a Ti, nossa amada Mãe,
para que nos possas educar e formar
na escuta da Palavra viva, teu filho Jesus Ressuscitado,
para que nos reencontremos um dia no seu Reino de luz e salvação.
Aqui estamos Maria, estamos contigo hoje e para sempre! Ámen
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

8° DIA – terça-feira, 12 de julho de 2022
(REZAMOS POR TODOS OS JOVENS)
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
- Canto ao Espírito Santo
- Aleluia – introdução ao Evangelho
Do Evangelho segundo São Lucas (Lc 15,11-32)
Naquele tempo disse Jesus: «Um homem tinha dois filhos. O mais jovem disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte
da herança que me cabe’. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus
haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa.
E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi, então,
empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele
queria matar a fome com as bolotas que os seus porcos comiam, mas ninguém lhas dava. E caindo em si,
disse: ‘Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome! Vou-me
embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai pequei contra o Céu e contra ti; já não sou digno de ser chamado
teu filho. Trata-me como um dos teus empregados’. Partiu, então, e foi ao encontro de seu pai.
Ele estava ainda ao longe, quando seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao
pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho, então, disse-lhe: ‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti; já não sou
digno de ser chamado teu filho’. Mas o pai disse aos seus servos: ‘Ide depressa, trazei a melhor túnica e
revesti-o com ela, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o;
comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver; estava perdido e foi
reencontrado!’ E começaram a festejar.
O filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa ouviu música e danças. Chamando
um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: ‘É teu irmão que voltou e teu pai matou
o novilho cevado, porque o recuperou com saúde’. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu
pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: ‘Há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi
um só dos teus mandamentos, e numa me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Contudo,
veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado!’ Mas o pai
lhe disse: ‘Filho, tu estarás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e
nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver; ele estava perdido e foi
reencontrado!’.
- Raio de Luz da Madre Elvira: Filho pródigo
Devemos ser felizes como nos diz a parábola do filho pródigo. Aquele rapaz que quis ir para longe, saiu de
casa, fugiu, fugiu.
No entanto, quando já só tinha para comer as bolotas dos porcos - também vocês e também nós comemos
algumas bolotas de porco, muitas vezes colocámos a cara no chão -, num dado momento aquele rapaz
disse: “Mas o meu pai, o meu pai tem muito para comer” e então voltou. Voltou!
Todos pensavam que ele, o pai, não abriria a porta. O filho tinha levado todo o dinheiro da casa e fugido e
fez a sua vida, com as prostitutas, com todas as confusões e agora volta a casa? Na verdade, o seu irmão
julgava-o.
O pai esperava-o desde longe todos os dias, através daquela janela. Esteve também para nós todos os dias
à janela! Escutemos, então, bem a Palavra de Jesus. Jesus contou-nos isto para nos falar da Misericórdia
infinita do Pai, do amor infinito do Pai. Deus não tem só amor, mas tem um amor infinito, a sua misericórdia
é infinita. No entanto, lembrem-se que o amor de Deus nos reveste, nos reveste de novo e podemos sentir
dentro de nós que a Misericórdia é infinita, da cabeça aos pés.
OBRIGADO, SENHOR, PORQUE O TEU AMOR FAZ FESTA À VIDA DE CADA JOVEM QUE
REENCONTRA A TUA MISERICÓRDIA.
OBRIGADO PORQUE FAZES FESTA POR CADA UM DE NÓS!
PEDIMOS-TE POR TODOS OS JOVENS, ESPECIALMENTE POR AQUELES QUE AINDA NÃO TE
ENCONTRARAM, PARA QUE SINTAM NOS SEUS CORAÇÕES O DESEJO DE VOLTAR A TI PARA
EXPERIMENTAR O TEU ABRAÇO QUE NOS FAZ SENTIR FILHOS AMADOS E PERDOADOS.
Pai Nosso, 10 Avé Maria, Glória ao Pai

- VÍDEO ORAÇÃO COM MADRE ELVIRA:
Mãe da espera, que procuras com o coração, com o olhar,
com as lágrimas os teus filhos perdidos, num mundo que abandonou a Deus.
Agradecemos-te porque o teu amor chamou-nos aqui
para dar vida, esperança, alegria e fé a muitos jovens
e a todos aqueles que procuram a verdade, o perdão e a paz.
Confiamo-nos a Ti, nossa amada Mãe,
para que nos possas educar e formar
na escuta da Palavra viva, teu filho Jesus Ressuscitado,
para que nos reencontremos um dia no seu Reino de luz e salvação.
Aqui estamos Maria, estamos contigo hoje e para sempre! Ámen
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

9° DIA - quarta-feira, 13 de julho de 2022
(REZAMOS POR TODOS AQUELES QUE “PARTICIPARÃO” NA FESTA DA VIDA, TAMBÉM PELOS QUE SE
CONECTARÃO ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DAS REDES SOCIAIS)
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
- Canto ao Espírito Santo
- Aleluia – introdução ao Evangelho
Do Evangelho segundo São Marcos (Mc 7,31-37)
Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção do mar da Galileia, passando por Sidônia e
atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava, e rogaram que impusesse as
mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e, com saliva,
tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu, e disse «Effatha» que quer dizer «Abrete!» Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu, e falava corretamente. Jesus
os proibiu de contar o que acontecera; mas, quanto mais o proibia, tanto mais eles o proclamavam.
Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: «Ele fez tudo bem; faz tanto os surdos ouvirem como os mudos
falarem».
ESPÍRITO SANTO, OBRIGADO POR TODOS AQUELES QUE ACOLHERAM O CONVITE A “VIR À
FESTA” E QUE IRÃO VIAJAR PARA CHEGAR À COLINA DOS MILAGRES OU SE CONECTARÃO
CONNOSCO NESTES DIAS ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS. CONFIAMOS-TE O CORAÇÃO DE CADA
UM PARA QUE, NO ENCONTRO CONTIGO, POSSAM REDESCOBRIR A VIDA COMO UMA FESTA.
Pai Nosso, 10 Avé Maria, Glória ao Pai
- ORAÇÃO COM MADRE ELVIRA:
Mãe da espera, que procuras com o coração, com o olhar,
com as lágrimas os teus filhos perdidos, num mundo que abandonou a Deus.
Agradecemos-te porque o teu amor chamou-nos aqui
para dar vida, esperança, alegria e fé a muitos jovens
e a todos aqueles que procuram a verdade, o perdão e a paz.
Confiamo-nos a Ti, nossa amada Mãe,
para que nos possas educar e formar
na escuta da Palavra viva, teu filho Jesus Ressuscitado,
para que nos reencontremos um dia no seu Reino de luz e salvação.
Aqui estamos Maria, estamos contigo hoje e para sempre! Ámen
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

