III ASSEMBLEIA INTERNACIONAL
“Família ACI em saída:
Cuidando da Casa Comum.
Atendendo os mais desfavorecidos.”
Madrid, 24 fevereiro - 2 março, 2019

Família ACI, Dom do Espírito…
Família para o mundo.

27 de fevereiro de 2019

ORAÇÃO DA MANHÃ
Colocamo-nos na presença do Senhor: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santos, Ámen
Fazemos silêncio interior e dispomo-nos a escutar o Senhor no nosso coração. Tratamos de nos relaxar, sossegar os
nossos pensamentos, largando aquilo que nos distrai e concentrando-nos no que é importante.
Na oração de hoje, o Senhor convida-nos a sair de nós mesmos e a sintonizar com os que mais sofrem.
Leitura Mt. 2, 13-18
Depois de partirem, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: “Levanta-te, toma o menino e sua
mãe, foge para o Egipto e fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para o matar.” E ele
levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egipto, permanecendo ali até à morte de Herodes.
Assim se cumpriu o que o Senhor anunciou pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho.
Então Herodes, ao ver que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou matar todos os meninos
de Belém e de todo o seu território, da idade de dois anos para baixo, conforme o tempo que, diligentemente,
tinha inquirido dos magos. Cumpriu-se, então, o que o profeta Jeremias dissera: Ouviu-se uma voz em Ramá, uma
lamentação e um grande pranto: É Raquel que chora os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem.
Este é um Evangelho doloroso. Os anjos trazem notícias difíceis: José e a sua pequena família converteramse em refugiados e viajam de noite para uma terra estrangeira.
Nos nossos dias, através das redes sociais e diferentes meios de comunicação, presenciamos uma realidade
muito triste: muitíssimas famílias vêem-se forçadas a fugir e a deixar os seus lares. São famílias que chegam à costa
do Mediterrâneo, do Caribe, do Oceano Indico, famílias atravessando o continente americano. Famílias que fogem
deixando os seus entes queridos e sofrendo pelo desenraizamento em busca de um lugar melhor para viver em paz
e em condições dignas. Famílias que se mobilizam escapando à guerra e à violência. São tantas as notícias deste
tipo que temos todos os dias que, muitas vezes, são ecos que nos comovem naquele momento, mas rapidamente os
esquecemos.
O massacre dos inocentes, assim como no tempo de Jesus, está vivo e continua nos nossos dias.
Governantes injustos fazem estragos atirando muitas pessoas para a miséria. Genocídio, atrocidades, campos de
refugiados, fome, doenças e grandes expatriamentos são frequentes na atualidade.
Neste momento podemos trazer diante do Senhor a situação de tantas famílias que sofrem, peçamos por eles e por
todos os inocentes do mundo que revelam o rosto de Cristo que sofre na Cruz. Se alguém quiser, pode fazer a sua
petição em voz alta e partilhá-la com todos.
(Oração pessoal) Música instrumental de fundo
Pedimos-te, Pai do Céu pelas necessidades de todas aquelas pessoas que sofrem e te apresentamos.
Pedimos também que nos animes a ajudar os refugiados do mundo, de maneira concreta e segundo as nossas
possibilidades. Que possamos ser testemunhas da não violência e dar as boas vindas a todas as pessoas deslocadas
que são obrigadas a emigrar. E pedimos-te através da Oração que o próprio Jesus nos ensinou: Pai Nosso…

