
III ASSEMBLEIA INTERNACIONAL 

“Família ACI em saída: 
 Cuidando da Casa Comum.    
 Atendendo os mais desfavorecidos.”                                                 Família ACI, Dom do Espírito… 

                                       Madrid, 24 fevereiro - 2 março, 2019                                                    Família para o mundo. 

 

28 de fevereiro de 2019 

ORAÇÃO DA MANHÃ 
 

Somos uma família de Leigos com caráter universal, pessoas e grupos que partilham o carisma de Santa Rafaela 
Maria e que desejam aprofundá-lo, conhecendo melhor a sua vida e espiritualidade. Queremos assumir um modo 
próprio de viver o Evangelho e de participar na missão da Igreja, seguindo o estilo de Santa Rafaela Maria. 

Vamos descobrindo e experimentando o Amor de Deus, na relação com Ele, com os outros e com o mundo, e vai 
crescendo em nós a vontade de viver a Reparação como resposta a esse Amor. Na Eucaristia reconhecemos o 
“amor até ao extremo” de Jesus e tentamos também vivê-lo, adorá-lo e celebrá-lo. 

Procuramos ser solidários com as situações de sofrimento que existem à nossa volta, e desejamos comprometer-
nos no trabalho com os mais desfavorecidos e em proteção da nossa Casa Comum.  

Queremos colaborar na construção de um mundo mais fraterno e justo, que seja reflexo do Amor de Deus.    

Silêncio 

Eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. Perante os inumeráveis 
prodígios e milagres realizados pelos Apóstolos, o temor dominava todos os espíritos. Todos os crentes viviam 
unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam terras e outros bens e distribuíam o dinheiro por todos, de acordo 
com as necessidades de cada um. 
Como se tivessem uma só alma, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão em suas casas e tomavam o 
alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E o Senhor 
aumentava, todos os dias, o número dos que tinham entrado no caminho da salvação. 

Act. 2, 42-47 
 
Obrigado, Senhor,  

pela Família ACI a que pertencemos, 
pela vida e missão de Santa Rafaela Maria  
e pelo Instituto das Escravas do Sagrado Coração de Jesus. 

 
Obrigado, Senhor,  

pela Tua presença nos nossos Grupos e Comunidades, 
pelas ajudas concretas que pões no nosso caminho, 
por nos ajudares a ter esperança e confiança, 
e por nos desafiares sempre a ser e a fazer MAIS. 
 

Pedimos a Tua LUZ, Senhor, 
para sabermos viver em resposta ao Teu AMOR, como sentido da nossa vida, 
para vivermos agradecidos por tanto bem recebido, 
para não nos acomodarmos às rotinas e trabalhos, 
para nunca nos esquecermos dos que têm menos do que nós, vivem sozinhos e em sofrimento. 
 

Pedimos a Tua LUZ, Senhor, 
para abrires o nosso coração ao que desejas para nós, individualmente e como Família ACI, 
para podermos discernir e perceber os Teus projetos, a Tua vontade, 
para termos coragem e fé nos nossos gestos e decisões, 
para sabermos decidir de modo a sermos cristãos mais verdadeiros e completos. 
 

Pedimos, Senhor, 
Que nos ensines a olhar a vida e o mundo com os Teus olhos e a tomarmos as decisões certas que nos ajudem a 
cada vez mais Te reconhecer como o centro das nossas vidas! 


