
  

18 de Maio 2021 

18 DE MAIO – DIA DE SANTA RAFAELA MARIA  

Rafaela Maria sentiu-se profundamente amada por Deus e decidiu   

entregar-se a Ele  através do serviço humilde aos seus irmãos, especialmente  

aos mais pobres. 

Atenta às necessidades do seu tempo, e em resposta ao chamamento do 

Senhor para O seguir mais radicalmente, ela e a sua irmã Pilar, fundaram a  

Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, com a missão 

 de reparar o Coração de Jesus, trabalhando com Ele para 

reparar o mundo destruído pelo pecado. Com zelo apostólico, a nossa Santa trabalhou 

para estender o Reino. Dizia: “O coração de uma reparadora não deve limitar-se a um 

número determinado de pessoas , mas ao mundo inteiro, pois todos são filhos do Coração 

do nosso bom Jesus e todos lhe custaram todo o Seu sangue”. 

Rafaela fez da Eucaristia o centro da sua vida e trabalhou incansavelmente para “pôr 

Cristo à adoração dos povos”.                                           

                                                                         

  

                                                                               

                                                                                                   

  

  

 

 

 

 

Queridos amigos da Família ACI: que Sta. Rafaela nos ajude a 

crescer em humildade e simplicidade, pois só assim,  como ela 

dizia, atrairemos as benções de Deus. 

Que sejamos pessoas de paz e de festa, pacientes e 

agradecidas, que querem servir a Deus e dar testemunho do 

seu Amor na vida de todos os dias.  

Continuemos unidos em oração pelo fim da pandemia e das 

guerras. Peçamos a intercessão de Sta. Rafaela por todas as 

vítimas e as suas famílias nestes momentos de dor. Que o 

Senhor da Vida os console e anime na esperança. 

Com amizade, 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, 

Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle, Ir. Brigit Viji, Ir. 

Pilar Guzmán, Ir. Maria Vaz Pinto 

Comissão Internacional da Família ACI 

 

 

 

Deus, Nosso Pai, que pelo caminho 

da humildade e da entrega total ao 

coração do teu Filho, conduziste 

Santa Rafaela Maria à santidade, 

concede-nos por sua intercessão 

que e amor profundo a Jesus 

Eucaristía transforme as nossas 

vidas e nos inspire a trabalhar 

generosamente  na reparação do 

teu Povo. Por Jesus Cristo Nosso 

Senhor.           Amén 

 

 


