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SOMOS  FAMÍLIA ACI … 

 
Senhor, hoje queremos agradecer-Te a vida e a fé de Santa Rafaela 

Maria e agradecer-Te por todas as Irmãs Escravas que nos deram a 

conhecer o seu carisma e a sua espiritualidade, que têm sido uma 

grande ajuda no nosso próprio caminho. 

Trazemos todos no coração um desejo grande de estar em comunhão 

com o Teu Filho Jesus Cristo e com a Sua Igreja, e colaborar na Sua 

missão, seguindo o estilo de Santa Rafaela Maria e querendo viver ao 

seu modo que é o modo de Jesus. 

Desejamos continuar a nossa busca deste caminho próprio e único, 

integrados e apoiados pelo grupo a que pertencemos, e que faz parte 

desta maior Família na Tua Igreja que é a Família ACI. 

Procuraremos conhecer sempre mais e melhor a 

vida e a espiritualidade de Santa Rafaela Maria,  

Procuraremos viver a reparação como resposta de 

amor ao Amor que Jesus nos tem, tentando, 

individualmente e em grupo, atender os mais 

pobres ou que estão em situação de sofrimento, 

Procuraremos viver a Eucaristia nas suas dimensões 

de Celebração, Adoração e Atitudes de vida, 

seguindo os passos de Santa Rafaela Maria, 

Procuraremos ser cristãos que vivem com seriedade 

e empenho a vida e a fé, e estar disponíveis para 

colaborar na missão das Escravas. 

Senhor, que a Vida do teu Filho Jesus seja o nosso guia e que o Teu 

Espírito nos ilumine para que sejamos instrumentos de bem na vida de 

todos com quem vivemos, empenhados na transformação do mundo, 

Reino de Deus. 

 

Que Maria nos acompanhe e ensine a estar disponíveis, dando o 

melhor que temos, e que possamos ajudar-nos uns aos outros, com 

espírito solidário e fraterno. 

Santa Rafaela Maria, roga por nós ao Senhor! 
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