
 

 

 

18 de maio 2022  –  5 de junho 2022 

18 DE MAIO – DIA DE SANTA RAFAELA MARIA 

                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                     

“Santa Rafaela Maria:  

Tu que viveste aberta aos planos de Deus, que te deixaste inundar pela força do Espírito, que tiveste um coração 
sem limites disposto a amar sempre, ensina-nos a responder como tu ao plano de Deus. Apresenta-nos a Ele com as mãos 
abertas para entregar a nossa vida, para trabalhar por um mundo mais justo e reconciliado onde vivamos como filhos de 
um mesmo Pai. Ajuda-nos a ser semeadores de vida e esperança. Santa Rafaela roga por nós a Jesus. Ámen”  

 

5 DE JUNHO  – DIA DE PENTECOSTES 

O mesmo Espírito que animava Jesus, que desceu sobre Ele quando batizou no Jordão, está connosco. É o Espírito 
que nos congrega, nos fortalece e nos une ao Pai por meio do Filho. Acolhamos esta solenidade com confiança e sintamos 
essa força transformadora através dos seus dons. O Espírito Santo põe a Igreja a caminho, une-nos apesar das diferenças. 
Não estamos sozinhos. O Espírito vive e atua em cada um de nós. Ele nos motiva a levar o Evangelho a todas as partes do 
mundo.   

                                                                                             

 

 

 

   “Uma Santa muito humilde, doce, bondosa, silenciosa e cheia de 

riqueza espiritual, exemplo edificante”. 

                                                                                          Paulo VI 

   “Como Santa Rafaela Maria, sejam também testemunhos do amor 

misericordioso de Deus”.     

                                                                                      Bento XVI 

                                                      

                                                                                                               

 

“Espírito Santo, Espírito Paráclito, consola os nossos corações.  
Faz-nos missionários da tua consolação, paráclitos de misericórdia 
para o mundo.  
Advogado nosso, doce conselheiro da alma, faz-nos testemunhas 
do hoje de Deus, profetas da unidade para a Igreja e humanidade, 
apóstolos fundados na tua graça, que tudo cria e tudo renova. 
 Ámen” 
                                                                                  Papa Francisco 

 

  

 



 

18 de maio 2022  –  5 de junho 2022 

 

Queridos amigos da Família ACI e queridas Irmãs: 

           Santa Rafaela Maria foi dócil ao Espírito e às suas inspirações, deixou-se guiar por Ele e foi testemunha do amor 
misericordioso de Deus, fazendo-se dom para os outros. 

Que, com a força do Espírito Santo e o exemplo de Santa Rafaela Maria, possamos nós também dar testemunho, ser 
presença de Deus e construtores da paz no mundo. 

Como Família, continuemos em oração e peçamos juntos ao Espírito Santo, por intercessão de Santa Rafaela Maria, pelo 
final da guerra, pelas vítimas e por todos os que estão a sofrer com este conflito. 

Com amizade, 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde López, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle, 
Ir. Brigit Viji, Ir. Pilar Guzmán, Ir. Maria Vaz Pinto 

III Comissão Internacional da Família ACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                        

                                                          

 

 

 

 


