Oração em Família
4 de janeiro de 2017

No ano de 2017, comprometamo-nos, através da oração e da ação, a tornarmo-nos pessoas que
baniram dos seus corações, palavras e gestos a violência, e a construir comunidades não violentas,
que cuidem da casa comum.
Papa Francisco, Mensagem para o Dia Mundial da Paz 2017

(Podemos acender uma vela. Ela evoca-nos Cristo que nasceu para ser luz do mundo e a pequena
semente que Champagnat lançou no dia 2 de janeiro de 1817)
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

PARA LER…
2 de janeiro de 2017. Nesse dia, há exatamente 200 anos, Marcelino iniciou um projeto que ele
sentiu como um chamado de Deus e que lhe ardia por dentro. O Instituto Marista completa hoje
duzentos anos. E três palavras vêm a mim diante desse acontecimento: gratidão, perdão,
compromisso.
Gratidão. Este é um momento muito adequado para expressar a nossa alegria e o nosso
agradecimento a Deus pelo dom de Marcelino Champagnat à sua Igreja e ao mundo. Gratidão por
tantas gerações de homens e mulheres que foram positivamente marcados pela educação marista,
assimilando e promovendo os seus valores e vivendo como pessoas de fé e bons cidadãos. A
confiança de cada uma das suas famílias nesta instituição marista nos enche de alegria.
Perdão. Junto com a ação de graças, brota também um profundo desejo de perdão. Perdão pelas
vezes em que não fomos testemunhas dos valores que professamos. Perdão pelas nossas
infidelidades ao sopro do Espírito, pelas vezes não tivemos a coragem de seguir as suas inspirações
ou até seguimos a direção oposta.
Compromisso. Recebemos hoje, após 200 anos, uma herança maravilhosa cheia de luzes, mas
também com suas sombras. Sobre essa herança nos comprometemos a construir o futuro.
Queremos nos dar a oportunidade de um novo começo, assumindo o melhor do passado e abertos
à novidade do Espírito de Deus.
Maria, primeira discípula do Senhor, mulher fiel e comprometida, nossa Boa Mãe, acompanha-nos
e abre caminho rumo a um terceiro centenário marista pleno de esperança. Ela, que sempre fez
tudo entre nós, continuará a abençoar-nos e multiplicar.
Mensagem do Ir. Emili Turú, Superior Geral (adaptada)
(pode ser lida na totalidade em http://www.champagnat.org/shared/bau/EmiliTuru_02January2017_PT.pdf)

PARA REFLETIR E PARTILHAR…
 Fazemos parte da família marista. Que valor se salienta na educação que se recebe no
Externato?
 Estou grato por…
 Um novo ano representa a oportunidade de novos recomeços. Que compromisso quero
fazer para este ano?
Cada elemento da família é convidado a partilhar algo sobre estes tópicos de reflexão.

ORAÇÃO
Oh, Deus, que na Sagrada Família
nos deixastes um modelo perfeito de vida familiar
vivida na fé e na obediência de Vossa vontade.
Ajudai-nos a ser exemplo de fé e amor aos Vossos mandamentos.
Ajudai-nos a conservar na família a fé em vós.
Abri o nosso coração para que cresça nele
a semente da fé que recebemos no batismo.
Fortalecei a nossa fé, para crescermos no conhecimento de Jesus.
Protegei os nossos pais, especialmente nos momentos de sofrimento ou dificuldade.
Unidos a Jesus, com José e Maria,
pedimo-Vos que escuteis a nossa oração.
Amen.
Papa Bento XVI

Maria, Boa Mãe… Rogai por nós.
S. Marcelino Champagnat… Rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

