REFLEXÃO SOBRE O CAMINHO
PERCORRIDO POR JESUS, A VIA-SACRA.
“A CRUZ É ESCOLA DE ORAÇÃO!” (Pierre Vigne)
Com Pierre Vigne, o Apóstolo da Cruz e da Eucaristia, contemplemos Jesus, o
Mestre, caído sob o peso da pesada Cruz, revelando sua humildade e grande amor
por todos os homens e mulheres. “Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se
negue, dia a dia tome a sua Cruz e siga-me.” (Lc 9,23)
A vida é uma longa caminhada e nos convoca a cada momento a estarmos atentas
aos apelos do Senhor: “Vem e segue-me” (Mt 19,21). Caminhemos com os olhos
fixos no mais “Belo Livro, Jesus que sofre e morre na Cruz por nós.”
“A Cruz é Escola de oração”, é fonte de bênçãos e salvação. Pierre Vigne comunica
aos seus ouvintes o grande amor a Jesus Crucificado, procura “conquistar almas para Deus. Não quer deixar seus
irmãos presos ao egoísmo, à indiferença e na tibieza de sua vida diária. Mesmo que o nosso coração estivesse
endurecido como ferro, ele se transformaria ao contemplar esta Cruz do Calvário na qual Jesus foi suspenso.”
TODAS: “Olhai o CRUCIFIXO; contemplai um Deus humilhado, até a morte e morte de CRUZ.”
“Ao entardecer, Pierre Vigne contempla, com fervor, as cruzes do Calvário, iluminadas pelas cores do sol poente.”
Belo Sol, nós contemplamos a natureza, obra de tuas mãos que possamos exclamar: “Tu és a fonte, o Criador, o
Mestre dos bens, das alegrias e da verdadeira glória... Tendo o SOL, terei a luz...”
CANTO: O Belo Sol (Soeur Beatriz R.SS.S.) – Ver no Espaço Multimídia do nosso site.
És nosso Sol, és nossa vida / Oh! Que maravilha! / Dom de Jesus Cristo / Sempre presente na Eucaristia
Relendo nossa história, somos interpeladas pelo testemunho de nossas Irmãs, nas quais “os vizinhos descobriam
muito zelo, uma grande caridade para com todos; admiravam-se de sua vida pobre, simples, alegre e disponível.” A
nossa vida centrada no Mistério da Redenção, deve revelar: confiança, fé, alegria e simplicidade.
“Nossa vida será o que deve ser: o eco de Cristo.” (Me. Ernest Strub)
“As pessoas unidas em comunidade são a luz de Cristo, que brilha diante dos homens e se comprometem a glorificar
o Pai que está nos céus.” (Pierre Vigne falando às Irmãs).
“Viver o testemunho espiritual de Pierre Vigne, nos anima a conservar o precioso tesouro da caridade”, a fim de
perpetuar no tempo a Congregação que amamos e da qual queremos ver o florescimento.
É preciso beber na fonte de nossa espiritualidade para vivermos o projeto de Deus para cada uma de nós: “Sede
Santo porque eu sou Santo.” (Levítico 20,7)
“O coração humilde põe toda a sua confiança em Deus, porque reconhece a própria fraqueza...”
Rezemos a terceira estação da Via-Sacra, na qual Jesus cai pela primeira vez e peçamos perdão pelas vezes que
somos causa de queda para nossas Irmãs. “O testemunho evangélico, a que o mundo é mais sensível é o da atenção
às pessoas.”
Contemplemos Jesus caído no chão do nossa indiferença diante dos que sofrem, dos fracos, da nossa omissão; caído
devido as nossas fraquezas.
CANTO: Perdão, Senhor / Perdão por não ser santo / Perdão, Senhor / Por ter pecado tanto...
A história é uma só, da humanidade e minha, a queda sempre existe pra aquele que caminha; mas há um
Salvador que vem ressuscitar aquele que da queda quiser se levantar.
ORAÇÃO
“Caíste para abater nosso orgulho; rogo-te, Senhor, humilhar-me nesta vida, para elevar-me um dia na glória: corta,
corta em mim tudo quanto se opõe a tua santa vontade e a teu amor.”
PAI NOSSO
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