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4º dia – 27.07.2022

Na amizade de Cristo. O crescimento e a maturação.

ENTRADA DA DELEGAÇÃO (Canto: Andar com Fé – Gilberto Gil)

SAUDAÇÃO:
Cristo princípio e fim, sendo Deus se fez homem e revelou seu amor por nós. Sua 
amizade e seu amor se estendem de geração a geração. O ENA é um tempo especial e 
privilegiado para estreitar estes laços e nos aproximar mais de Deus e dos irmãos, 
afinal, o Papa Francisco nos recorda: “(...) o caminho do Cristão já está inteiramente 
sob a luz da Ressurreição que anima os sentimentos, atitudes e opções de quem 
deseja seguir a Cristo .’’ Iniciemos nosso caminhar invocando a Santíssima Trindade:

CANTO: Santíssima Trindade.

COMENTÁRIO (Leitor I):

A oração é a trilha sonora da nossa vida, a embalar todas as situações que vivemos. O 
catecismo da igreja afirma: “Aprendemos a rezar em certos momentos ouvindo a 
palavra do Senhor e participando de seu Mistério Pascal, mas é, em todos os tempos, 
nos acontecimentos de cada dia, que seu Espírito nos é oferecido para fazer jorrar a 
oração(..), o tempo está nas mãos do Pai. No presente é que nós o encontramos, nem 
ontem, nem amanhã, mas hoje ”.

ORAÇÃO (Semeador – Momento de Perdão):

Aqui estamos, diante de vós, Espírito Santo, reunidos no vosso nome. Vinde a nós, 
assiste-nos, inflame os nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-
nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitas que a justiça seja lesada por nós, 
pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos 
torne parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós 
vo-lo pedimos a vós que, sempre e em toda parte, agis em comunhão com o Pai e o 
Filho pelos séculos dos séculos. Amém! 

LEITURA DO SALMO 139,1-16 e 23-24

LEITURA DO EVANGELHO DE MATEUS 5,43-48

COMENTÁRIO (Leitor II):

Na amizade de Cristo, aprendemos que no caminhar, as curas, conversões e bênçãos 
são alcançadas. O Senhor Jesus nos educa com amor, de tal forma que preferiu contar 
conosco como forma de instrumentos e evangelização. Para tanto, ele nos exorta a 
reavaliar nossas escolhas para uma transformação profunda, integral, pessoal e 
coletiva.
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COMENTÁRIO (Leitor III):

A paternidade do Senhor nos ensina que devemos buscar a santidade para uma 
vivência plena e feliz. Essa, no entanto, não está longe, onde não podemos alcançar, 
mas está em nós e a partir de nós com a realidade que temos, dentro dos grupos-base 
do MFC ou onde o Senhor nos chamar. Reconhecer Cristo no outro e amá-lo por 
inteiro, eis a lição do evangelho! Reflitamos a partir de exemplos concretos de pessoas 
que souberam encontrar na amizade de Jesus motivos para transformar o mundo.

REFLEXÃO PARTILHADA:

•  Nossa Senhora Aparecida: “Maria, mãe da igreja, além de modelo e paradigma da 
humanidade, é artífice de comunhão.” (cf. DAp, n,268) Caminhar juntos: este é o 
sentido máximo da sinodalidade. Maria é, para nós, a educadora na fé, para nos 
assemelhar cada vez mais a Jesus. (cf. DAp, n.300b)

A primeira a viver plenamente a amizade e ensinamentos de Jesus, no Brasil traz o 
nome de Aparecida. Mulher do Sim, da força, que diante dos desafios permaneceu de 
pé, ensinando-nos a fazer sempre o que Jesus disser, deixou tudo para seguir, não 
parou no anúncio, ao contrário tornou se propagadora da boa nova.

•  Irmã Maria Batista: No sertão do Ceará, de origem simples e família numerosa ainda 
jovem conheceu o casamento, a maternidade e perda de alguns dos filhos. Venceu um 
câncer e saiu deste fortificada e decidida a fazer a diferença. Sentiu na pele a 
necessidade de partilhar, acolher e transformar os desafios vividos em testemunho de 
fé e coragem, desta forma, fundou o Lar Menino Jesus para acolher crianças e 
adolescentes com câncer além de famílias carentes assistindo-as em suas 
necessidades, dando-lhes vida digna e condições para enfrentar os desafios.

ORAÇÃO (CONDIR Norte): 

O Mãe Aparecida dai-nos a graça de viver sobre teu manto, iluminados pelo teu divino 
filho, e pelo exemplo de irmã Maria Batista, transformar os desafios em ninhos de 
acolhimento e superação. 

•   São Francisco: Fiel seguidor de Jesus deixou-se encantar pela natureza, fazendo 
da sua vida, uma irmandade com todos os seres vivos, despojou-se de si mesmo por 
amor ao Reino de Deus, dizia: “Como pode haver tanta injustiça, tanto luxo, ao lado de 
tanta pobreza?” De família rica fez votos de pobreza e começou a pregar sua doutrina. 
Decidido a cumprir as Escrituras sagradas, passou a viver voltado para o espírito. 
Doou por inteiro sua vida, através do trabalho incansável de amor e proteção aos 
menos favorecidos e a natureza.
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• Padre Edilberto Amorim:  A Bahia é assistida pela Comunidade Terapêutica 
Fazenda Vida e Esperança (COTEFAVE) idealizada por Padre Edilberto que ao 
acompanhar três jovens vivendo a fase terminal de doenças adquiridas pelo consumo 
de substâncias psicoativas, prometeu a um deles, em seu leito de morte, que a partir 
de então dedicaria sua vida para recuperação de vidas. Fundou a Cotefave, e há vinte 
anos vem dedicando a resgatar jovens e adultos em situação de risco. Mantida através 
de doações, parcerias e voluntariado a instituição se lança no resgate do ser humano 
por inteiro, acreditando sempre na recuperação e reinserção na sociedade. Valoriza a 
natureza, por ser o primeiro sinal de amor de Deus por nós e acolhe a todos 
acreditando sempre na recuperação de cada um, independentemente de sua história 
anterior, pois, vê o rosto misericordioso de Cristo em cada face destruída pelas drogas 
e ali busca o resgate pleno.

ORAÇÃO (CONDIR Sudeste): 

Minha Senhora, de amor e misericórdia incondicional, rogo a ti que dê a sobriedade 
que preciso para viver. Dê-me o amor necessário para conhecer-me melhor. Concedei-
me a fraternidade para com meus irmãos. Intercedeis por aqueles que ainda vivem na 
escuridão. Mãe bondosa e piedosa cobre com seu sagrado manto as minhas vontades, 
uma vez conhecendo a tua misericórdia. Dai-me força para que eu seja um 
multiplicador da fé, vida e esperança.

•  Santa Dulce: Menina franzina que não deixou se limitar pela saúde frágil, desde cedo 
se entregou ao cuidado dos enfermos, mendigos e desvalidos. Tornou-se grande pela 
coragem, acolhendo pessoas em situação de abandono e miséria, tudo por amor a 
Jesus, que via em cada um. Criou hospitais e obras assistenciais onde muitas vidas são 
salvas e resgatadas. Tinha como lema: amar e servir. Viveu plenamente, fazendo da 
própria existência um instrumento vivo de fé, deixando nos um testemunho notável.

•  Stephen Kanitz: Em Sergipe, o Lar Infantil Cristo Redentor (LICRE), cuja missão é 
promover o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social, seguindo a luz de Cristo e promovendo a vida. A história 
começa em 1997, quando o Prof. Stephen Kanitz da USP se aposentou e passou a 
dedicar-se ao trabalho voluntário ajudando o Terceiro Setor. Kanitz procurou 
incentivar os voluntários a escolherem entidades próximas de sua residência, escola 
ou trabalho priorizando buscas por critérios de localização geográfica: “Antes de 
salvar o mundo, salve o seu bairro!" assim ele pregava, homem que ousou batalhar pela 
causa dos enfraquecidos, transformando os desafios de cada pessoa na coragem de 
lutar e viver novas expectativas.

ORAÇÃO (CONDIR Sul): 

Santa Dulce auxilie nos à conversão diária para que possamos resplandecer a caridade 
de Deus ao próximo, dai-nos a graça de orar e viver como ti. Que a exemplo do LICRE 
sejamos mais atentos a necessidade do nosso próximo.
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•  Santo Antônio: Foi responsável pela formação dos frades, diante de sua grande 
capacidade intelectual e seu conhecimento teológico. De família nobre, seguindo 
Jesus, se fez pobre para ajudar os mais necessitados. É chamado de Santo dos Pobres 
e Santo Casamenteiro, por ter ajudado moças a conseguirem os dotes para o 
casamento. “Ele tinha enorme compaixão, e sentia, como frade franciscano, a fome 
dos pobres. Os pães distribuídos no dia de Santo Antônio também nos ensinam a 
importância da partilha. Se o amor de Cristo continuar tocando nosso coração, como 
tocou o coração de Santo Antônio, aprenderemos que o pão não pode ser só meu, 
mas nosso; só assim haverá pão para todos.”

•   Irmãs Nazarena Missio, Anna Maria Canci, Ritta Basso e Zélia Fronza: Em Alagoas, 
o Coração de Cristo é vivido plenamente no Recanto Coração de Jesus (RSCJ). Dizia 
Santa Teresa Verzeri: “Filhas do Coração de Jesus (FSCJ) equivale a dizer Filhas do 
Amor; filhas herdeiras de Sua caridade. Para que aprendais somente Ele que é a fonte 
inesgotável da verdadeira santidade.” FSCJ foram acolhidas no Nordeste brasileiro no 
início da década de 70. Dom Adelmo Cavalcante Machado era arcebispo da Igreja de 
Maceió, tendo como bispo auxiliar, Dom Eliseu Gomes de Oliveira. No desejo de 
intensificar a promoção humana e a evangelização na Área Norte do Estado onde era 
grande a pobreza, Dom Eliseu foi ao Rio Grande do Sul em busca de padres que 
animassem o trabalho missionário, não tendo conseguido sacerdotes, foi aconselhado 
a dirigir-se às FSCJ. Quatro foram escolhidas como pioneiras da nova missão, as Irmãs: 
Nazarena Missio, Anna Maria Canci, Ritta Basso e Zélia Fronza, foram para Maragogi 
onde a Missão foi oficialmente iniciada, recebendo a denominação de Centro de 
Comunidade Santo Antônio. A fundação de uma cooperativa e, depois, de um espaço 
alugado para encontros e refeições de grupos diversos em Maragogi, além de uma 
casa de encontros e de espiritualidade – o Recanto Coração de Jesus, em Maceió – 
representam não apenas fontes de ajuda para sustento da congregação, mas 
constituem uma forma de valorizar e aproveitar a agricultura familiar e os produtos 
mais livres de agrotóxicos, bem como de oferecer à comunidade espaços de 
formação, capacitação, troca de experiências, cuidado, acolhida e escuta de que tanto 
se necessita.

ORAÇÃO (CONDIR Centro-Oeste):

Sagrado Coração de Jesus inflame nossos corações de amor e esperança para que 
sejamos sinal de amor e vida. Que a exemplo do Recanto Coração de Jesus, sejamos 
lares de acolhimento.

PRECES DA COMUNIDADE

1. Mãos que lavam – Senhor, dai-nos a graça de ser o auxílio e não fugir da nossa 
responsabilidade diante dos compromissos do MFC que nos é proposto. Ensina-nos 
que lavar as mãos diante do chamado é não se comprometer e não se envolver com a 
dor e a miséria do outro. Ensina-nos a estar do lado dos excluídos, injustiçados e os 
muitos pré-condenados pelo mundo.
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2. Mãos que assumem - Senhor, dai-nos a graça de abraçar nossas cruzes com amor e 
por amor vencê-las, livrai-nos do comodismo que nos afasta das lutas diárias e das 
murmurações que tiram a nossa disposição para fazer o que é necessário.

3. Mãos que firmam – Jesus, nas três quedas que tiveste, sempre usaste as mãos para 
recomeçar, reerguer e levantar. Dai-nos a graça de não apontar as quedas dos outros, 
mas acolher o caído ajudando a superar as fraquezas e reconstruir sua história.

4. Mãos que acolhem – Senhor, dai-nos a graça de acolher como Maria na anunciação, 
no presépio e no caminho do calvário. Livra-nos das chagas do egoísmo que cega e 
tira o direito de acolher ao outro.

5. Mãos que ajudam – Senhor, ensina-nos a ser mais como cireneus nesses momentos 
de retomada, tirando de nós a agonia de meros espectadores curiosos, que nada 
fazem para aliviar os ombros esmagados e chagados dos irmãos em nossa volta.

6. Mãos que confortam – Dai-nos a graça da sensibilidade e da generosidade que 
ficaram gravadas em tuas mãos. Ensina-nos a ser conforto e solidariedade diante da 
dor e do sofrimento.

7. Mãos que suplicam – Senhor, livra-nos do coração duro, indiferente e insensível 
diante das diversas realidades, ensina-nos a chorar por nós mesmos e pelo outro, 
pelas vítimas da guerra, violência, do preconceito, da ganância e do ódio. Abençoa-
nos para que saibamos ser caminhos de súplica, misericórdia, conforto, alívio e alento.

8. Mãos que doam vida – Senhor, livrai-nos da insegurança e do medo, abre nossos 
olhos para que nossas mãos se entreguem em solidariedade, compromisso, vida e 
justiça. Dai-nos coragem para arriscar a fazer o bem, a socorrer o outro, a romper com 
estruturas que comprometem os mais fracos e excluídos.

9. Mãos que constroem – Senhor, dai-nos força e coragem para que o MFC seja 
instrumento de construção nos lares, além de mãos fortes e sabias que construam 
famílias, mãos que afagam nossos filhos, que abraçam e indicam o caminho do bem.

COMENTÁRIO (Leitor IV):

Com as mãos que acolhem os MFCistas dos vários recantos do país unamos os nossos 
corações e na maturidade de filhos de Deus ousemos orar.

ORAÇÃO DO PAI NOSSO CANTADA 

COMENTÁRIO FINAL E PARTILHA:

Gesto concreto: Na pandemia tivemos o auxílio necessário que foi suporte, 
especialmente, quando não tínhamos outros recursos, mas a máscara que nos 
protegeu e amparou, também tirou de nós a graça de contemplar o sorriso, trazendo-
nos desconforto e outros inconvenientes. Hoje, no caminho da cura e da maturidade
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estamos aprendendo a graça da convivência e da superação. Por isso, pedimos a Deus 
que nos ensine a transformar e espalhar a boa nova. Aquilo que outrora fora desafio, 
hoje nos traz sementes da vida e símbolos da Esperança. A vida nova brota da 
semente que a amizade e o amor de cristo nos trazem. “Se for preciso começaria tudo 
outra vez, do mesmo jeito andando pelo caminho de dificuldades pois a fé que nunca 
me abandona, me daria forças para ir sempre em frente”.  (Santa Dulce).
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