Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade
(São Luís Orione)

Novena para o centenário

COM ENTUSIASMO RUMO AO FUTURO
ANUNCIANDO O EVANGELHO DA
CARIDADE

Província Nossa Senhora Aparecida
Brasil/Cabo Verde

Apresentação

As novenas são instrumentos devocionais de
oração, que solenizam as festas cristãs. Com
imensa alegria vamos celebramos os cem anos
de fundação das Pequenas Irmãs Missionárias da
Caridade fundada por São Luís Orione, queremos
render graças a Deus pelas alegrias e tristezas
percorridas durante estes cem anos de nossa
História.
Vamos com muito entusiasmo preparar
Solenemente através desta novena a nossa
grande e alegre festa. Nossa família religiosa,
juntamente com os leigos, amigos e benfeitores,
no coração da Igreja, sob o manto de Maria
Santíssima e aos pés de Jesus Cristo, louva a
Divina Providência pela graça de podermos
festejar os cem anos.
Que esta novena nos ajude a tocar o carisma de
São Luís Orione e mergulhar em seus
ensinamentos preciosos.

Por tudo rendemos graças a DEUS
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Primeiro Dia: Nossa Origem está no
Coração de Jesus
Preparação do ambiente: Imagem ou
quadro do Coração de Jesus, S.Luís Orione, vela,
flores etc...

Motivação Inicial:
Queridas Irmãs, hoje o primeiro dia da nossa
novena, temos a alegria que fazermos a memória da
nossa fundação que partiu da misericórdia do
Sagrado Coração de Jesus.

Palavra de Deus: Mt.11,28-30
“Vinde a mim todos vós que estais aflitos sobre o
fardo e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e
recebei minha doutrina porque Eu Sou manso e
humilde de coração, e achareis o repouso para as
vossas almas. Porque o Meu jugo é suave e o Meu
peso é leve.”

Canto: Coração de Cristo ...Coração do
Homem...Coração de Deus

Leitura Espiritual: Consagradas ao Sagrado
Coração – Do livro: A herança de um carisma na
ótica feminina pag. 390 1º parágrafo.
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Reflexão do grupo:
Canto: ou Mantra
Compromisso:
Intensificar a nossa Devoção ao Sagrado coração de
Jesus, fonte de vida que brotou a nossa origem.

Oração:
Consagração do Instituto e da
comunidade ao sagrado coração de
Jesus (em dois coros).
1-Coração admirável de Jesus, nós somos vossa,
vossas porque redimidas por vosso Sangue e
chamadas á vossa Igreja pelo Batismo.
2-Vossa porque chamadas por especial vocação a
Vos seguir na observância dos conselhos
evangélicos;
1-Vossas porque pela profissão religiosa somos o
novo título, consagradas a Deus.
2-Hoje renovamos esta consagração a vós,
individualmente, como, comunidade, como instituto
religioso.
1-Aceitai Senhor Jesus, a total entrega das nossas
pessoas, dos nossos trabalhos, de todo o bem que
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se faz nesta
comunidade.

casa

e

pelos

membros

2-Que
ela
seja
inteiramente
Vossa,
pensamentos, nas decisões, nas realizações.

desta

nos

1-Nela floresçam cada dia mais, a fé e o desejo de
comunhão com Deus, expressos na contemplação e
na oração.
2- Que a caridade fraterna faça de todas nós um só
coração e uma só alma.
1-O zelo pela glória de Deus e a salvação dos irmãos
nos torne firmes no trabalho, generosas na doação,
puras nas intenções, retas e na ação.
2- Observância da Regra, em espírito de fé, nos faça
testemunhas do vosso Evangelho.
1-A fidelidade aos nossos sagrados compromissos
nos torne dignas da bênção prometida aos servos
bons e fieis.

Canto: Coração Santo Tu Reinarás...

ORAÇÃO PARA O CENTENÁRIO DAS PIMC
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Oração conclusiva:
ORAÇÃO PARA O CENTENÁRIO DAS PIMC
Divina Providência,
infinita
bondade,
São Luís Orione a
expressão feminina
carisma, através das
rendemos-te graças
inefável
dom
à Igreja e ao mundo.

que
na
inspiraste
dar vida à
de
seu
PIMC;
por
este
concedido

A Ti nosso louvor pelas Irmãs que, seguindo os
passos do Santo Fundador, viveram a história destes
100 anos e colaboraram ao projeto do Pai, levando a
Caridade de Cristo aos pobres, aos pequenos, mais
distantes de Deus ou os mais abandonados.
Deus Providente ajuda-nos a viver o Centenário de
fundação em fidelidade criativa ao carisma, dóceis às
moções do Espírito Santo e abertas aos sinais dos
tempos e lugares. Que as PIMC espalhadas em
quatro
Continentes,
sejam
portadoras
da
“misericórdia e da glória” que jorra do Coração de
Cristo e testemunhem com coragem a profecia da
caridade, da comunhão e do serviço.
Maria, nossa Mãe e Celeste fundadora, conduze-nos
pela mão e plasma a nossa vida em conformidade
com a vida de teu Filho Jesus, na bondade, beleza e
verdade para reconduzir todos à unidade em Cristo e
com a Igreja. AMÉM.

Canto final:
Vinde a mim se estais aflitos.....
6

Segundo dia: Dom Orione Testemunho
de Vida Um exemplo a seguir

Preparação do ambiente
Colocar a Imagem de S. Luís Orione, velas flores....

Motivação: Oração inicial (De acordo com a
criatividade)

Dinâmica:
Entregar para cada Irmã uma folha de papel para
colocar virtudes e dons de S. Luis Orione e o seu
para colocar em volta da Imagem.

Palavra de Deus: Mt: 25, 31-40 (O Juizo Final)
Canto: Orione de Deus Recebeu a mensagem...

Leitura Espiritual:
A Fé e confiança na Divina Providência do livro: a
Herança de um Carisma na Ótica Feminina P.138 a
139

Reflexão do grupo –
Partilha da Vida de S. Luís Orione ( o que mais você
admira Nele)
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Canto – (Em cada colocação se canta um refrão
da musica: (Orione de Deus recebeu)

Assumir o Compromisso:
O que a nossa comunidade pode fazer
concretamente para ajudar na promoção vocacional.

Oração Conclusiva
Ó São Luís Orione, atraído desde vossos
primeiros anos pelo fascínio irresistível de
Deus, e animado por filial devoção para com a
virgem Santíssima, oferecestes toda a vossa
vida em holocausto do amor a Cristo e à sua
Igreja, em generoso serviço de caridade para
com os irmãos especialmente para com os
infelizes e pobres vossos prediletos. Obtendonos a graça de seguir vosso exemplo, para
servir a Deus e ao próximo com a mesma
generosidade e difundir a mensagem de
caridade que, por meio de vós, quis Deus
enviar ao mundo inteiro. Amém!
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Terceiro dia Fundação das pequenas
irmãs da caridade
Preparação do ambiente
Quadro de S.Luís e as primeiras Irmãs, velas flores...

Motivação Oração inicial - de acordo com
a criatividade da comunidade

Canto:
Somos Filhas deste Pai que amou a fidelidade...

Palavra de Deus: Lucas 5,1-7
Avance para as Água mais profundas...

Canto: Vou navegar, nas águas deste mar
Leitura Espiritual - Fundação Oficial das
PIMC - tirada do livro da Herança de um carisma na
ótica Feminina pg. 222 ss

5-Partilhar: Em forma de prece

6-Canto - mantra
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7-Compromisso
Dentro da realidade da comunidade e paróquia qual
compromisso podemos fazer para intensificar a
comemoração do centenário

Oração Conclusiva
ORAÇÃO PARA O CENTENÁRIO DAS PIMC
Divina Providência,
que
na
infinita
bondade,
inspiraste
São Luís Orione a
dar vida à
expressão feminina
de
seu
carisma, através das
PIMC;
rendemos-te graças
por
este
inefável
dom
concedido
à Igreja e ao mundo. A Ti nosso louvor pelas Irmãs
que, seguindo os passos do Santo Fundador,
viveram a história destes 100 anos e colaboraram ao
projeto do Pai, levando a Caridade de Cristo aos
pobres, aos pequenos, mais distantes de Deus ou os
mais abandonados. Deus Providente ajuda-nos a
viver o Centenário de fundação em fidelidade criativa
ao carisma, dóceis às moções do Espírito Santo e
abertas aos sinais dos tempos e lugares. Que as
PIMC espalhadas em quatro Continentes, sejam
portadoras da “misericórdia e da glória” que jorra do
Coração de Cristo e testemunhem com coragem a
profecia da caridade, da comunhão e do serviço.
Maria, nossa Mãe e Celeste fundadora, conduze-nos
pela mão e plasma a nossa vida em conformidade
com a vida de teu Filho Jesus, na bondade, beleza e
verdade para reconduzir todos à unidade em Cristo e
com a Igreja. AMÉM.
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Quarto dia: A Vida Consagrada
onde está (nosso sim)
1-Preparação do Ambiente (colocar
símbolos que recorda o chamado)
2-Motivação: Neste ano dedicado a vida
consagrada o Santo padre nos convida a revermos o
nosso compromisso de consagradas na Igreja e no
Instituto. Como estou vivendo a minha consagração?
A minha alegria contagia?

Oração inicial (a escolha)
Dinâmica: Partilhar o seu primeiro chamado...
3-Palavra de Deus: Mt :19,16-31...O jovem
rico

Texto: sobre a VR.
(...) Esta é a beleza da consagração: é a alegria, a
alegria... » A alegria de levar a todos a consolação
de Deus. São palavras do papa Francisco. « Não há
santidade na tristeza » continua o Santo Padre, «
não andeis tristes como os que não têm esperança »,
escrevia São Paulo (1Ts 4, 13).
A alegria não é um adorno inútil, mas exigência e
fundamento da vida humana. Nas preocupações de
cada dia, todo o homem e mulher procura alcançar a
alegria e permanecer nela com todo o seu ser.No
mundo há, muitas vezes, um déficit de alegria. Não
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somos chamados a realizar gestos épicos nem a
proclamar palavras altissonantes, mas a testemunhar
a alegria que brota da certeza de sentir-se amado, da
confiança de ser salvo.
A nossa memória curta e a nossa experiência fraca
impedem-nos muitas vezes de procurar as « terras
da alegria », onde saborear o reflexo de Deus.
Temos mil e um motivos para viver na alegria. A sua
raiz alimenta-se da escuta crente e perseverante da
Palavra de Deus. Na escola do Mestre, escuta-se o «
esteja em vós a minha alegria e a vossa alegria seja
completa » (Jo15, 11), e treinamo-nos com exercícios
de alegria perfeita.
«A tristeza e o medo devem dar lugar à alegria:
“Alegrai-vos... exultai... transbordai de alegria” – diz o
profeta (66 10). É um grande convite à alegria. […]
Cada cristão, mas, sobretudo nós, somos chamados
a levar esta mensagem de esperança, que dá
serenidade e alegria: a consolação de Deus, a sua
ternura para com todos. Mas só o poderemos fazer
se experimentarmos, nós primeiro, a alegria de ser
consolados por Ele, de ser amados por Ele. […]
Existem pessoas consagradas que têm medo da
consolação de Deus e se amofinam, porque têm
medo dessa ternura de Deus. Mas não tenhais
medo. Não tenhais medo. O nosso Deus é o Senhor
da consolação, o Senhor da ternura. O Senhor é pai
e Ele disse que procederá conosco como faz uma
mãe com o seu filho – com ternura. Não tenhais
medo da consolação do Senhor » (...)
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Canto: Em cada Partilha (Cantemos: Aquele que
nos chamou é fiel...) bis.

5- Leitura Espiritual: Vida Consagrada onde
está? Livro: A Herança de um Carisma na Ótica
Feminina P.72...
Canto: Maria do SIM ou Uma consagrada para
amar... (ou outro)
6 - Partilha
Fazer memória como foi o seu chamado e porque
escolheu a congregação das PIMC
7-Compromisso:
Aprofundamentos dos documentos sobre o ano da
Vida Consagrada.
Oração Final
Pelas Vocações.
Jesus, Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a
vos seguir, continuai a passar pelas nossas famílias
e comunidades. Despertai corações generosos para
vos seguir como apóstolos, como leigos, como
sacerdotes, como religiosos e religiosas, servidores
voluntários do povo de Deus e de toda a
humanidade. Amém
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Quinto dia:
sustentáculo

Mãe,

bússola

e

1-Preparação do ambiente
(Imagem de Maria flores vela... colocar
símbolos que recorda essa passagem)

2-Motivação: Maria nosso exemplo de
serva fiel, a grande Missionária continuadora
da Missão de Seu filho. Ela é a nossa Celeste
fundadora, Ela está sempre perto de nós, é a
nossa protetora e exemplo de mulher
Consagrada.

Oração inicial: (Critério da comunidade)
Canto: Singela Doce pura...
3-Palavra de Deus: Jo:2,1-11 “Fazei
tudo o que Ele vos dizer!”

Canto: Quando teu filho contigo vier... (ou
outro)

5-Leitura Espiritual livro: Herança de
um Carisma na Ótica Feminina P.182 a 183...
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6 - Partilha
Resgatar a delicadeza de
convivência do nosso dia a dia.

Maria,

na

Compromisso
Intensificando
as
devoções
Mariana
procurando vivenciar as virtudes de Maria...

Oração Conclusiva Dá-nos Ó Maria,
uma alma grande.
Dá-nos Ó Maria, uma alma grande,
Dá-nos Maria, grande coragem, Coração largo
e magnânimo, Que chegou a todas as dores e
a todas as lágrimas.
Faze que sejamos verdadeiramente que
queres: Os pais dos pobres.
que toda a nossa vida seja consagrada a dar
ao povo e o povo a Cristo;
Que esta se e inflame e resplandeça em
Cristo:
E em Cristo se consuma luminosa
evangelização dos pobres.
A nossa vida e a nossa morte seja um canto
dulcíssimo de caridade
E um holocausto ao Senhor.
E depois... depois o Santo Paraíso!
Junto a Ti Maria: Sempre com Jesus, Contigo,
sentado até os pés, Ò nossa Mãe, no Paraíso,
no paraíso! Fé e coragem, Ó meus filho: Ave
Maria, e avante!
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Sexto dia: A Espiritualidade Orionita
com Trapo
Preparação do ambiente: (Colocar um
Trapo, a imagem de S.Luís Orione, vela, etc...)

Motivação Inicial
Reavivar em nós a espiritualidade do servir como
Jesus nos ensinou” Eu vim para servir e não para ser
servido)

Palavra de Deus: Jo 13,1-15
Canto: Eu vim para servir hino da campanha 2015
Leitura Espiritual

livro:Herança de um
carisma na ótica feminina p. 151ss

Partilha:

Como
estou
vivenciando
a
Espiritualidade do trapo em minha comunidade, e no
meu apostolado?

Canto: Eu vim para que todos tenham vida
Compromisso
Resgatar a espiritualidade do trapo nas pequenas
ações do dia a dia

Oração Conclusiva
Oração a Deus- Caridade – Unido em Oração p. 84

16

Sétimo dia: A Nossa Identidade
Preparação do ambiente: (Escrever o
Nosso Nome (PIMC) no cartaz, fotos das Irmãs,
velas...)

Motivação Inicial: Nesta novena queremos
rezar e sentir a importância da nossa Identidade
como Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade.

Palavra

de

Deus:

ICoríntios 12 4-30
Diversidade de Carisma, mas o Espírito é o mesmo.

Canto: (a escolha)
Leitura Espiritual: livro: Herança de um
carisma na ótica feminina p. 377

Partilhar: O que nos identifica como PIMC?
Canto: Os dons que trago aqui são o que fiz o que
vivi.... (ou outro)
Compromisso: Resgatar entre nós as virtudes
femininas (tais como: acolhida, escuta, gentilezas,
educação e delicadeza....etc) colocar os
dons
pessoais em comum.

ORAÇÃO conclusiva
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ORAÇÃO PARA O CENTENÁRIO DAS PIMC
Divina Providência,
infinita
bondade,
São Luís Orione a
expressão feminina
carisma, através das
rendemos-te graças
inefável
dom
à Igreja e ao mundo.

que
na
inspiraste
dar vida à
de
seu
PIMC;
por
este
concedido

A Ti nosso louvor pelas Irmãs que, seguindo os
passos do Santo Fundador, viveram a história destes
100 anos e colaboraram ao projeto do Pai, levando a
Caridade de Cristo aos pobres, aos pequenos, mais
distantes de Deus ou os mais abandonados.
Deus Providente ajuda-nos a viver o Centenário de
fundação em fidelidade criativa ao carisma, dóceis às
moções do Espírito Santo e abertas aos sinais dos
tempos e lugares. Que as PIMC espalhadas em
quatro
Continentes,
sejam
portadoras
da
“misericórdia e da glória” que jorra do Coração de
Cristo e testemunhem com coragem a profecia da
caridade, da comunhão e do serviço.
Maria, nossa Mãe e Celeste fundadora, conduze-nos
pela mão e plasma a nossa vida em conformidade
com a vida de teu Filho Jesus, na bondade, beleza e
verdade para reconduzir todos à unidade em Cristo e
com a Igreja. AMÉM.
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Oitavo dia: Celebração do Perdão
1-Canto Inicial: Senhor eis aqui o teu povo
que vem implorar Teu perdão
Vamos celebrar neste momento nossa entra num
processo de purificação em resposta ao convite do
Papa Francisco e também de nossa assembléia
geral, realizada na Argentina.Vamos pedir perdão ao
Senhor ao pelas nossas quedas voluntárias ou
inconsciente e também pelas nossas omissões
diante do plano que Deus tem para conosco, suas
filhas queridas, Criadas à
sua “origem e
semelhança”,chamadas ao dom da vida e da
vocação religiosa: antes que te formasse no ventre
materno eu te escolhi e te chamei pelo nome e te
designei para a missão(Cf Jr 1,5.”todavia, Deus me
separou desde o ventre de minha mãe e me chamou
por sua graça.Quando, então, foi do seu
agrado...”(Gal1,15)

Canto: Eu Vim para escutar... Ou Aonde você vai
com tanta pressa... Ou outro
2- Evangelho da samaritana (pode ser de forma
dialogada) Vamos interrogar-nos diante do Senhor:
(Jo 4,1-39.)

Dialogo com a samaritana
No dialogo com a samaritana podemos ver como
Jesus leva delicadamente a mulher a passar do nível
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material ao nível profunda. Da água natural á água
viva. Do “instrumento”-a vaso- para pegar um pouco
de água, do “poço”, à “fonte”-Jesus- da qual
poderemos atingira “plenitude” para saciar nossa
sede.
A pedagogia de Jesus me conduzir o discurso a fim
de que a mulher não seja humilhada, mas descubra
sozinha quem é Aquele que está falando com ela.
“Ele “pensa no cântaro:” você não tem como tirar
água, e o poço é profundo”




“Se teu conhecesses o dom de Deus...” (ver
10)... O dom de Deus é Jesus mesmo que se
doa!
“... Ele te daria água viva” (9v.10 b)...È
SIMBOLO do espírito de amor recebido e
doado, de uma vida “nova”, “ divina” que nos
é transmitida;não mais a água natural, mas
aquela “viva” que torna a nossa vida mais
plena, alegre, viva e fecunda!

O Cântaro de barro feito para recolher a água do
poço, torna-se o “cântaro” da nossa vida feita pata
acolher a “água vida ”do Espírito, e nos torna, para
nós mesmas” fonte”: ”a água” que eu lhe darei do
“Espírito e nos torna de água brotando para a vida
eterna”
Quem se sente amado torna-se fonte, torna-se
fecundidade, torna-se nascente.
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Quem sente-se amado descobre que pode amar a si
mesmo e aos outros.
Quem descobre a beleza e a abundancia inexaurível
do “manancial”, não deseja mais a temporalidade e
precariedade do cântaro”
Beber água do cântaro ou ir a “fonte”?
O Papa Francisco afirma que todos temos um ou
mais cântaro.” Eu pergunto a vocês e também a mim:
Qual é o seu cântaro interior, aquele que lhe pesa,
aquele que lhe afasta de Deus?” Somos chamados a
testemunhar a alegria do encontro com Jesus,
porque eu disse que cada encontro com Jesus muda
a nossa vida, e também cada encontro com Jesus
nos enche de alegria, aquela alegria que vem de
dentro, da certeza de Deus em nós. E assim é o
Senhor. E contar quantas coisas maravilhosas o
Senhor sabe fazer-nos no coração quando temos a
coragem que vem de dentro. E assim é o Senhor. E
contar quantas coisas maravilhosas o Senhor sabe
fazer no nosso coração quando nós temos a
coragem de deixar de lado o nosso cântaro.
P. assembléia geral ajuda-nos a interrogarmo-nos
sobre nossos cântaros:
1) Qual é o cântaro ou cântaros interior e exterior,
aqueles que nos pesam e nos freiam como VR?
2)O que trazemos nesses cântaros que tornam a
nossa VR, ainda mais pesada, sem encanto e sem
paixão?
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3)De que precisamos como Congregação para atingir
a fonte e não precisar mais dos cântaros?
P. A Igreja, nos últimos documentos sobre a VCR
ajuda-nos a interpelarmo-nos neste momento, no ano
de nosso centenário, ano dedicado à VCR.
1) Sou dócil, humilde?
2) Em minha comunidade existe disputas por
invejas?
3) Existem fofocas? Se existem, então, não estamos
no caminho de Jesus Cristo.
4) Sei opor-me àquilo que é diabólico, às divisões,
contendas...?
5) Como tenho vivido o seguimento radical de Jesus
Cristo?
6) Como eu vivo o carisma herdado por S. L. Orione?
7) Qual zelo tenho empenhado na minha formação
permanente, no desenvolvimento da espiritualidade,
da oração encarnada?
8) Qual tempo tenho dedicado ao estudo cultural,
conhecimento da realidade, documentos da Igreja,
da Congregação e do Carisma?
9) Eu vivo inquieto por Deus, por anunciá-Lo, por dáLo a conhecer?
10) Deixo –me fascinar por aquela mundanidade
espiritual que leva a fazer tudo por amor-próprio?
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11) Acomodei-me na minha vida Cristã, na minha
vida religiosa, e na minha vida de comunidade, ou
conservo a força da inquietação por Deus, pela Sua
Palavra, que em leva a “ sair” e ir rumo aos outros?
12) Como consentir que cada coirmã se exprime,
seja acolhida com os seus dons específicos, que se
torne plenamente corresponsável?

Canto: Convite gentil não posso desprezar....
(ou outro)
P: Em Maria, cada uma de nós, leva pelo vento do
Espírito, vive a própria vocação a ir!( Doc. alegraivos)

Todas: Estrela da nova evangelização ajudai-nos a
refulgir com o testemunho da comunhão, do serviço,
da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos
pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até
aos confins da Terra e nenhuma periferia fique
privada da sua Luz. Mãe do Evangelho vivo,
manancial de alegria para os pequeninos, rogai por
nós. Amém. Aleluia!

Conclusão: Abraço da Paz e da reconciliação em
Cristo Ressuscitado

Canto: A bênção do Pai... A bênção do Filho...
Canto final: Consagração a Nossa Senhora - Ó
Minha Senhora...
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