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Miércoles
mi nombre

XIV Encuentro de San Alfonso. Espino 2017. II Encuentro Ibérico.

MIERCOLES
26 Julho
S. Joaquim e S. Ana
MIÉRCOLES 26 DE JULIO:
09.00: Oración de la mañana
09.30: Desayuno
10.30: FORMACIÓN: PRINCIPALES PERSONAJJES
REDENTORISTAS EN LOS ORÍGENES DE LA CONGREGACIÓN.
Piotr Chyla (Roma)
11.15: Diálogo
11.45: Descanso
12.15: FORMACIÓN: PRINCIPALES PERSONAJJES
REDENTORISTAS EN LOS ORÍGENES DE LA CONGREGACIÓN. P.
Piotr Chyla (CSsR Roma)
13.00: Oración del mediodía preparada por el ponente.
13.15: Descanso y aperitivo fraterno.
14.00: Comida.
17.00: CONVERSACIONES: UN PRESENTE SIGNO DE
ESPERANZA. P. Pedro López (CSsR Consejero General)
18.00: Descanso
18.15: Diálogo y preguntas
19.15: Descanso
19.45: Eucaristía
21.00: Cena
23.00: Oración de la noche
Grupo de Coordinación: Portugal
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REFLEXION PARA EL DIA
(Del Mensaje final 2ª fase del Capitulo General)
Una Congregación en salida
Durante el Capítulo ha resonado con fuerza la llamada
del Papa Francisco a "salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la
luz del Evangelio" (EG20), y a evaluar nuestras
estructuras ya que en muchas ocasiones "pueden
llegar a condicionar un dinamismo evangelizador"
(EG26; Cf. Const.15). Así, cobra renovado sentido y
gran actualidad nuestra vocación misionera en la
Iglesia.
Nuestras Constituciones nos recuerdan que "esto lo
lleva a cabo acudiendo con dinamismo misionero y
esforzándose por evangelizar en las urgencias
pastorales a los más abandonados, especialmente a los
pobres" (Const.1). ¿Tendremos el coraje necesario
para preguntarnos dónde se encuentran las periferias
en nuestras Unidades? ¿Estaremos dispuestos a
mostrar nuestra disponibilidad misionera? Cada
Unidad deberá estar atenta a estas urgencias, teniendo
muy en cuenta a los jóvenes, a los migrantes y a los
más desfavorecidos.
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ORAÇÃO DA MANHÃ
Ambientação:
Hoje é a Festa de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Maria
de Nazaré. Os quatro evangelhos não nos falam deles, mas a
Tradição Cristã desde o princípio que lhes deu estes nomes,
que aparecem num texto apócrifo chamado proto-evangelho
de Tiago.
Não interessa se o nome deles era mesmo este ou não.
Interessa mesmo que compreendamos a História da Salvação
como uma História Humaníssima, e a Redenção como uma
acção de Deus Familiar. Jesus é um “Redentor de trazer por
casa”, sim. Casa de família, com histórias para contar, com
mães e pais, e a ternura dos avós. Jesus era neto de alguém. O
Redentor foi neto! Dizia “avô” e “avó”… E recebia mimo,
guloseimas, histórias e palavras de encantar.
Hino (proclamado):
TODOS:
“O melhor vinho vem no final!”, disse Jesus.
Abraão chegava aos cem,
quando Deus propôs uma Aliança.
Ele não acreditou,
Deus meteu Sara na conversa,
quase tão velha quanto ele e estéril desde sempre:
“Serás mãe de filho varão”, disse Deus.
E Sara riu, e Abraão também,
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mas passados nove meses
a gargalhada nasceu e chamou-se Isaac.
TODOS:
E disse Jesus: “O melhor vinho vem no final!”
Enquanto Moisés foi jovem,
lutou com as próprias mãos,
matou egípcios para libertar escravos,
e depois fugiu porque, afinal, da força não veio solução.
Em Madian, Deus viu-o amadurecer,
e quando chegou a hora,
mandou-o ao Seu Povo para libertar Israel através dele.
TODOS:
E disse Jesus: “O melhor vinho vem no final!”
Ana era casada com Elcana
e sofria por não ter filhos
e ser velha demais para os esperar.
Chorou no colo de Deus e o seu ventre fecundou-se.
Nasceu Samuel, o ouvinte de Deus,
que viveu no Templo e recebeu de Deus o mandato
de procurar alguém que fosse parecido com o coração de
Deus,
para o ungir como Pastor de Israel.
Encontrou David, o belo pastor,
e derramou nele o perfume da unção e a força do Espírito.
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TODOS:
E disse Jesus: “O melhor vinho vem no final!”
Simeão era um Profeta antigo
que andava pelos átrios do Templo,
esperando a Hora da Promessa de Deus.
Ana era uma Profetiza antiga,
que tinha o louvor de Deus entupido na garganta
e uma Boa Notícia preparada para contar a Jerusalém inteira.
Na sua velhice, receberam o Senhor,
menino adormecido no colo de sua mãe,
depois da Apresentação no Altar dos Dons.
Simeão louvou o Senhor
e concedeu fechar os olhos: Deus é Fiel!
Ana exultou no Senhor
fez-se apóstola num salto
e despertou a cidade com a Notícia: Deus é Fiel!
TODOS:
E disse Jesus: “O melhor vinho vem no final!”

Canto: Nada temas Eu te resgatei
Nada temas Eu te resgatei.
Nada temas te chamei p’lo teu nome:
Tu és meu! Tu és meu!
Se tiveres de atravessar o mar
Eu te conduzirei sobre as águas.
Se tiveres de atravessar o fogo
Nem um cabelo teu se queimará.
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Tu és precioso aos meus olhos;
Eu te estimo e te amo como ninguém:
Tu és meu! Tu és meu!
Salmo 71
Refugio-me em Ti, Senhor.
Hei-de estar a salvo do medo.
Tu és a minha Esperança, ó Senhor Deus,
confio em Ti desde menino.
Apoio-me em Ti desde o ventre materno.
Quando estava nas entranhas da minha mãe
já eras Tu o meu protector.
Por isso fiz de Ti
o motivo contínuo da minha alegria e do meu elogio.
Quando chegar ao tempo de ser velho,
não me deixarás também.
Não te vais ausentar quando me faltarem as forças!
Ainda que haja quem me queira mal
e diga que Tu me abandonaste,
e que podem fazer-me tudo o que quiserem
porque não há ninguém por mim,
eu sei que não é assim.
Ó Deus, não Te afastes de mim!
Nunca me aconcheguei na admiração
que em tempos me dedicaram
porque é só em Ti que me sinto seguro.
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Tenho a boca cheia com os elogios do Teu Nome
e passo os dias a apregoar a Tua lealdade.
Hei-de encontrar palavras para tornar conhecida a Tua
Bondade
e durante o dia inteiro viverei como quem anuncia a Salvação,
porque por palavras não se pode contá-la até ao fim.
Ensina-me ainda na velhice,
para que eu transmita a outra geração o Teu Nome
e a mais uma a Tua lealdade.
Ó Deus, a Tua generosidade chega até aos céus!
És imenso!
Quem como Tu, meu Deus?
Dás-me a vida que vence todos os males,
e hás-de levantar-me até das profundezas da terra!
Tratas-me com dignidade
e aproximas-te de mim para me consolares.
Por isso, eu quero louvar-te ao som da harpa
e cantar com a cítara para Ti,
ó Deus bom.

Quando canto salmos,
tremem-me os lábios,
estremeço de alegria,
e o meu corpo todo vibra.
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Canto: Nada temas Eu te resgatei.
Nada temas Eu te resgatei.
Nada temas te chamei p’lo teu nome:
Tu és meu! Tu és meu!
Se tiveres de atravessar o mar
Eu te conduzirei sobre as águas.
Se tiveres de atravessar o fogo
Nem um cabelo teu se queimará.
Tu és precioso aos meus olhos;
Eu te estimo e te amo como ninguém:
Tu és meu! Tu és meu!
Leitura (Lc 2, 25-40)
Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão que era
justo e piedoso; ele esperava a consolação de Israel e o
Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito
Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor.
Movido pelo Espírito, ele veio ao Templo, e quando os pais
trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da Lei a
seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus,
dizendo: "Agora, Soberano Senhor, podes despedir em paz o
teu servo, segundo a tua palavra; porque meus olhos viram
tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz
para iluminar as nações, e glória de teu povo, Israel".
Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito
avançada, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Após a virgindade,
vivera sete anos com o marido; ficou viúva e chegou aos
oitenta e quatro anos. Não deixava o Templo, servindo a Deus
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dia e noite com jejuns e orações. Como chegasse nessa
mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os
que esperavam a redenção de Jerusalém.
Terminando de fazer tudo conforme a Lei do Senhor, voltaram
à Galiléia, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia,
tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria; e a graça de Deus
estava com ele.

Petições:
(espontâneas)
Benedictus:
Bendito seja o Senhor Deus de Israel,
porque visitou e redimiu o seu povo,
e suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu
servo,
como prometera desde tempos remotos pela boca de seus
santos profetas,
salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de
todos os que nos odeiam;
para fazer misericórdia com nossos pais,
lembrado de sua aliança sagrada,
do juramento que fez ao nosso pai Abraão,
de nos conceder que — sem temor, libertos da mão dos
nossos inimigos — nós o sirvamos
com santidade e justiça, em sua presença, todos os nossos
dias.
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E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo;
pois irás à frente do Senhor, para preparar-lhe os caminhos,
para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação,
pela remissão de seus pecados.
Graças ao misericordioso coração do nosso Deus,
pelo qual nos visita o Astro das alturas,
para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte,
para guiar nossos passos no caminho da paz.
Oração Final:
Senhor, que nos tratas com tanta bondade
e nos pedes para vivermos sempre na Tua Graça,
faz que procuremos sem cessar a Tua Vontade
e cresçamos fortes na Fé, alegres na Esperança e fervorosos
no Amor.
POR NOSSO SENHOR, JESUS CRISTO,
TEU FILHO E NOSSO IRMÃO, NA UNIDADE DO ESPÍRITO
SANTO.
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EUCARISTIA
Monição:
Canto de Entrada:
Fortes na fé, alegres na esperança, crescidos no Amor (2x)
1. Valentes na entrega e dados à oração
Humildes na vida e simples na pregação
Seguindo, contentes, Jesus abundante redenção
2. Valentes na entrega e dados à oração
Humildes na vida e simples na pregação
Proclamam a todos: Jesus abundante redenção
Oração Colecta:
Senhor, que nos tratas com tanta bondade
e nos pedes para vivermos sempre na Tua Graça,
faz que procuremos sem cessar a Tua Vontade
e cresçamos fortes na Fé, alegres na Esperança e fervorosos
no Amor.
Por nosso Senhor, Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Irmão,
na unidade do Espírito Santo.
Primeira Leitura: (Sir 44, 1.10-15
Leitura do Livro de Ben-Sirá
Celebremos os louvores dos homens ilustres,
dos nossos antepassados através das gerações.
Foram homens virtuosos
e as suas obras não foram esquecidas.
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Na sua descendência permanece
a excelente herança que deles nasceu.
Os seus filhos são fiéis à aliança
e, graças a eles, também os filhos dos seus filhos.
A sua descendência permanece para sempre
e jamais se apagará a sua memória.
Os seus corpos repousam em paz
e o seu nome vive através das gerações.
Os povos proclamam a sua sabedoria
e a assembleia canta os seus louvores.
Palavra do Senhor.
"Hagamos ya el elogio de los hombres ilustres, de nuestros
padres según su sucesión. Estos hombres de bien, cuyas
acciones justas no han quedado en olvido. Con su linaje
permanece una rica herencia, su posteridad. En las alianzas se
mantuvo su linaje, y sus hijos gracias a ellos. Para siempre
permanece su linaje, y su gloria no se borrará. Sus cuerpos
fueron sepultados en paz, y su nombre vive por generaciones.
Su sabiduría comentarán los pueblos, su elogio lo publicará la
asamblea."
Salmo 78
Junto do Senhor a misericórdia
Junto do Senhor, junto do Senhor
a abundância da redenção!
Tentaram a Deus em seus corações,
reclamando alimento segundo os seus apetites.
Murmuraram contra Deus e diziam:
«Poderá Deus pôr a mesa no deserto?»
13

XIV Encuentro de San Alfonso. Espino 2017. II Encuentro Ibérico.

Deu suas ordens às nuvens do alto
e abriu as portas do céu;
para alimento fez chover o maná,
deu-lhes o pão do céu.
O homem comeu o pão dos fortes;
Deus mandou-lhes comida com abundância.
Fez soprar o vento leste
e dirigiu com o seu poder o vento sul.
Fez chover sobre eles carne como grãos de poeira,
aves tão numerosas como as areias do mar,
e caíram no meio do acampamento,
ao redor das suas tendas.
Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia
1. Quem tiver ouvidos para ouvir ganhará olhos para ver
A palavra vem, sua tenda nos alarga, haja silêncio em nós
Evangelho (Mt 13, 1-9)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-Se à beira-mar.
Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir
para um barco e sentar-Se, enquanto a multidão ficava na
margem. Disse muitas coisas em parábolas, nestes termos:
«Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram
algumas sementes ao longo do caminho: vieram as aves e
comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não
14
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havia muita terra, e logo nasceram porque a terra era pouco
profunda; mas depois de nascer o sol, queimaram-se e
secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos e
os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa
terra e deram fruto: umas, cem; outras, sessenta; outras,
trinta por um. Quem tem ouvidos, oiça».
Palavra da salvação.
Jesús salió de la casa donde estaba, fue a la orilla del Lago de
Galilea, y allí se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó
a escucharlo, tuvo que subir a una barca y sentarse para
enseñar desde allí. La gente permaneció de pie en la playa.
Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y
comparaciones. Les puso esta comparación: «Un campesino
salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas
cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se
las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con
muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de
trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no
vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces, y se
quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron entre
espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas
de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en
tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos
casos, las semillas sembradas produjeron espigas con cien
semillas, otras produjeron espigas con sesenta semillas, y otras
produjeron espigas con treinta semillas.
¡Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención!
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Petições:
- Para que los abuelos comprendan la importante misión que
tienen en la familia, como
transmisores de la fe y de los valores cristianos y la lleven a
cabo con alegría y
generosidad. Oremos
- Para que los abuelos estén siempre dispuestos a escuchar y
aconsejar a sus nietos y les
brinden seguridad emocional y tiempo. Oremos
- Para que los abuelos contribuyan a mantener unida la
familia, participen de todos los
acontecimientos familiares y puedan disfrutar de los mismos
junto a sus hijos y
nietos. Oremos
- Para que siempre reciban la gratitud y el cariño de sus hijos y
nietos y la ayuda que
necesiten en todos los aspectos de la vida. Oremos
- Para que la familia y la sociedad valoren la presencia de los
abuelos, aprecien el bien
que pueden realizar y reconozcan y respeten sus derechos.
Oremos
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Ofertório:
Nas Tuas mãos entrego o meu ser, ó Deus meu salvador
Durante a noite vela por mim, Senhor
1. Guarda-me à sombra das Tuas asas, como a menina dos
Teus olhos, Senhor
2. Quando a noite vem e cai o dia, dá-me o dom da Tua
presença, Senhor
3. Que o meu coração saiba guardar Tua luz; que o Teu
Espírito me ilumine, Senhor
4. Que a manhã me encontre na Tua graça: meu espírito
cantará Teu Amor
Oração sobre as Oblatas:
Senhor nosso Deus e nosso Pai,
ao aproximarmo-nos da Tua Mesa, louvamos-te por todos os
Teus dons e oferecemo-nos para tomar parte nas Promessas
que fizeste aos nossos antepassados desde Abraão até aos
Profetas que nos apontaram Jesus, Teu Filho e nosso Irmão,
na Unidade do Espírito Santo.
Santo:
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo (2x)
1. Céus e terra proclamam a Tua glória
És Santo Senhor e os céus te aclamam: Hossana,
Hossana, Hossana (2x)
2. Seja Bendito o que vem em nome do Senhor
Paz:A Paz seja convosco: Amai-vos como eu vos amei (2x)
1. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo: Tem
piedade de nós
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2. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo:
Dános a paz, dános a paz, dános a tua paz
Comunhão:
Tomai e comei: Este é o meu corpo
Tomai e bebei: É o meu sangue
Eis o sinal, fazei-o em minha memória
Eu convosco estarei
1. Permanece em Mim, como eu habito em ti
Quem habita em meu amor, esse dará muito fruto
Como Deus me ama, assim Eu vos tenho amado
Guardai a Palavra, Louvai o vosso Deus
2. Eu vos escolhi, para que deis muito fruto
Guardai a minha Palavra e habitareis em mim
Como eu vos amo, amai os vossos irmãos
Vos dou minha vida, permanecei em Mim
3. Enviar-vos-ei o Espírito de Amor
Que procede do meu Pai e que falará em vós
Sereis testemunhas da verdade que vos dei
Pois estais comigo, e Eu convosco estarei
Oração Pós-Comunhão:
Deus, nossa Vida, que na tua admirável Bondade
quiseste suscitar o Messias no seio de uma família humana,
faz que movidos pela sua Palavra e renascidos pelo seu
Espírito,
tomemos parte na Família Humana Universal
que se forma tendo o ReSuscitado como sua Cabeça e
Princípio.
Ele que vive contigo e connosco, na unidade do Espírito Santo.
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Canto de Envio:
Que venha o teu Reino, seja bendito o Teu nome
Na terra como no céu, seja feito o Teu querer
Sonhaste um mundo, em que todos são irmãos
Uma Mesa de partilha, uma Vida em Comunhão
1. Nada nos vai separar do amor do nosso Deus
Pois se Ele está por nós, quem estará contra nós
2. Tu criaste por Amor, infundiste em nós um sopro
Deste Vida ao nosso ser e caminhas junto a nós
3. Em Jesus de Nazaré, o projeto se fez Vida
E o sonho se cumpriu: O Reino está entre nós
Dá-nos hoje, Pai do Céu o pão para cada dia
Livra-nos de todo o mal, dá-nos ó Deus Tua paz
Ajuda-nos a perdoar segundo o Teu coração
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ORAÇÃO DA NOITE
Canto:
Deus que nos amas,
Teu perdão e Tua Presença
serão em nós
uma fonte de Abundância.
Sl 128
Felizes são aqueles que obedecem ao Senhor,
e andam nos caminhos dele!
Nos caminhos do Senhor,
o trabalho dá frutos de comer,
vive-se feliz e com alegria.
O amor é fecundo como uma videira carregada
e a intimidade abre-se a uma família nova e imensa
que não deixa de crescer.
Vêm filhos e filhas,
que vicejam como rebentos novos de oliveira,
sentar-se à roda da mesa
que é uma bênção para todos.
Quem obedece ao Senhor é abençoado desta maneira.
Que o Senhor te abençoe, do lugar em que habita.
Que os teus olhos ganhem alcance e profundidade
para veres a abundância da misericórdia do Senhor,
todos os dias da tua vida.
Quem dera que vivas longamente
e saibas contar isto aos teus filhos,
e aos filhos dos teus filhos depois deles.
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Canto:
Deus que nos amas,
Teu perdão e Tua Presença
serão em nós
uma fonte de Abundância.
Meditação:
Quem dera que vivas longamente…
Porque a velhice é uma bênção, quando é uma oportunidade
para viver com sabedoria e transmitir a paz.
Quem dera que vivas longamente…
Para te deleitares com as maravilhas de Deus em quem
vivemos, nos movemos e existimos.
E saibas contar isto aos teus filhos…
Porque a boca fala do que o coração está cheio, e o amor
fecundo é aquele que semeia nas vidas dos outros histórias e
esperanças, futuros e horizontes, promessas e profecias.
E saibas contar isto aos teus filhos…
Para te alegrares com a lealdade de Deus e com a
perseverança da Vida que não se deixa anular nem vencer em
generosidade.
E aos filhos dos teus filhos depois deles…
Esta é uma Bem Aventurança muito esquecida: feliz és tu que
poderás contar as maravilhas de Deus na tua vida, aos teus
filhos, e aos teus netos! Um amor assim fecundo e duradouro,
é um bálsamo para a vida. Estamos chamodos a amar até à
milésima geração. Porque a semente que o amor coloca no
mundo é fecundada pela abundância do Espírito de Deus.
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E aos filhos dos teus filhos depois deles…
Bendito sejas, Senhor, pela fecundidade que Tu mesmo dás à
nossa vida!
Canto:
Deus que nos amas,
Teu perdão e Tua Presença
serão em nós
uma fonte de Abundância.
Silêncio
Pai Nosso
Oração final (Bento XVI)
Mira con amor a los abuelos de todo el mundo. ¡Protégelos!
Son una fuente de enriquecimiento
para las familias, para la Iglesia y para toda la sociedad.
¡Sostenlos!
Que cuando envejezcan sigan siendo para sus familias
pilares fuertes de la fe evangélica,
custodios de los nobles ideales, hogareños,
tesoros vivos de sólidas tradiciones espirituales.
Haz que sean maestros de sabiduría y valentía,
que transmitan a generaciones futuras
los frutos de su madura experiencia humana y espiritual.
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Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad
a valorar la presencia y el papel de los abuelos.
Que jamás sean ignorados o excluidos,
sino que siempre encuentren respeto y amor.
Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos
durante todos los años de vida que les concedas. Amén.
É a oração, ó bom Deus que o Teu Filho ensinou

CANTO A LA VIRGEN DEL ESPINO.
¡Salve, Virgen del Espino,
Reina de nuestros valles.
Aliento en nuestras luchas,
amor de nuestros padres!
Salve, salve, somos tus hijos
Tú serás siempre Nuestra tierna Madre (bis).
Los caminos de la vida
están sembrados de espinas.
Reina de nuestros amores,
fuente pura de consuelo,
cambia tú en rosas divinas
nuestras penas y dolores.
Y un día, Madre, en tus brazos,
llévanos contigo al cielo (bis).

23

II ENCUENTRO IBÉRICO LAICOS CSSR

Miércoles
mi nombre

