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PENTECOSTES 
  VIVER AO RITMO DO ESPIRITO, AO RITMO DA RUAH 

 

OLHANDO O NOSSO PRESENTE:  

SENTIDO DA CONSAGRAÇÃO E IDENTIDADE ADORADORA 



SEPTENARIO 
Mª Micaela acompanha-nos na nossa experiência de Espirito que transforme as nossas  

vidas. 

 

UMA REFLEXÃO PARA CADA DIA. 
 

Iniciamos hoje o nosso septenario, 7 dias de oração neste tempo Pascal, neste tempo de graça 

congregacional, 7 dias que nos llevarão a viver em plenitude os dons do Espirito Santo.  

7 dias durante os quais nos unimos para seguir pedindo a revitalização do nosso Carisma, 

deixando-nos iluminar pelos dons do Espiritu, pela Ruah de Deus, o Alento, a Força. 

 

Deus, se o deixarmos, prepara com todo o seu amor uma Graça muito especial para cada uma 

de nós, as Irmãs que formamos a comunidade,  e todas as pessoas que connosco descobrem 

e vivem a Missão partilhada. Deus quer fazer-nos conscientes para que vivamos no seu Espirito 

e gozemos dos seus dons.  

 
 "Descansará sobre Ele o Espirito de Deus, Espirito de sabedoria e de inteligência, 

Espirito de conselho e de fortaleza, Espirito de ciência e de piedade, Espirito de temor de 
Deus" (Is. 11,2-3). 

 

Preparamo-nos de forma consciente, tal como o fêz Mª Micaela, para termos uma experiencia 

do Espirito, que nos lleve a transformar a nossa vida e a vida da nossa congregação. Queremos 

preparar-nos para experimentar, pessoal e comunitariamente, um PENTECOSTES 

CONGREGACIONAL, que nos leve a reavivar o nosso Carisma, a partir da inspiração do Espirito 

Santo  

“Vi-O tão grande, tão poderoso, tão bom, tão amante e misericordioso, que 
resolví não servir mais que a um Senhor, que tudo  reúne para encher o meu coração”.  

 

 

DÍA 1.- DOM DA SABIDURÍA  
 

Comentario ao Dom 

O Dom da Sabedoria ayuda-nos a discernir, a intuir o 

que temos que fazer, e como viver em cada tempo. A 

profundizar, neste momento Congregacional, no mais  

genuíno da nossa Identidade e Carisma, dom de Deus 

à Igreja e à sociedade, em cada momento histórico. 

Dá-nos  pistas para passar de ser mediocres a uma 
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vida em plenitude, a passar do supérfluo ao trascendental, do egoísmo ao amor, da 

escravatura  à libertação. A levar uma Vida Ressucitada em Deus. 

O dom da Sabedoria permite-nos ver as coisas como Deus as vê, saborear e conhecer segundo 

o Coração de Deus. O dom da Sabedoria é dom e tarefa. Podemos alcanzá-lo mediante a busca 

consciente e a descoberta da vontade de Deus, a través do encontro na oração, na leitura da 

Palavra de Deus. A Sabedoria conduz-nos a viver tudo de acordo com a perspectiva de Deus. 

 

Canção ao Espirito Santo 

 

Pensamento de Maria Micaela 

“Pede luz ao Senhor e verás palpávelmente como, sem milagres nem ser santa, 
Ele te avisa do que te convêm fazer. Com a fe, O obrigas, docemente, a que te ajude”.  

                                                   Carta de 23 de Janeiro de 1860  à Hna. Caridad. 
 
¡Que fiel é Deus nas  suas promessas! Porém, muita vigilancia própria, muita 

fidelidade em tudo, muita oração, e por fim, muito amor a Jesus Sacramentado. Ele nos 
ama a cada uma como se fôssemos sós  e as únicas que tivesse no seu coração.  

Carta de 17 de novembro de 1862  à Hna. Corazón de María. 

 

Oração 

Derrama, Deus de Bondade, sobre a tua Igreja, sobre a Congregação, sobre cada um e cada 

uma de nós, o  Dom da SABEDORIA, para que por Ele, saboreemos e gostemos o que És em 

essência e as obras que fazes no nosso interior. Que saibamos descobrir o teu Amor 

derramado preferentemente naqueles que mais sofrem, nas mulheres a quem fomos  

chamadas,  e que te reflitamos naqueles que  te buscam e naqueles que iniciam processos de 

libertação.  

Que a través deste Dom aprendamos, como María Micaela, a gostar a Tu experiência de Amor 

infinito, “Ao pensar no acto de amor do Senhor, desejei amá-LO,  e este desejo fêz-me feliz”,  

e a viver como irmãos, como irmãs.  

 

Santa María Micela intercede para que neste novo Pentecostes Congregacional acolhamos o 

Dom da Sabedoria.  



DIA 2.- DOM DO ENTENDIMENTO 
Comentário ao Dom 

O Dom do Entendimento permite-nos descobrir a 

presença do Pai nas coisas que nos acontecem na 

quotidianidade. Descubrir o que espera de nós, e 

como podemos alcançar as suas promessas.  

O Entendimento dá-nos os conhecimentos 

necessários para caminhar em maior fidelidade à 

vocação a que fomos chamadas, chamados. 

A compreensão é o regalo que nos dá uma melhor 

e mais profunda visão e conhecimento da nossa vivência carismática no hoje da nossa 

congregação, para sermos  fiéis à nossa Identidade. Ajuda-nos a ter um conhecimento  mais 

claro das necessidades da Igreja, de cada uma das nossas comunidades, e das mulheres a 

quem acompanhamos. O Dom do Entendimento dá-nos uma grande confiança na Palavra de 

Deus, e nos leva a vivê-la com maior autenticidade e coherência.  

 

Canção ao Espirito Santo 

 

Pensamentos de María Micaela 

“ Fui pedir ao Senhor que mo resolvesse…, como faço em todas as  minhas coisas. 
Com o Santíssimo resolvo tudo.  

¡Oxalá eu soubesse o que Deus quer de mim!; por mais penoso que fosse, eu não 
duvidaria  em fazê-lo. 

 

Oração 

Deus de Vida, Deus Ressucitado, concede-nos o Dom do Entendimento para que por Ele 

compreendamos em profundidade a Tua Palavra. Que por Ele descobramos qual á a Tua 

Voluntade para nós e trabalhemos para que se faça realidade na nossa vida, na vida das 

mulheres que acompanhamos desde as nossas comunidades e no mundo. Que nos ponhamos 

em caminho, para que, tal como aconteceu aos discípulos de Emaús, também nós  sintamos 

arder os nossos corações ao entender as Escrituras; que te vivamos por dentro e escutemos 

os nossos irmãos, as nossas irmãs.  Que tal como María Micaela possamos dizer “Que fiel é 

Deus nas suas promessas! Porém,  muita vigilância própria, muita fidelidade em tudo, muita 

oração, e por fim,  muito amor a Jesus Sacramentado. Ele ama-nos a cada uma como se 

fossemos sós  e as únicas que tivesse  no seu coração” 

 

Santa María Micela intercede por nós, para que neste novo Pentecostes Congregacional, 

acolhamos o Dom do Entendimento.  
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DIA 3.- DOM DO CONSELHO 
 

Comentario ao Dom 

 Experimentar o Dom do Conselho requer de nós  uma 

confiança plena nas inspirações do Espirito, e pormo-

nos  na disposição para que o Espirito fale a través de 

nós e transmitir um conselho valioso para quem 

temos próximo de nós.  Ajuda-nos a discernir o que 

dizer e o que fazer.  

 

Neste momento de graça congregacional pelo 165º aniversário de fundação, o Espirito de 

Conselho nos leve a escutar e a discernir o que nos dizem as distintas redes e grupos a que 

pertencemos. Convida-nos a acolher a novidade que nos vem da vida das mulheres que 

acompanhamos, das irmãs e irmãos com quem caminhamos. Este Dom permite-nos encontrar 

a palavra que nos guia corretamente nos momentos de dúvida, nos momentos de mudança, 

de transformação, para seguir sendo fiéis ao Carisma.  

 

O Dom de Conselho dá-nos a intuição de fazer o que é correto nas circunstâncias difíceis. “O 

Senhor deu-me uma língua de iniciado, para saber dizer ao abatido uma palavra de alento. 

Cada manhã me desperta o ouvido, para que escute como os iniciados. O Senhor abriu-me  o 

ouvido.” (Is.50, 4). Permite-nos praticar e aperfeiçoar a virtude da prudência,  e saber o que 

fazer e o que evitar nas diferentes situações. O Segundo livro do Éxodo afirma; "O Espirito 

Santo fala ao coração a través do dom de conselho e mostra aos que ama o têm que fazer". 

 

Canção ao Espirito 

 

Pensamentos de María Micaela 

“Deus ajuda-me de um modo admirável, como Deus que é, grande e generoso, e 
nos vence por amor. 

 

"Fêz-me ver o Senhor o cuidado e amor que me tinha. Isto é muito certo, que 
depois de tantos anos, ainda o sinto bem na minha alma, e não passa um dia em que, 
numa ou noutra ocasião,  não se me represente este cuidado especial que de mim tem, 
que é,  ao que julgo, o móvil de todas as minhas ações, e me dá a grande fé que tenho 
sempre". (AXXXIV 5) 

 
 “Vou até à sala para ver se acendo o fogo e as ensino a amar a Deus, já que eu 

não saiba mais que falar dele” (Crp III, n. 1344). 



Oração 

Concede-nos Deus Pai-Mãe de Misericórdia, receber o Dom de CONSELHO. Que por meio dele 

continuemos a acompanhar cada uma das mulheres que se vem às nossas comunidades, aos  

nossos projetos. Que por Ele saibamos orientar as pessoas que necessitem descobrir os 

caminhos que queres que transitem.  Que pelo Dom de Conselho saibamos, Pai, dar razão da 

nossa Esperança a quem nos pede.   

Que tal como María Micaela, escutemos a tua Voz antes de realizar qualquer ação e iniciar 

qualquer mudança congregacional. Que nos sintamos co-fundadoras, co-fundadores neste 

momento de graça congregacional. 

 

Santa María Micela intercede por nós para que neste novo Pentecostes Congregacional 

acolhamos o Dom de Conselho.  

 

 

DIA 4.- DOM DA FORTALEZA OU TEMPERANÇA 

 

Comentário ao Dom 

O Dom da FORTALEZA mantêm-nos em momentos 

de incerteza, de dúvida, de dor. Dá-nos a certeza de 

que Deus, feito Humanidade, ficou connosco todos 

os dias e acompanha a nossa vida, nos envia e seu 

Espirito. 

A Fortaleza é o Dom da força, da perseverança e da 

coragem, que nos permite seguir a vontade de Deus 

em todo o momento. Nos ajuda a superar os obstáculos e a perseverar na nossa fé, confiando, 

como María Micela, na divina providência de Deus que nos equipa com as atitudes necessárias 

em cada momento. “A Minha Providência e a tua fé  manterão a casa em pé.”  

Neste ano de graça congregacional, pedimos o Dom da Fortaleza para sermos audazes e 

valentes, para arriscar na fidelidade ao Carisma, desde a nossa Identidade, acolhendo todos 

os cambios e as moções do Espirito para a nossa Congregação, vivendo na confiança e na 

segurança da ação de Deus.  

 

Canção ao Espirito 

 

Pensamentos de Maria Micaela 

(Ver livro da Autobiografia em portugués) 
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"Estas coisas deixam uma pegada ou impressão  que dura muitos dias e dão uma força e valor 

para sofrer e padecer o martirio por amor de Deus se fosse necessário"(A XXI 1 ). 

"Ayudánbame mucho a tener esta seguridad que cuando no lo veía o sentía me daba gran pena, 
y sentía un vacío mortal que me afligía, pues con El nada temía y sentía valor y fuerza para todo, 
y todo lo hacía siempre con El a la vista. Este es un gozo inexplicable, y a esto achaco yo no 
haber tenido jamás un pensamiento de vanagloria, pues conozco todas mis cosas las hace el 
Señor, sin que yo tenga más que dejarme guiar por sus inspiraciones; porque me acontecía que, 
si por temores míos o por respetos humanos resistía en algo, primero lo sentía serio y a veces 
se ausentaba, y tenía que confesarme, pedir perdón, rogar al Señor con lágrimas no me dejase, 
porque sin El yo soy perdida, incapaz de nada por mi sola. De modo que fui poco a poco 
estudiando el modo que el Señor tenía de avisarme que quería de mí para hacerlo en seguida, 
pues pone el Señor tanto amor suyo en las penas que se sufren con gusto". (A XXIX 3)   

 
Con el Señor nada temía, y sentía valor y fuerza para todo.   

 

Oração 

Prepara o nosso coração, Deus de Ternura, para que recebamos o Dom da FORTALEZA. Que o 

nosso coração esteja preparado para acolher a força do alto, que nos mantenha firmes  e 

fortes na tarefa da evangelização, na Missão de acompanhar processos de libertação, e na 

defesa dos seus direitos, que tantas vezes se realiza na adversidade, na dificultade, na prova. 

Que com a Força do teu Espirito, percorramos os caminnos novos que hoje nos pede a nossa 

sociedade, a nossa Igreja, desde a fidelidade carismática ao Dom do teu chamamento.  

  

Santa María Micela intercede por nós para que neste novo Pentecostes Congregacional 

acolhamos o Dom da Fortaleza.  

 

DIA 5.- DOM DO CONHECIMENTO OU CIÊNCIA 

 

Comentário ao Dom 

O Dom de Ciência nos aproxima da visão que Deus 

tem da sua creação e das suas criaturas. Nos ajuda 

a ver e, sobretudo, a experimentar o amor e a 

beleza naqueles que nos rodeiam, e em tudo 

quanto nos rodeia.  As pessoas e as coisas não têm 

porque ser perfeitos; são assim  cumprem una 

missão. Este Dom de Deus  permite-nos entender isto na sua profundidade. 

A “Laudato Si´ pôs de manifesto, de forma nítida, que há uma íntima conexão entre as pessoas 

mais pobres e o endurecimento das condições climáticas e o cuidado da creação. Por isso hoje, 

a nossa opção pelas mulheres que clamam…há-de ser também uma opção decidida pela Terra. 



Neste ano de graça congregacional queremos pôr o acento no cuidado da creação, no cuidado 

do meio ambiente, como uma questão de justiça e de solidaridade com as mulheres às quais 

somos chamadas. 

 

O Dom da Ciência ajuda-nos a identificar o que é creíble e criado por Deus, do que é creação 

humana, e utilizá-lo para o bem comúm.  Com o Dom do Conhecimento, somos capazes de 

discernir e descobrir a vontade de Deus em todas as coisas e perceber tudo de acordo com “a 

a razão” de Deus.  

 

Canção ao Espirito 

 

Pensamentos de Maria Micaela 

 Tudo para a maior glória de Deus e a salvação das jovens, que é essa a nossa 
missão neste mundo. 

 
Não há mais do que trabalhar na obra de Deus para que Ele leve a metade da 

carga, e ainda toda se deveras  nos entregamos a Ele. 
 

  Oxalá eu soubesse o que Deus quer de mim!; por mais penoso que fosse, eu não 
duvidaría em fazê-lo. 

 

Oração 

Queremos receber da tua Bondade, Pai, o Dom da CIêNCIA para conhocer os mistérios do teu 
Coração, os teus designios e projetos para a nossa Congregação neste ano de graça. Que desde 
a nossa Identidade Carismática, possamos seguir construiendo um mundo onde possamos 
viver como irmãos, como irmãs, um mundo sem fronteiras e onde todas e todos tennhamos 
um lugar onde viver, onde crescer como pessoas. Que como María Micaela descobramos que 
“O mundo é para mim um sacrario”. Que desfrutemos da tua criação. Queremos andar 
seguras, seguros pelo caminho do amor, da justiça e da paz.  
 

Santa María Micela intercede por nós para que neste nuevo Pentecosts Congregacional 

acolhamos o Dom da Ciência.  
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DIA 6.- DOM DE PIEDADE 

Comentário ao Dom 

Pelo Dom de Piedade entramos en conexão íntima 

com Deus, desde Ele vivemos a nossa entrega à sua 

Vontade para sermos instrumentos na transmissão do 

seu Amor. 

O Dom de Piedade é o Dom da delicadeza de Deus, da 

delicadeza com Deus; nos impulsiona a oferecer a 

Deus toda a reverncia ye veneração, e a viver 

concelebrando a vida com Ele.  É o Dom que nos faz sentirmo-nos, homens e mulheres, obras 

suas. “Sou de Deus! Quanto me diz esta palavra! Com que gosto a digo e que alto me soa! 

(Apontamentos de Exercicios e Retiros, 132). Nos faz viver como irmãs, como irmãs. 

O Dom de Piedade afina o nosso amor a Deus, e nos faz  desenvolver este amor por Ele como 

nosso Deus Pai- Mãe de imensa ternura;  nos faz caminhar confiando plenamente no seu amor 

pelos seus filhos e filhas, de forma especial por aqueles que mais sofrem o desamor. 

Neste ano de graça Congregacional, e fixando-nos na vida de piedade que viveu María 

Micaela, queremos seguir desenvolvendo de forma consciente a nossa Identidade  e Carisma, 

para termos a experiência que ela teve: “Estou tão unida com o meu amado Jesus, que sou com 

Ele demasiado feliz”. 

 

Canção ao Espirito 

 

Pensamentos de Maria Micaela 

"Senti […] presença de Deus contínua, sem estudo nem violência, uma ânsia que 
me devorava por  fazer oração, de modo que a fazia 5 e 7 horas por dia, e sempre me 
encontrava muito fervorosa  nela  e  fora dela, […] sem saber depois durante nove anos 
o que era secura ou tibieza” (A.III 4) 

 

 Fui  comungar, e ao pensar no  acto de amor que o Senhor fazia comigo ao vir 
ao meu peito, desejei amá-Lo, e este desjeo com vehemência me fêz feliz. (Apuntes de 
Ejercicios y Retiros, 58 

 
O  zelo pela glória de Deus me devora e rouba o tempo, coração e vida. 
 
Pede luz ao Senhor e verás palpavelmente como sem milagres, nem ser santa, 

Ele te avisa do que te convêm fazer. Com a fé  O obrigas docemente a que te ajude. 
(Carta de 23 de enero de 1860 A la Hna. Caridad) 

 
Que fiel é Deus nas suas promessas! Porém, muita vigilância propria, muita 

fidelidade em tudo, muita oração, e por fim muito amor a Jesus Sacramentado. Ele nos 



ama a cada uma como se fossemos sós  e as únicas que tivesse no  seu coração.  (Carta 
de 17 de novembro de 1862 A la Hna. Corazón de María.) 

 

Oração 

Bendito sejas Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, na tua grande misericórdia, nos 

fazes renascer pela la resurreição de Jesus Cristo, a uma esperança viva. (1 Pedro 1:3). 

 Que o teu Espirito de Piedads nos leve a viver como elegidas/os, santas/os e amadas/os. 

Reveste-nos do teu sentimento de profunda compaixão. Que pratiquemos a benevolência, 

a humildad, a doçura, a paciência.  

Graças, Deus Pai- Mãe de imensa ternura e carinho por derramar sobre cada membro da nossa 

Congregação  o Dom de Piedade. Queremos viver como filhos e filhas tuas! Graças porque 

fazes História de Salvação e Fidelidade, e nos convidas a viver a tua presença desde esse 

"mesmo Espirito que se une ao nosso espirito para dar testemunho de que somos filhos de 

Deus. E se somos filhos, também somos heredeiros: heredeiros de Deus e coheredeiros de 

Cristo, já  que sofremos com Ele para sermos também com Ele glorificados." Rm. 8 -16  

 

Santa Maria Micela intercede por nós para que neste novo Pentecostes Congregacional 

acolhamos o Dom de Piedade.  

 

DIA 7.- DOM DO TEMOR DE DEUS 

 

Comentário ao Dom  

“O Dom do temor de Deus, conclui a serie dos sete dons do 

Espirito Santo. Não significa ter medo de Deus: sabemos 

bem que Deus é Pai, e que nos ama e quer a nossa salvação, 

e sempre perdoa, sempre; pelo qual não há motivo para ter 

medo d’Ele. O temor de Deus, pelo contrario, é o dom do 

Espirito que nos recorda quão pequenos somos diante de 

Deus e o seu amor, e que o nosso bem consiste em nos abandonarmos, com humildade, com 

respeito e confiança nas suas mãos. Isto é o temor de Deus: o abandono na bondade  do nosso 

Pai que nos ama muito… O Dom do temor de Deus faz-nos tomar consciência de que tudo nos 

vem da graça e que a nossa verdadeira força está únicamente em seguir o Senhor Jesus e em 

deixar que o Pai  derrame sobre nós a sua bondade e a sua misericórdia. Abrir o coração para 

que a bondade e a misericórdia de Deus venham sobre a nós. Isto faz o Espirito Santo com o 

dom do temor de Deus: abre os corações. Coração aberto para que o perdão, a misericórdia, 

a bondade e a caricia do Pai venham a nós  porque nós somos filhos infinitamente amados.” 

.(Papa Francisco, audiência geral 11 de junho de 2014) 

https://versiculos.net/humildad/
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Que neste ano de graça Congregacional tenhamos o valor de dar as respuestas e fazer um 

discernimento congregacional que nos leve a acreditar em maior fidelidade ao Carisma 

 

Canção ao Espirito 

 

Pensamentos de Maria Micaela 

Não comprendo como uma Escrava de um Rei tão poderoso tenha que temer 
nada que não seja ofender o seu Senhor. 

 
Eu temer  o meu melhor amigo, que jamais separo de mim, e O levo no meu 

coração, e tenho sempre à vista, nada faço sem sua permissão, antes com Ele não temo 
nada do que o mundo acha temível ? … ¿Temer a Deus?  É impossível hoje para mim…  
No ano de 1846, em Paris, no dia de Pentecostes, vi-O  tão grande, tão poderoso, tão 
bom, tão amante, tão misericordioso, que resolví não servir mais que a um Senhor que 
tudo reúne para encher o meu coração… Sejamos loucos de amor divino e não nada que  
temer. Ditosos nossos pecados que dão a todo um Deus motivo para que exerça tanta 
virtude  como ressalta em Deus com o pecador  que não o quer mais ser! 

 

 

Oração 

Deus Pai-Mãe de Confiança,  que saibamos abrir-nos a acolher o Dom do Espirito de TEMOR 

DE DEUS. Que por Ele valorizemos mais e melhor a ação que fazes em cada um e cada uma  

de nós. Que desenvolvamos a tua Graça e que a tua presença nos faça sentir a do Espirito no 

nosso interior e experimentemos que “somos templos do teu Espirito”. Queremos a través do 

Dom do Temor de Deus fugir do pecado, daquilo que nos faz desistir da tarefa da construção 

do Reino de Deus desde a nossa Identidade Carismática. Que ao acolhermos este Dom, 

sintamos que “não recebemos o espirito de escravidão para estar no temor, se não que 

recebemos o espirito de adoção, pelo qual clamamos: ¡Abba, Pai!” 

 

Santa María Micela intercede por nós para que neste novo Pentecostes Congregacional 

acolhamos o Dom de Temor de Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIGILIA DE PENTECOSTES 

 

VIVER AO RITMO DO ESPIRITO, AO RITMO DA RUAH:    

Olhando o nosso presente: sentido da consagração e identidade adoradora. 

 

Maria Micaela nos acompanha nesta vigília para deixarmos espaço ao Espirito Santo  e Ele 

transforme as nossas vidas. 

 

Queremos viver ao ritmo do Espirito, ao ritmo da Ruah de Deus e adentramo-nos no convite 

que nos faz a liturgia;  preparamo-nos de forma consciente, tal como o fêz  Maria Micaela, 

para ter uma experiência do Espirito Santo, que nos leve a transformar a nossa vida.  

 Preparamo-nos para experimentar, pessoal e comunitariamente, o PENTECOSTES 

CONGREGACIONAL, que nos leve com alegria e esperança, a reavivar e a revitalizar o nosso 

carisma de adorar-libertar, mantendo-nos em caminho e crescimento desde a inspiração do 

Espirito Santo, o qual nos irá levando, se o deixarmos, a través da oração, do encontro e do 

discernimento, a aproximar-nos, acolher e caminhar com as mulheres que hoje vivem tantas 

situações de escravatura.  

 

Canção ao Espirito 

 

Guardamos silêncio e abrimos o nosso coração para escutar a leitura do Evangelho segundo 

São Lucas, no capítulo 4, do versículo 16 ao 21:  

“Jesus foi a Nazaré, à terra onde se tinha criado. Num sábado, entrou na sinagoga, como era 

seu costume. Pôs-se em pé para ler as Escrituras. Deram-lhe a ler o livro do profeta Isaías, e, 

ao abrir-lo,  encontrou a citação onde estava escrito: 

 “O Espirito do Senhor está sobre mim, 
porque me  consagrou, 
para levar a boa noticia aos pobres; 
enviou-me a anunciar a  liberdade aos presos 
e  dar vista aos cegos; 
a libertar os oprimidos; 
 a anunciar o ano favorável do Senhor.” 

Depois Jesus fechou o livro, deu-o ao ajudante da sinagoga e sentou-se. Todos os presentes o 

olhavam atentamente.  Ele começou a falar, dizendo: 

Hoje  cumpriu-se esta Escritura diante de vós”. 

 

Silencio Orante 

 



 Pentecostés 2022 
165 aniversario 

Este ano em que estamos celebrando o 165º aniversário de fundação, queremos provocar na 

nossa grande familia adoradora a experiência que transformou a vida de Maria Micaela 

durante la missa solene, na paróquia de Saint Philippe du Roule (San Felipe). Ela viveu o seu 

novo Pentecostes e no-lo descreve con detalhe:  

 

(Ver Autobiografía em portugués) 
 En la función de Iglesia en la parroquia el día del Espíritu Santo (23 de mayo de 1847), 
sentí un trastorno muy grande, y una luz interior que obró en mí efectos muy marcados; 
una especial devoción a esta fiesta en la que siempre desde entonces recibo del Señor 
algún favor especial; una luz muy clara de esta misteriosa venida y los efectos que 
produce en el alma, que con fe y amor se prepara para ella. Pongo desde entonces 
cuanto está de mi parte para prepararme con anticipación a ella. 

 
Sentí un cambio de inclinaciones y una fuerza superior para vencerme en todo, 

presencia de Dios continua, sin estudio ni violencia; una ansia que me devoraba por 
hacer oración, de modo que la hacía 5 y 7 horas al día y siempre me hallaba muy 
fervorosa en ella, y fuera de ella, que me producía gran dolor de mis pecados, muy 
frecuente los lloraba amargamente, sin saber después en nueve años lo que era 
sequedad o tibieza. Todos estos efectos los adquirí este día del Espíritu Santo en un 
punto, sin darme cuenta yo misma de lo que me pasaba; no sé qué sentí pero no se me 
ha borrado del alma jamás la impresión que sentí este día, que es para mí uno de los 
más señalados. 

 

Silencio Orante 

 

Canção ao Espirito 

 

PEDIR COM MICAELA OS DONS DO ESPIRITO SANTO 

 

Vem, Espírito Criador, entra no mais profundo 

das nossas vidas, em cada uma das nossas 

comunidades; e inunda com a tua graça os 

corações que Tú criastes;  com Maria Micaela 

queremos ter a experiência do teu Espirito no 

Pentecostes, que nos transforme  e leve a viver 

em Fidelidade ao Carisma desde a nossa 

Identidade neste ano de graça congregacional 

 

 



Espirito de Sabedoria, que conheces os  nossos pensamentos mais secretos e os nossos 

desejos mais íntimos; ilumina-nos e  faz-nos conhecer os novos caminhos Congregacionais que 

queres que transitemos para dar as respuestas que hoje a Igreja  necesita e  as mulheres às 

quais fomos  chamadas. 

 

Intensifica a nossa vida interior com o  dom do Entendimento para que descobramos o que 

esperas da nossa Congregação depois de 165 anos de fundação. 

 

Que confiemos em Ti nas nossas dúvidas  e vacilações, e pelo dom do Conselho saibamos dar 

a palavra que nos vem depois de escutar a tua Palabra. 

 

Dá-nos, como a Maria Micaela, pelo dom da Fortaleza, a energia necessária no caminho da 

fidelidade carismática,  

 

Envolve-nos, pelo dom da Ciência, no teu querer no cuidado da creação, para que 

descobramos que “o mundo é para mim um Sacrário”,  e trabalhemos na construção de uma 

sociedade mais justa, mais humana, mais aberta e acolhedora. 

 

Pelo dom de Piedad, faz que, como Maria Micaela, nos sintamos filhas e filhos teus, e te  

procuremos  a Ti nos acontecimentos da vida, e vivamos em Ti com afeto filial. 

 

Concede-nos que Te adoremos e Te amemos como Tu mereces; que andemos pelos sendeiros 

do bem, que nos deixemos guiar pelo dom do Temor de Deus; que, como María Micaela, 

temamos separar-nos da tua Vontade; que ponnhamos toda a nossa vida e a vida da nossa  

Congregação diante da tua Presença. Que em cada momento saibamos iluminar-nos com tua 

Luz Ressucitada, Deus da Vida. Assim seja. 

 

Canção ao Espirito 

 

Oração final  

Oh Deus que nos amas e nos concedes o teu perdão, suscita em nós um espirito de 

generosidade e de amor que, alimentado e fortalecido pela eucaristia, à imitação de santa 

Maria Micaela, nos impulsione a encontrar-te nos mais pobres e nos mais necessitados da tua 

proteção. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo na unidade do Espirito Santo, 

e é Deus pelos séculos dos séculos.  Amén.  


