FESTA DE MARIA AUXILIADORA 2019

TEMA: Bem-aventurada, Ela está a caminho!

OBJETIVO GERAL:
Propor uma experiência de espiritualidade Mariana na vivência das Bem-aventuranças.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Realizar com espírito orante a Festa de Maria Auxiliadora.
2. Motivar a vivência das Bem-Aventuranças na espiritualidade do cotidiano.
3. Realizar momentos de oração com a Comunidade Educativa à luz dos temas:
 Campanha da Fraternidade 2019: “Fraternidade e Políticas Públicas”;
 Estreia 2019: “Para que a minha alegria esteja em vós” (Jo 15,11) - A santidade é
também para você.

NOVENA EM PREPARAÇÃO PARA A FESTA
(A novena será preparada a partir do PRETEXTO: realidade de Maria; os TEXTOS BÍBLICOS: BemAventuranças (Mt 5, 1-12) e Magnificat (Lc 1, 46-55) e o CONTEXTO ATUAL da própria realidade,
fazendo sempre algum paralelo com os temas norteadores do ano).
1º dia: “Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino do Céu” (Mt 5,3).
“Minha alma proclama a grandeza do Senhor, meu espírito se alegra em Deus,
meu salvador” (Lc 1,46-47).
2º dia: “Felizes os mansos, porque possuirão a terra” (Mt 5,5).
“Porque olhou para a humilhação de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão
de bem-aventurada” (Lc 1, 48).
3º dia: “Felizes os que choram, porque serão consolados” (Mt 5,4).
“Porque o Todo-poderoso realizou grandes obras em meu favor: seu nome é santo” (Lc
1,49).
4º dia: “Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia” (Mt 5,7)
“E sua misericórdia chega aos que o temem, de geração em geração” (Lc 1,50)
5º dia: “Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados” (Mt 5,6)
“Ele realiza proezas com seu braço: dispersa os soberbos de coração” (Lc 1,51).
6º dia: “Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino do Céu” (Mt
5,10).

“Derruba do trono os poderosos e eleva os humildes” (Lc 1,52).
7º dia: “Felizes os puros de coração, porque verão a Deus” (Mt 5,8).
“Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias” (Lc 1,53).
8º dia: “Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus” (Mt 5,9).
“Socorre a Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos
nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre” (Lc 1,54-55).
9º dia: Magnificat (Lc 1,46-55)

