Retiro dos Associados de São José de Cluny
Nos dias 30 de Abril e 1 de Maio, realizou-se em Lucélia, na nossa Casa
Vice Provincial o 2º. Retiro dos Associados. Participaram 31 Associados
provenientes de Paranavaí, estado do Paraná, Inúbia Paulista e Lucélia, estado
de São Paulo.
O retiro foi orientando pela Ir. Gracinda Alberto, com momentos fortes de oração
pessoal e comunitária.
Em clima de silêncio e interioridade o grupo foi sendo convidado a penetrar no
santuário sagrado do próprio coração e, tendo como exemplo Ana Maria
Javouhey, fazer do retiro um momento de reencontro consigo mesmo, com Deus
e com os irmãos.
No primeiro dia cada Associado pôde, assim, questionar-se acerca da
própria identidade pessoal de filho/a amado/a por Deus e da sua relação com
este Pai amoroso, e com os irmãos que o Senhor coloca em seu caminho.
Depois de períodos de reflexão e oração pessoal, após a oração das
Vésperas, cantada por todos, e o jantar em clima de silêncio, o grupo reuniu-se
para a contemplação dos mistérios do terço. Este, realizou-se numa caminhada
entre diversos lugares marcados por símbolos e pensamentos de Ana Maria
Javouhey, que relembravam a sua estreita comunhão com o percurso de Maria,
Mãe de Jesus. Após a oração do terço, o grupo assistiu a projeção do filme “O
Filho Pródigo”. Uma versão brasileira realizada pela Associação do Senhor
Jesus. No final, a oração da noite foi feita entre a partilha do grupo, o canto Boa
noite meu Pai e a habitual Salve Rainha.
No dia seguinte, Domingo da Oitava de Páscoa e dia de São José
Operário, depois da Eucaristia celebrada na capela grande - dedicada à S. José
- e em comunhão com outros cristãos do nosso bairro, o grupo continuou
silenciosamente a sua reflexão e oração tendo como “pano de fundo” Ana Maria
Javouhey e o perdão.
No final da manhã, no interior da capela da comunidade - dedicada à
Nossa Senhora Aparecida - o grupo reuniu-se para um momento de adoração
eucarística que coroou os dois dias de oração e reflexão.
Após pequenos grupos de preces espontâneas, os refrães de louvor e
agradecimento foram sendo entoados de forma bastante afinada e harmonia…
“Eternamente Senhor, cantarei o Teu louvor, desde a aurora ao pôr do sol
cantarei o Teu Amor… Então minh’alma canta a Ti, Senhor, quão grande És Tu,
quão grande És Tu…”
Reunidos novamente na sala de encontros, depois de uma breve reflexão
sobre o papel do Associados de São José de Cluny e uma pequena avaliação
do retiro, concluímos os nossos dias de oração com a partilha fraterna dum
almoço bem saboroso.
Ir. Hermínia Genaro
O Programa…
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30/04 a 01/05 de 2011
Programa

Sábado, dia 30 de Abril
13:30 - Apresentação e introdução
14:30 - ENCONTRO COMIGO E COM DEUS - A partir do exemplo de AMJ e da
Palavra de Deus
15:00 - Momento de Deserto
16:00 - Lanche
16:20 - Partilha do deserto
17:00 - Oração das Vésperas
17:30 - Tempo pessoal e preparação do terço dramatizado
18:30 - Jantar
19:30 - Terço Gozoso
20:45 - Filme: “O Filho Pródigo
22:15 - Descanso

Domingo, dia 01 de Maio
07:30 - Eucaristia
08:45 - Café da manhã
09:30 - 2ª Colocação - Ana Maria e o Perdão
10:00 - Momento de oração pessoal
10:40 - Partilha
11:00 - Adoração ao Santíssimo
11:50 - O papel dos Associados e pequena avaliação
12:20 - Almoço
13:30 - Partida

“Corresponder aos desígnios de Deus sobre nós é o essencial das nossas vidas”. C 821,1
AMJ

