PROVINCIA MARIA ROSA MOLAS
EQUIPE DE ANIMAÇÃO PASTORAL - OBRAS DO BRASIL

CELEBRANDO UMA GRANDE SANTA

AMBIENTAÇÃO: Mapa da Espanha ou a bandeira ou as cores que simbolizes a bandeira; Bíblia.

MOTIVAÇÃO
Santa Maria Rosa é mensagem para hoje,
pois os santos não tem época.
No dia 12 de junho celebramos com toda a Igreja Universal a Solenidade festiva de Santa
Maria Rosa Molas. Assim queremos nestes dias de preparação fazer memória de sua vida e do
testemunho deixado na Igreja.
Hoje, graças a Deus, busca-se muito mais a autenticidade do que o maravilhoso. E a vida de
Santa Maria Rosa nos traz esse testemunho de autenticidade e de estímulo pelo exemplo, no sentido
de que também nós podemos nos lançarmos com entusiasmo no caminho da imitação de Cristo. Em
outras palavras, sua vida nos mostra, que a virtude não se improvisa. Deus nos ajuda dando-nos os
meios para pratica as virtudes e desenvolver as qualidades. A cada um de nós dá os meios de
acordo co m suas reais necessidades e dentro do que melhor lhe convém, podemos facilmente
constatar na sua vida.
Santa Maria Rosa é uma destas pessoas escolhida por Deus para anunciar ao mundo a
consolação do Pai, pois a cada dia renovou seu SIM, sua resposta generosa a Deus. E nos qual
resposta generosa podemos dar a Deus, hoje?

CANTO: Maria Rosa é...
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PALAVRA DE DEUS
Texto Bíblico – Mt 5,9
“Bem-aventurados os
que trabalham pela paz”

VÍDEO
NASCE UMA ROSA

Após o vídeo motivar os adolescentes, professores e idosos a partilhar as impressões
que traz a mensagem do vídeo. Após a partilha cada um faça uma oração em silêncio a
Santa Maria Rosa, diante da Imagem ou Relíquia. E em seguida reza-se a oração
abaixo.

ORAÇÃO A SANTA MARIA ROSA MOLAS
Oh Deus, que em Maria Rosa Molas nos deixastes um exemplo de santidade,
daí-nos a generosidade de ter um coração aberto e mãos acolhedoras para
todos os irmãos e irmãs que se encontra nas encruzilhadas da vida. Concedenos viver o mesmo espírito de Santa Maria Rosa, para ser sinais de esperança
e ternura com todos, especialmente com os mais desfavorecidos. Que
saibamos seguir tuas pegadas em nossa vida. Por Cristo, Nosso Senhor.
Amém!!!

SANTA MARIA ROSA MOLAS,
rogai por nós!!!

