JUVENTUDE MARIANA VICENTINA
PORTUGAL
“Projeta-te para Cristo!”

HEYteen

18

JULHO

ROGAI POR NÓS

QUE RECORREMOS A VÓS

“Vai ao pé do altar,
graças serão derramadas
sobre todos, grandes e pequenos,
e especialmente sobre os que as procurarem.”
“Foi a 18 de julho de 1830. Às onze horas e meia da noite, Catarina ouve uma voz que a chama: «A Santíssima Virgem
espera-te!» Nessa noite Catarina recebe o anúncio da sua missão e o pedido de fundação de uma confraria de Filhos e Filhas
de Maria.”
Catarina de Labouré ouviria então de Nossa Senhora, que sobre todos aqueles, grandes e pequenos, que se aproximassem
do altar seriam derramadas graças, especialmente sobre todos os que as procurassem.
Eis o desafio:
No próximo dia 18 de julho, reunamo-nos em grupos, e rezemos. Tal como pediu a Catarina, Nossa Senhora quer que nos
aproximemos do altar e peçamos com confiança, pois tudo o que pedirmos com confiança ser-nos-á dado. Em grupo
escolhamos 18 intenções, e juntos rezemos, rezemos muito. Como jovens Cristãos que somos acreditamos no poder que a
oração tem, e como ela acompanha todas as vidas e em todas as suas fases. Nossa Senhora em todas as suas aparições
tenta despertar-nos para a necessidade da oração. Todos juntos rezemos por todos e por todas as intenções, nesse dia
partilhemos no Facebook da JMV Portugal as nossas orações criando um mural de intenções. Vamos unir-nos em oração!
Este convite é também extensível a todos aqueles que por alguma razão não podem associar-se a nenhum grupo nesse dia!
Façam as vossas orações e partilhem-nas para que mais pessoas possam rezar por elas!
HEYteen: Nossa Senhora desperta-nos para a oração!
Diogo Santos
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