“2020 – Resgatar a Identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo”

Movimento Eclesial da Renovação Carismática Católica do Paraná
JORNADA DE 15 DIAS DE ORAÇÃO (07 a 21/05/2020)
Intenções:
1. Pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, pelos Bispos, pelos Sacerdotes, Diáconos, Religiosos(as) e pelos Seminaristas;
2. Pelo fim da pandemia da COVID-19 no mundo;
3. Pela situação política, econômica e moral em nosso País;
4. Pelos desempregados;
5. Pelos profissionais na área de saúde;
6. Pelas necessidades espirituais e financeiras de toda população mundial;
7. Pelos servos e participantes dos grupos de oração, que o Senhor os fortaleça e conceda ânimo.
Direcionamentos:

1.

Augusta Rainha dos Céus
Augusta Rainha dos Céus, Soberana Mestra dos Anjos, Vós que, desde o princípio, recebestes de Deus o
poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, Nós Vo-lo pedimos humildemente, enviai Vossas
legiões celestes para que, sob Vossas ordens, e por Vosso poder, elas persigam os demônios,
combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência, e lançando-os no abismo. Quem é como
Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, Vós sereis sempre o nosso Amor e a nossa Esperança. Ó Mãe Divina,
enviai os Santos Anjos para nos defenderem, e repeli para longe de nós o cruel Inimigo. Santos Anjos e
Arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém.

2. Oração do Rosário (Cada dia uma Província rezará um mistério diferente e assim completamos o
Rosário contemplando o rosto de Cristo)
Província
Província
Província
Província Curitiba
Maringá
Londrina
Cascavel
(Dioceses Curitiba,
(Dioceses de
(Dioceses de
(Dioceses de
Guarapuava,
Campo
Apucarana,
Data
Cascavel, Foz do
Paranaguá, Ponta
Mourão,
Cornélio
Iguaçu,
Grossa, São José
Maringá,
Procópio,
Palmas/Francisco
dos Pinhais e
Paranavaí e
Jacarezinho e
Beltrão e Toledo)
União da Vitória
Umuarama)
Londrina)
07/05 – 5ª feira
GOZOSOS
LUMINOSOS
DOLOROSOS
GLORIOSOS
08/05 – 6ª feira
GLORIOSOS
GOZOSOS
LUMINOSOS
DOLOROSOS
09/05 – sábado
DOLOROSOS
GLORIOSOS
GOZOSOS
LUMINOSOS
10/05 – domingo
LUMINOSOS
DOLOROSOS
GLORIOSOS
GOZOSOS
11/05 – 2ª feira
GOZOSOS
LUMINOSOS
DOLOROSOS
GLORIOSOS
12/05 – 3ª feira
GLORIOSOS
GOZOSOS
LUMINOSOS
DOLOROSOS
13/05 – 4ª feira
DOLOROSOS
GLORIOSOS
GOZOSOS
LUMINOSOS
14/05 – 5ª feira
LUMINOSOS
DOLOROSOS
GLORIOSOS
GOZOSOS
15/05 – 6ª feira
GOZOSOS
LUMINOSOS
DOLOROSOS
GLORIOSOS
16/05 – sábado
GLORIOSOS
GOZOSOS
LUMINOSOS
DOLOROSOS
17/05 – domingo
DOLOROSOS
GLORIOSOS
GOZOSOS
LUMINOSOS
18/05 – 2ª feira
LUMINOSOS
DOLOROSOS
GLORIOSOS
GOZOSOS
19/05 – 3ª feira
GOZOSOS
LUMINOSOS
DOLOROSOS
GLORIOSOS
20/05 – 4ª feira
GLORIOSOS
GOZOSOS
LUMINOSOS
DOLOROSOS
21/05 – 5ª feira
DOLOROSOS
GLORIOSOS
GOZOSOS
LUMINOSOS
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3. Orações após o Terço (Papa Francisco)
ORAÇÃO A MARIA (I)
Ó Maria, Vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho como um sinal de salvação e de esperança. Confiamo-nos
a Vós, Saúde dos Enfermos, que permanecestes, junto da cruz, associada ao sofrimento de Jesus, mantendo firme a
vossa fé. Vós, Salvação do Povo Romano, sabeis do que precisamos e temos a certeza de que no-lo providenciareis
para que, como em Caná da Galileia, possa voltar a alegria e a festa depois desta provação.
Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos com a vontade do Pai e a fazer aquilo que nos disser Jesus, que
assumiu sobre Si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores para nos levar, através da cruz, à alegria da
ressurreição. Amém.
À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus; não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova, mas livrainos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
ORAÇÃO A MARIA (II)
«À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus». Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e
angústias que oprimem o mundo inteiro, recorremos a Vós, Mãe de Deus e nossa Mãe, refugiando-nos sob a vossa
proteção.
Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta pandemia do coronavírus e confortai a quantos
se sentem perdidos e choram pelos seus familiares mortos e, por vezes, sepultados duma maneira que fere a alma.
Sustentai aqueles que estão angustiados por pessoas enfermas de quem não se podem aproximar, para impedir o
contágio. Infundi confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto e as consequências sobre a economia e o
trabalho.
Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta dura prova termine e volte um horizonte
de esperança e paz. Como em Caná, intervinde junto do vosso Divino Filho, pedindo-Lhe que conforte as famílias dos
doentes e das vítimas e abra o seu coração à confiança. Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os
voluntários que, neste período de emergência, estão na vanguarda arriscando a própria vida para salvar outras vidas.
Acompanhai a sua fadiga heroica e dai-lhes força, bondade e saúde.
Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os doentes, e dos sacerdotes que procuram ajudar e apoiar a
todos, com solicitude pastoral e dedicação evangélica. Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mulheres de
ciência, a fim de encontrarem as soluções justas para vencer este vírus.
Assisti os Responsáveis das nações, para que atuem com sabedoria, solicitude e generosidade, socorrendo aqueles
que não têm o necessário para viver, programando soluções sociais e econômicas com clarividência e espírito de
solidariedade.
Maria Santíssima tocai as consciências para que as somas enormes usadas para aumentar e aperfeiçoar os
armamentos sejam, antes, destinadas a promover estudos adequados para prevenir catástrofes do genero no futuro.
Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o sentido de pertença a uma única grande família, na certeza do vínculo que
une a todos, para acudirmos, com espírito fraterno e solidário, a tanta pobreza e inúmeras situações de miséria.
Encorajai a firmeza na fé, a perseverança no serviço, a constância na oração.
Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos atribulados e alcançai-nos a graça que Deus intervenha
com a sua mão omnipotente para nos libertar desta terrível epidemia, de modo que a vida possa retomar com
serenidade o seu curso normal.
Confiamo-nos a Vós, que resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal de salvação e de esperança, ó clemente, ó
piedosa, ó doce Virgem Maria. Amém.

4. Terço da Divina Providência
Oração do Creio
Nas contas grandes, reza-se: Mãe da Divina Providência, providenciai!
Nas contas pequenas, reza-se: Deus provê, Deus proverá, Sua Misericórdia não faltará!
Oração final:
Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da Providência,
prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois Mãe de amor e de bondade,
agora que é grande a necessidade. Amém!
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