ORDEM DOS CARMELITAS DESCALÇOS SECULARES
Província São José
GRUPO FLOR DO CARMELO
“O Amor não cansa e nem se cansa.” (N. P. São João da Cruz).
Praça Rodrigues de Abreu, 2-55 – fone: 3223-1207 – Bauru/SP

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado!
Aos 15 de março de dois mil e quinze, 4º Domingo do Tempo da Quaresma, às dezoito horas, na
Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus: Iniciamos nossa reunião com a Oração A Vossa
Proteção e as Vésperas própria do domingo da Quaresma. Fez-se a leitura da ata e em seguida
fizemos a oração Vinde Espírito Santo para iniciarmos nossa Lectio Divina meditando no
Evangelho de São João 3,14-21. “Como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem será
levantado, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna.” O Evangelho nos retrata a
proximidade da Paixão do Senhor para a salvação da humanidade e contemplamos nesse
mistério o imenso Amor do Pai por nós que deu Seu único Filho para que sejamos salvos da
antiga condenação e estejamos sempre com Ele. O Tempo da Quaresma é importante para
meditarmos no sofrimento do Senhor por nós, mas sobretudo no Seu imenso Amor. É Tempo de
crescermos na fé e estar sensíveis à presença de Deus em nós, não deixarmos que as coisas do
mundo nos sufoque, mas estarmos abertos ao que Ele deseja de nós. Fizemos a leitura e partilha
da poesia Noite Escura de Nosso Pai S. João da Cruz, onde relata a experiência com Deus, que
não é movida pelo sentido e sim no estar em união com Deus seja qual for a situação da vida, isso
é importante vivenciarmos para amadurecer na fé, por isso nos lancemos com confiança nos
braços do Senhor. Para o próximo encontro começaremos a trabalhar o Estatuto reformulado da
Província São José. E decidimos neste ano trabalhar o Estatuto e poesias de N. Pai S. João da
Cruz mais detalhadamente. No segundo semestre vamos adquirir o Livro de Formação e também
inseri-lo na formação. Foi lido o art. 53 que fala das atribuições do encarregado de formação.
Encerramos saudando a nossa Mãe Maria recitando a Salve Rainha e nos cumprimentamos com
um fraterno abraço da paz.
Estiveram presentes: Damaris, Fábio, Izildinha, Juliana e Nilza.
Encerro esta ata que após lida e aprovada será assinada por todos os membros do grupo. Eu,
Izildinha Aparecida Lopes, digitei e subscrevi.

Bauru, 15 de março de 2015.

