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Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado!

Aos 15 de maio de dois mil e dezesseis, Solenidade de Pentecostes, às dezoito horas, na
Paróquia Imaculada Conceição, rezamos, inicialmente, a Oração “A Vossa Proteção” e as
Vésperas própria do ofício solene. Em seguida, fez-se a nossa Lectio Divina meditando no
Evangelho de São João, 20, 19 – 23. Damaris partilhou que o versículo 23 foi o que mais tocou.
Refletiu sobre o ministério da confissão confiado aos sacerdotes e na grande graça que temos de
ter esse sacramento. Juliana destacou a saudação de Jesus aos apóstolos: “A paz esteja
convosco”, pedindo ao Senhor a graça desta paz e também na alegria dos discípulos por verem
Jesus ressuscitado. Izildinha partilhou que o versículo 19 a fez refletir, pois os judeus estavam
fechados por medo de perseguições. Esse evangelho nos convida a abrir-nos a graça e ação de
Deus em nossa vida, à missão e ao perdão, pois a Sua Paz estará sempre conosco! Iniciamos o
capítulo III do livro de formação da OCDS que fala sobre os Santos do Carmelo, enfatizando sobre
Santa Teresinha do Menino Jesus, sua vida e obra. A seguir, foi lido o artigo 57 da Constituição da
OCDS que nos fala da importância da Ordem ter um Conselho Provincial. Nossa próxima reunião
ocorrerá no dia 19.06.16. Encerramos saudando a nossa Mãe Maria recitando a “Salve Rainha”, e
nos cumprimentamos com um fraterno abraço da paz.
Estiveram presentes: Damaris, Izildinha e Juliana.
Que justificaram as suas faltas: Fábio e Nilza.
Encerro esta Ata, que após lida e aprovada será assinada por todos os membros do grupo.

Bauru – SP, 15 de maio de 2016.

