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

Aos 27 de novembro de dois mil e dezesseis, 1º Domingo do Advento, às dezessete horas, na
Paróquia Imaculada Conceição, iniciamos nossa reunião orando “A Vossa Proteção” e as
Vésperas própria do Tempo do Advento. Fábio manifestou um apelo para termos uma intimidade
com Deus, vivenciando a Sua Palavra. Rezamos “Vinde Espírito Santo”.

Em seguida, foi

apontado o livro de Mateus, Capítulo 24, versículos 37- 44, para fazer a Lectio Divina e foram
colocadas imagens de santos, para que cada um escolhesse uma para ajudar na meditação. Fezse momento de leitura oral e posteriormente, silêncio para reflexão. Foi dada a palavra para
partilhar, sendo iniciada por Juliana Oliveira, que colocou “ser muito especial a leitura de hoje,
porque fazia um tempo que não conseguia repousar no Senhor. E meditou muito nesse tempo do
Advento, que convida a preparar-se para acolher o Messias, aceitando a vontade Dele e poder
transbordar do amor que só Ele tem. No Evangelho ficou muito forte a palavra “VIGIAI”, pois
“como que eu me apresento ao Senhor?” Juliana Carvalho (Juliana “menor”) diz que “o versículo
mais chamativo do Evangelho de hoje foi também VIGIAI, e observa que Santa Teresinha diz que
Deus é amor e quem permanece Nele permanece no amor, e assim, deve-se fazer sempre a
vontade Dele”. Fábio colocou que participou na Paróquia Univ. do Sagrado Coração de Jesus por
ocasião do fechamento da Porta Santa (Ano Jubilar da Misericórdia), sendo algo que marcou a
semana e lendo essa passagem da Palavra, relacionou à leitura da Missa, destacando a
misericórdia que Deus teve com o povo, ao renovar sua aliança por meio de Noé. Que o Padre
disse que fechamos a porta física, mas devemos deixar sempre aberta a porta do coração a Deus.
A imagem de Padre Pio nos mostra um Santo da nossa época, a gente vê que não só houve
Santos no passado, mas nos tempos atuais também podemos ser Santos, por isso busquemos a
santidade”. Juliana Oliveira proferiu sobre o livro de Formação da OCDS, referente ao tema
Noções da Bíblia, que para a pessoa que está ingressando na Ordem, a coloca a par da vida
cristã, da espiritualidade Carmelitana/Teresiana e sobre os ensinamentos da Igreja. E deu espaço
para partilha. Izildinha disse que “gostou do que leu, porque a pessoa tem que estar relembrando,
uma vez que trabalha na Catequese, vindo reforçar aquilo que está se ensinando.” Juliana disse
que a Bíblia é a Palavra de Deus, escrita pelo homem, inspirada por Deus. Então vemos que essa
Palavra nos inspira, nos ilumina e é acessível a nós, que temos o privilégio de conversar com o
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Senhor por a termos em mãos”. Após, Fábio releu o Capítulo I “Identidade, Valores e
Compromisso”, item 1º das Constituições da OCDS. Foi decidido que faremos admissão de
Juliana Carvalho e primeiras promessas de Damaris, Fábio, Juliana e Nilza em janeiro de 2017,
em data ainda ser marcada, já que Juliana Carvalho irá conversar com Pe. Guido Mottinelli, RCJ
Capelão da Capela do Hospital da Beneficência Portuguesa, onde será celebrada a Santa Missa e
o rito de admissão e promessas, ele também irá proferir uma palestra sobre a espiritualidade
carmelitana. Também marcamos um retiro em preparação para este momento importante na
nossa caminhada vocacional que ficou marcado para o dia 18.12.16, na Creche e Colégio Madre
Clélia. Encerramos saudando a nossa Mãe Maria cantando a Salve Regina, e nos
cumprimentamos com um fraterno abraço da paz.
Estiveram presentes: Fábio, Juliana Oliveira, Juliana Carvalho, Izildinha, Damaris e Nilza.

Encerro esta Ata, que após lida e aprovada será assinada por todos os membros do grupo. Eu,
Nilza Moreira da Costa, digitei e subscrevi.

Bauru – SP, 28 de novembro de 2016.

