
A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO
 À BULGÁRIA E MACEDÔNIA DO NORTE
[5-7 DE MAIO DE 2019]VISITA AO MEMORIAL MADRE TERESA
 COM LÍDERES RELIGIOSOS E ENCONTRO COM OS POBRESORAÇÃO À MADRE TERESA

 Memorial Madre Teresa - Skopje
Terça-feira, 7 de maio de 2019

[Multimídia]

 

Deus, Pai de misericórdia e de todo o bem,
agradecemo-Vos pelo dom da vida
e do carisma de Santa Madre Teresa.

Na vossa infinita Providência, chamaste-la
para dar testemunho do vosso amor
entre os mais pobres da Índia e do mundo.

Ela soube fazer bem aos mais necessitados,
porque reconheceu em cada homem e mulher
o rosto do vosso Filho.

Dócil ao vosso Espírito,
tornou-se a voz suplicante dos pobres
e de todos aqueles
que têm fome e sede de justiça.

Acolhendo o grito de Jesus na cruz
«tenho sede»,
Madre Teresa dessedentou
a sede de Jesus na Cruz,
realizando as obras do amor misericordioso.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-bulgaria-macedoniadelnord-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-bulgaria-macedoniadelnord-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2019/5/7/preghiera-macedoniadelnord.html


Pedimo-vos, Santa Madre Teresa,
mãe dos pobres,
a vossa particular intercessão e a vossa ajuda,
aqui, na cidade do vosso nascimento,
onde era a vossa casa.

Aqui recebestes o dom do renascimento
nos sacramentos da Iniciação Cristã.

Aqui ouvistes as primeiras palavras da fé
na própria família e na comunidade dos fiéis.

Aqui começastes a ver
e a conhecer as pessoas necessitadas,
os pobres e os humildes.

Aqui aprendestes com os próprios pais a querer bem
aos mais necessitados e a ajudá-los.

Aqui, no silêncio da igreja,
ouvistes a chamada de Jesus para O seguir,
como religiosa, nas missões.

Daqui vos pedimos: intercedei junto de Jesus
para que também nós obtenhamos a graça
de estar vigilantes e atentos ao grito dos pobres,
daqueles que estão privados dos seus direitos,
dos doentes, dos marginalizados, dos últimos.

Alcançai-nos a graça de vos ver
nos olhos de quem nos olha,
porque precisa de nós.

Dai-nos um coração que saiba amar a Deus
presente em cada homem e mulher
e que sabe reconhecer Jesus naqueles
que vivem aflitos por tribulações e injustiças.

Alcançai-nos a graça de sermos, também nós,
sinal de amor e esperança no nosso tempo,
que vê tantos indigentes, abandonados
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marginalizados e migrantes.

Fazei com que o nosso amor não seja só palavras,
mas seja eficaz e verdadeiro.

Rezai por nós, para podermos prestar
um testemunho credível da Igreja
que tem o dever
de anunciar o Evangelho aos pobres,
a libertação aos prisioneiros, a alegria aos aflitos,
a graça da salvação a todos.

Santa Madre Teresa, rezai por esta cidade,
por este povo, pela sua Igreja
e por todos aqueles que querem seguir Cristo
como discípulos d’Ele, Bom Pastor,
realizando obras de justiça, amor,
misericórdia, paz e serviço,
como Ele que veio, não para ser servido,
mas para servir e dar a vida por muitos,
Cristo nosso Senhor.

Amen.
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