PRECES QUE DEVEM RECITAR-SE POR OCASIÃO DO CAPÍTULO GERAL
No horário mais oportuno, escolhido pela comunidade local, recita-se cada dia
fórmula que a continuação propomos.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém
D. O Senhor visitou e remiu o seu povo.
T. Demos graças a Deus.
Oração inicial
D: Deus Pai de misericórdia, olhai com bondade para a nossa Ordem das Mercês, para
que por ela “Memória e Profecia nas Periferias da Liberdade” possamos unir-nos em
oração pelo Capítulo Geral. Inspira em nossos corações o desejo de Jesus, para vivermos
unidos na fé, perseverar a Verdade e servir com caridade redentora, aos nossos irmãos
que estão mergulhados em novas formas de cativeiro. Amém
D. Deus Nosso Pai, volta esse teu olhar sobre esta tua família.
T. Escuta a oração dos teus filhos.
D. Cristo Redentor, força e esperança do nosso trabalho missionário.
T. Escuta nossas súplicas e guia os nossos passos.
D. Envia, Senhor o teu Espírito.
T. Que renova a face da terra.
Pai nosso, que estás no céu...
D. Bem-aventurada es ó Virgem Maria, Mãe de Deus, padroeira e advogada nossa.
T. Pela tua vontade fundou-se esta família religiosa, para libertar os cristãos cativos.
D. Ó Virgem Imaculada, ajudai-nos com a tua poderosa intercessão.
T. Pela tua vontade fundou-se esta família religiosa, para libertar os cristãos cativos.
D. Assiste-nos desde o céu, socorrei-nos com vossa visita.
T. Protege esta vinha que vossa mão plantou.
Ave Maria cheia de graça...

D. Ó Senhor que enviou Pedro Nolasco, seu servo, para libertar os que jaziam nas
trevas e sombras da morte.
T. Tratemos de imitar sua ardente caridade.
D. Escutou os aflitos, cativos de misérias e correntes.
T. Tratemos de imitar sua ardente caridade.
D. O Senhor visitou-nos por mediação de Pedro Nolasco, nosso Pai.
T. Para que, livres do poder do inimigo, lhe sirvamos em santidade e justiça.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo...
Oração:
Deus onipotente e misericordioso, fundamento da nossa esperança, que quisestes que
o teu Filho oferecesse a vida por nós, enviai o teu Espírito e procurai a liberdade dos
teus filhos, que sofrem as novas formas das e cativeiro.
Que neste Ano da Misericórdia, e de Nossa Senhora das Mercês, Nossa Mãe,
celebremos com gozo a vida fraterna em comunidade, a exemplo de São Pedro
Nolasco, nosso fundador. Conduza nossa caminhada com alegria e amor, para que
celebremos com ilusão o Capítulo Geral, rumo aos 800 anos do aniversário
fundacional. Amém

