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CORRENTE DE ORAÇÃO 

COM MARIA E O BEM-AVENTURADO ANTÔNIO-FREDERICO OZANAM 

2ª meditação 

O Conselho Geral Internacional pede aos confrades e às consócias do mundo inteiro que 

supliquem a Maria, repetindo a simples oração, que faremos a seguir, lentamente: 

 Ave-Maria cheia de graça.... 

 Oração dedicada aos Vicentinos do mundo inteiro: 

 

Pai Celestial, 

 

A nossa vocação como Vicentinos é de Vos servir, socorrendo as pessoas necessitadas em todo o 

mundo. Senhor, protegei os Vossos servos de todas as doenças transmissíveis que possam ser 

contraídas durante as visitas domiciliares e durante as atividades de caridade realizadas em Vosso 

nome. Venha em auxílio de todos aqueles que atualmente sofrem do Coronavírus e permita que 

esta pandemia mundial seja rapidamente controlada. 

 

 
 

NOTRE DAME DE KIBEHO (RWANDA) 

"Vocês devem se esforçar para orar e converter seus corações; vocês devem orar 

sem hipocrisia". Aquele que pede algo deve fazê-lo com prontidão e humildade, 

mas também com todo o seu coração [...]". 

Aparições da Virgem Maria em Kibeho (Ruanda) entre 1981 e 1989 
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Nós confiamos à sua intercessão, em especial: 

1. Às pessoas que visitamos ou conhecemos, em especial pelos que vivem em obras sociais 

mantidas pela SSVP. 

2. Aos nossos irmãos e irmãs mais humildes e mais necessitados. 

3. A todos aqueles que não têm fé, aqueles que têm medo, aqueles que estão indefesos. 

4. Às nossas Conferências, nossos Conselhos, nossas obras assistenciais, enfim, por todos os 

nossos confrades e consócias, empregados, voluntários e colaboradores. 

5. À Igreja, aos sacerdotes, aos bispos, aos seminaristas e aos diáconos. 

6. Aos profissionais de saúde e ao pessoal de enfermagem. 

7. Às nossas famílias particulares, os nossos entes queridos, os nossos colegas de trabalho.  

8. Àqueles que, com tristeza, irão morrer hoje. 

9. E a nós mesmos. Que o Senhor nos dê a graça de uma autêntica transformação e que 

possamos viver mais plenamente as virtudes da Fé, da Esperança e da Caridade. 

 

VAMOS MEDITAR COM O BEM-AVENTURADO ANTÔNIO-FREDERICO OZANAM 

A vida e suas provações, "uma escola onde Deus educa aos cristãos".                          

"Não há mérito em trilhar um caminho de uma vida fácil sem cair". Direi mais, há 

um perigo em uma existência em que tudo é oportuno; se torna fácil [...]. Pelo 

contrário, grandes obrigações exigem esforço, mantêm a alma acordada, fazem 

com que, pouco a pouco, lhe sejam revelados aqueles hábitos generosos que são 

as verdadeiras virtudes. Você sabe, meu querido, que a vida é uma escola onde 

Deus educa aos cristãos: nesta escola há anos laboriosos, difíceis, onde há pouca 

recreação, muita fadiga, lições severas que são difíceis de entender. Mas você 

também sabe que o Professor é bom, que as aulas só tendem a nos tornar 

melhores e mais perfeitos. […].  

Carta do Bem-aventurado Antônio-Frederico Ozanam à esposa Amélie, em 27 de julho de 1844. 

 
 

O Conselho Geral Internacional solicita que esse documento chegue a todas as Conferências, 

Conselhos e obras vicentinas em todo o mundo, e que as orações nele contidas sejam meditadas 

durante os meses de maio et junho de 2020. 

 
 


