
 

          Novena 2021 
            Santa Cândida Maria de Jesus 

           Fundadora das Filhas de Jesus 
 

 

A Família Madre Cândida continua vivenciando o ano Jubilar que estamos celebrando pelos 150 anos 

de fundação do Instituto, e está convidada a fazermos juntos a novena em preparação para a festa de Santa 

Cândida, dia 9 de agosto próximo. 

 
Desde a abertura da CG XVIII pulsava uma pergunta: “não será a hora de dar um novo rosto a nosso ser 

de Filhas de Jesus e oferecê-lo com generosidade ao Pai, à Igreja e aos irmãos?” E a Congregação Geral, 

em seu processo de discernimento, respondeu com a Determinação “Seguir de perto Jesus Cristo, que 

elegeu para si a pobreza”, afirmando que este aniversário nos chama a oferecer um novo rosto do carisma 

(CG XXVIII, 1). 

 
Para esses dias de oração especial nos perguntávamos: O que poderíamos rezar nesta novena, de modo 

que nos ajude a reafirmar o desejo de oferecer o novo rosto do carisma? Que oração agradaria nossa 

Santa Fundadora? Entre a diversidade de modos de fazê-la que nos surgiram… oferecemos esta proposta 

para rezar, tomando alguns aspectos que nos falam de possibilidades de prosseguir crescendo em 

qualidade evangélica. 

 
Talvez hoje, passados 150 anos de história, Madre Cândida nos questione sobre nosso modo de ser e 

proceder no cotidiano da vida, se ele se assemelha ao modo de Jesus pobre de acordo com a graça carismática 

que recebemos. Desfrutemos desta comunhão com ela! 

 
São nove dias com uma proposta adaptável a cada realidade e ao sentir de cada grupo e/ou 

comunidade, que pode ser feita de modo presencial ou online. Sugerimos uma ambientação do local onde 

se fará a novena com um quadro ou imagem da M. Cândida, que irá sendo enriquecido no decorrer dos dias 

com outros símbolos. Poderemos rezar a oração para o ano jubilar ou outras que serão propostas. 

 
O que desejamos é: 

OLHAR-NOS COM A MADRE CÂNDIDA, PARA O JEITO DE JESUS, 

 

Olhar-nos no concreto de cada dia, 

e preparar “o presente” que queremos oferecer a ela em seu dia. 

Um presente para nossa Santa é um presente para toda a FAMÍLIA! 

Peçamos a graça de orientar o coração em direção a Deus nas palavras e nas obras. 

Vamos com ânimo irmãs e irmãos, 

dar nome ao que hoje pode tirar de nós vitalidade evangélica, 

orar, 

renovar, 

discernir, 

agradecer, 

celebrar!!! 

 
Consolação de Matos, FI 

Teresa Ramírez, FI 



 

1o. dia: Vivamos em constante 
familiaridade com Deus 

 
Ambientação - Preparar um recanto para a Madre, que irá sendo 
enriquecido no decorrer dos dias. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 
 
Pedir a graça – Que todas as nossas intenções e ações sejam ordenadas 
“para gestar o novo rosto do carisma e oferecê-lo com generosidade ao 
Pai, à Igreja e aos irmãos.” 
 

 

Introdução 
O crescimento no caminho cristão está intimamente relacionado com a familiaridade com o 

Deus revelado em Jesus. Somente na constante intimidade com Ele, como um amigo o faz 

com outro amigo, poderemos ir aprendendo seu modo para colaborar na missão de 

Cristo, conforme o carisma que recebemos. Em Santa Cândida esta familiaridade está tão 

arraigada que ela fala espontaneamente de Deus em todas as circunstâncias, como uma 

pessoa que convive na mesma casa. Chama-o Pai e conhece sua bondade, misericórdia… 

Esta familiaridade dos cristãos com o Senhor não é somente pessoal; embora seja, sim, 

íntima e pessoal, é também em comunidade. (Cartas 80; 71; 4; 229; 445;…)  

 
Canto ♫♫   Para estar contigo...  ou Deus é meu Pai, ou outro 
(Durante o canto os participantes irão colocando frases da M. Cândida, já preparadas, sobre a 

familiaridade dela com Deus) 
 

Sonho da Madre Cândida 
“… Foram chamadas a viver uma intensa familiaridade com Deus, e devem se esforçar em 

buscá-lo em todas as coisas e amá-lo em todas elas, avançando no caminho empreendido…” 

(CFI 167) “O que importa é que estejamos muito unidas com nosso Deus e que Ele reine 

sempre em nosso coração, para que estando ocupado com Deus não entrem nele afetos 

terrenos, porque estes entibiam a alma, tiram o fervor, etc.”  (Carta 446). 

 
Texto bíblico Sl 41 

“Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó 
meu Deus! Minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver 
a face de Deus?”. 

 
Um chamado hoje 
Viver nessa familiaridade com Deus e avançar no caminho empreendido..., como levantar 

constantemente o coração e a mente a Deus..., é uma atitude crescente e a resposta de  



 
 

amor ao Amor de Deus, reconhecendo que Ele nos amou primeiro. Pensemos nas vezes 

que caminhamos olhando para o chão. Quantos golpes e quantas ocasiões perdidas para 

fazer algo melhor do que olhar para si mesmo! (Perlas escondidas 1). 

 

Por conta da conjuntura mundial da pandemia, o Papa Francisco nos disse: “corre-se o perigo 

de viver uma familiaridade com Deus sem comunidade, sem o pão, uma familiaridade sem a 

Igreja, sem o povo,… pois pode se converter em uma familiaridade —digamos— um tanto 

gnóstica, uma familiaridade somente para mim, separada do povo de Deus. A 

familiaridade dos apóstolos com Jesus foi sempre uma familiaridade também comunitária, 

sempre na mesa e sinal da comunidade”. Devemos fazer um caminho de amadurecimento 

nessa familiaridade. Aprendamos a fazê-lo, sabendo que tudo partilhamos em Jesus: a vida, a 

fé, a comunidade, a oração, os sacramentos, a paz, a festa… inclusive a morte. 

 
Meditar (Pausa em silêncio ou com música instrumental) 
Como estou vivendo a familiaridade com Deus? O que me ajuda a tê-la no cotidiano da vida? 

Que me diria M. Cândida, hoje, para minha vida concreta? 

 
Partilhar        (em forma de pedidos, agradecimentos, louvor, algum propósito…) 

 
Canto   ♫♫ Como um amigo a outro amigo… ou  ‘Fanguito de mi tronco’… 

 
 

Oração final 
Por intercessão de Santa Cândida Maria de Jesus, n ó s  te pedimos Senhor 

que possamos crescer na familiaridade contigo, pessoalmente e como grupos 

ou comunidades. Que sob a ação do Espírito Santo nos deixemos alcançar por 

tua Palavra que nos transforma e nos vai assemelhando a ti. Que nosso 

coração se abra cada vez mais à tua presença. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. 

Amém. 

 

-- Pai nosso… Ave Maria… Santa Cândida Maria de Jesus, roga por nós! 

 

+++++++++++++ IHS ++++++++++++ 
 

 

PREPARANDO O PRESENTE 

Compor um salmo para Jesus, inspirado na Madre Cândida Maria de Jesus. 



 
 

 
 

 
 

2°dia: Com Maria, Estrela de nossos 
caminhos 

 

 

Ambientação - o recanto de Santa Cândida com as frases de ontem.… 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém       

 
Pedir a graça – Que todas as nossas intenções e ações sejam ordenadas “para gestar o 
novo rosto do carisma e oferecê-lo com generosidade ao Pai, à Igreja e aos irmãos.” 

 

 

 

Introdução 
O Carisma dado a Santa Cândida Maria de Jesus é um dom para o bem da Igreja e do mundo. Ao longo desses 

150 anos contamos com “um carisma vivo e um caminho compartilhado”. Nesta trajetória, a presença 

protetora de Maria tem sido muito viva desde os inícios até hoje. Santa Cândida ponderou que a Virgem era 

a verdadeira fundadora da congregação. Ela é quem nos coloca cada dia mais perto de seu Filho Jesus. 

 
Canto ♫♫ Senhora do Caminho… ou outro. 

(Durante o canto, colocar junto à M. Cândida uma imagem da Virgem do lugar) 

 
Sonho da Madre Cândida 

“… E conforme a esta esperança, o meio mais importante e adequado (para conservar e 

aumentar a obra), será o das orações e Sacrifícios (da Eucaristia)…pondo por especial 

intercessora a Santíssima Virgem Maria, sob cuja proteção e ajuda esta Congregação se 

dedica aos trabalhos da educação, para serviço de Deus nosso Senhor e de sua Igreja”. (CFI 

318) “…Recorrerão a tudo aquilo que as ajude a crescer na familiaridade com Deus e no 

amor à Santíssima Virgem Maria…”  (CFI 143).  “A puríssima Virgem nos cubra com seu 

manto”! 

 
Texto bíblico  Jo 2, 1-5. 
“No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e 
seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: 
‘Eles não têm mais vinho’. Jesus respondeu-lhe: ‘Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não 
chegou’. Sua mãe disse aos que estavam servindo: ‘Fazei o que ele vos disser’.” 
 
Um chamado hoje 
Diz o Papa Francisco que a presença de Maria em nossas vidas é “como sinal de salvação e esperança”. Por 

isso nos encomendamos à Mãe de Jesus, a doce auxiliadora, porque ela sabe “de que necessitamos e proverá 

para que, como em Caná de Galileia, possa voltar a alegria e a festa depois do momento de provação”. 

Juana Josefa nasce em um dia da Virgem, funda a Congregação no dia da Imaculada, e pede que as festas 

marianas sejam celebradas com muita devoção. É porque Maria nos ajuda a realizarmos a vontade do Pai e a 

fazer o que Jesus nos diz. 

 

 



 
 
Canto ♫♫  “Desconfio de mim e ponho toda a esperança em ti, queridíssima, Mãe”. 
 
Meditar        (Pausa em silêncio ou com música instrumental) 
Que lugar ocupa a Virgem Maria em minha vida pessoal? E na vida da comunidade ou grupo de pessoas que 
partilham o carisma? O quê eu gostaria de dizer a Maria neste ano jubilar? 

 
Partilhar      (em forma de pedidos, agradecimentos, louvor, algum propósito…)  
(Em uma estampa da Virgem preparada para este dia, escreva um desejo para a Família M. 
Cândida, e a coloque no recanto diante da Virgem) 

 

 
Oração final 
Pela intercessão da Virgem Maria, te pedimos Senhor que aumentes a vitalidade evangélica dos membros 
da Família Madre Cândida, e nos mantenha na certeza de que Ela intercede por nós e nos convida, cada dia, a 
fazermos o que Tu Senhor, nos digas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.  Amém. 

 
- Pai nosso… Ave Maria…  Santa Cândida Maria de Jesus, roga por nós! 
 Virgem Estrela de nossos caminhos, roga por nós! 

 

Canto ♫♫    “Façam o que Ele lhes disser” 

 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 
 
PREPARANDO O PRESENTE 

 
Saborear esta mensagem: 
«...Chegarão a ser uma Congregação de união, de amor, de verdadeiro e frutífero apostolado levando sempre 
por estrela de seus caminhos Maria Imaculada”. 



 
 

 

 

Introdução 

3°dia: Ordenar continuamente a vida 
 

 

Ambientação – o recanto da M. Cândida, com as frases e a imagem da Virgem... 
 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 
Pedir a graça– Que todas as nossas intenções e ações sejam ordenadas “para gestar o 
novo rosto do carisma e oferecê-lo com generosidade ao Pai, à Igreja e aos irmãos.” 
 
 

Nossa vida precisa continuamente ser ordenada ao fim para o qual fomos criados. Assim como a casa onde 

moramos se desordena, se enche de pó e de coisas desnecessárias, algo semelhante pode acontecer com 

nossa casa interior. Há uma sábia expressão que diz: “A ordem não cria a vida, porém cada vida se cria em 

ordem”. Talvez estejamos necessitando ordenar algo, para alcançar o novo rosto que o Senhor deseja para 

nossa família, e a experiência dos Exercícios Espirituais é uma grande ajuda para isso. 

 

Canto ♫♫ ………………..  

(durante o canto, cada participante coloca uma velinha diante de Santa Cândida) 
 

Sonho da Madre Cândida 
“… Alegro-me muitíssimo com o que me você me diz sobre os santos Exercícios. Deus queira que 

sejam muito constantes nos propósitos, e conservem esses bons e santos desejos de avançar na 

perfeição; porém, não fiquem somente nos desejos, mas os coloquem em prática, e sejam fiéis, 

muito fiéis e constantes, cuidando para evitar todas as faltas por pequenas que sejam, e desta 

maneira evitar as grandes”. (Carta 190) 

 
Texto bíblico (Col 3,23-24; Rom 14,8) 

“Tudo o que vocês fizerem façam de coração, como quem obedece ao Senhor e não aos homens. Fiquem 

certos de que receberão do Senhor a herança como recompensa. O Senhor a quem vocês servem é 

Cristo”.  
“Se vivemos, é para o Senhor que vivemos; se morremos, é para o Senhor que morremos”. 

 
Um chamado hoje 
Ordenar a própria vida é um modo de resposta à palavra criadora de Deus – a mesma palavra que 

inspirou Juana Josefa no Rosarilho. Ordenar é a linguagem da vida. É uma resposta criativa e livre ao Deus 

amigo da vida, que “tudo faz com sabedoria” (Sl 104,24). Somos chamados a nos ordenar como Família, 

orientar o coração em direção a Deus Pai, e colocar Jesus no centro para acolher a novidade que Ele nos 

oferece – o novo rosto de nosso ser. O melhor modo de ordenar a vida é viver na dinâmica dos Exercícios 

Espirituais através do discernimento, do exame diário de atenção amorosa à ação de Deus, e de outros 

momentos especiais de discernimento pessoal ou comunitário. 

 

 

 



 
 
Canto ♫♫  Com amor eterno, te amo… ou outro canto 

 
Meditar (Pausa em silêncio  ou com música instrumental) 
Como vivo as experiências dos E.E. que me são oferecidas? Como as vivencio em meu cotidiano? 

  Que meios emprego? Sou consciente daquilo que me impede esta dinâmica? 

 
Partilhar (em forma de pedidos, agradecimentos, louvor, algum propósito …) 

 
 

Oração final 

Nós te pedimos Pai, por intercessão de Santa Cândida Maria de Jesus a luz de teu Espírito, 

para gestar o novo rosto do carisma que desejamos oferecer ao mundo. Seja este o 

nosso presente na comemoração deste aniversário de fundação. Fortalece em nós a fé, a 

esperança e a caridade que animaram a Madre Cândida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. 

Amém. 

 

- Pai nosso… Ave Maria…  Santa Cândida Maria de Jesus, roga por nós! 

 
Canto ♫♫ …….. 
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 

 

PREPARANDO O PRESENTE 
 

- Recordar que os EE são o que há de melhor para ordenar a vida.  

- Incentivar algum membro da família Madre Cândida que se dedica a oferecer a experiência dos 

Exercícios, enviando uma mensagem de ânimo. 

- Interessar-me em conhecer algo da pastoral dos E.E. em outra realidade da Congregação, diferente da que 
conheço… 



 
 

 
 
 
 

 
Introdução 

4º dia: Buscar em tudo a Vontade de 
Deus 

 
 
Ambientação - recanto da M. Cândida, com as frases, a Virgem, velas... 

 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 
Pedir a graça – Que todas as nossas intenções e ações sejam ordenadas” para gestar o 
novo rosto do carisma e oferecê-lo com generosidade ao Pai, à Igreja e aos irmãos”. 
 

 

Inspirada em Santo Inácio, a busca da vontade de Deus sempre foi central na vida da M. Cândida. Inácio de 

Loyola nunca quis agir unicamente a partir do que logo aparece. Na incessante busca da vontade concreta 

de Deus se resume sua vida e espiritualidade: Buscar e encontrar Deus em tudo. Para Juana Josefa, 

mulher que bebe da mesma fonte, não é diferente. Que devo fazer? Onde? Com quem vou? A quem irei 

enviar? É uma constante em sua vida. Viveram como Jesus, pendentes da vontade do Pai: “Meu alimento 

é fazer a vontade do Pai.” (Jo 4, 34) 

 
Canto♫♫     Pescador de homens       (durante o canto colocar uma cruz no recanto da M. 
Cândida) 

 
Sonho da Madre Cândida 
“Agradeço muito a carinhosa felicitação, e lhe fico grata. Você está muito presente em 

minhas orações. Peço muito ao Sagrado Coração de Jesus e à Imaculada, nossa Puríssima 

Mãe, que lhe concedam todas as graças necessárias para que sempre e em tudo você cumpra 

a vontade divina (Ct. 420).” Sim, são vivos os desejos que tenho de ser muito boa, e por isso lhe 

peço que não deixe de pedir por mim, para que eu seja o que Deus quiser que seja. …Peçamos 

para que Deus lhe dê muita conformidade com sua santíssima vontade; nada mais” (Ct. 12). 

 
Texto bíblico  (Mc 3,33-35) 
“Jesus lhes respondeu: ‘Quem são minha mãe e meus irmãos? ’ E olhando para os que estavam sentados a 

seu redor, disse: ‘Estes são minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus é 

meu irmão e irmã e mãe’.”  

 
Um chamado hoje 

A vontade de Deus normalmente se mostra e é acompanhada pela paz e por intensa alegria interna de 

consolação. A vontade de Deus também se manifesta pela comunidade e, por pessoas que nunca 

esperávamos. Cada passo que dermos significa confiar sempre mais no Espírito. Com frequência ouvimos 

dizer: “seja o que Deus quiser”, porém, será que estamos conformes com a vontade de Deus, ou é 

apenas uma resignação, um conformismo ante a lguma situação? Talvez cheguemos até a buscar e 

conhecer a vontade de Deus, porém, nós a cumprimos? Como família Madre Cândida não podemos nos 

esquecer de quem somos. Que a vontade de Deus se cumpra em nós e através de nós. 

 



 
Canto ♫♫   Amar a ti Senhor, em todas as coisas, e todas em ti, em tudo amar e servir… 

 
Meditar (Pausa em silêncio ou com música instrumental) 
Ante as situações desmotivadoras que venho enfrentando, questiono os desejos e sonhos de meu 

coração? Sou capaz de sonhar com a comunidade e como comunidade, ou vejo somente meus 

interesses pessoais? 

 
Partilhar     (em forma de pedidos,, agradecimento, louvor, algum propósito para viver…) 

 
 

Oração final 
Pai de Bondade, por intercessão de Santa Cândida Maria de Jesus te pedimos a luz de teu 

Espírito, para gestar o novo rosto do carisma que desejamos oferecer, hoje, ao mundo 

onde nos toca viver. Que este possa ser nosso presente ao comemorarmos os 150 anos de 

fundação.  Fortalece-nos com a fé, a esperança e a caridade que animaram a Madre. Por 

Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 
- Pai nosso… Ave Maria…  Santa Cândida Maria de Jesus, roga por nós! 

 
Canto ♫♫    Faça-se tua vontade… ou outro 

 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 
 

PREPARANDO O PRESENTE 

 
Saborear a frase da Madre Cândida: “Em meus 41 anos de vida religiosa não me recordo de um momento 

que não tenha sido para Deus”.  Oferecer todos os momentos do dia a Deus, como Santa Cândida Maria de 

Jesus. 



 
 

 
 

 
Introdução 

          5°dia: Viver a força da pobreza 
 

 

Ambientação - recanto da M. Cândida, com as frases, a Virgem, velas, cruz... 

 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 
 
Pedir a graça – Que todas as nossas intenções e ações sejam ordenadas “para gestar o 
novo rosto do carisma e oferecê-lo com generosidade ao Pai, à Igreja e aos irmãos.” 

A pobreza evangélica é uma das claves importantes do ser e atuar de Jesus. Ele elegeu para si a pobreza 

para enriquecer os outros. Fez-se semelhante aos homens, irmão de todos e especialmente dos que mais 

sofrem. Parecer-nos a Ele como um filho se parece com seu pai é um dos insistentes convites e desejos da 

M. Cândida, expressados nas Constituições das Filhas de Jesus, em suas cartas, em suas anotações espirituais 

e, posteriormente, em várias Congregações Gerais, de modo particular na CG XVIII. Também é um chamado 

do mundo hoje, com tantas desigualdades crescentes entre uns e outros, como está acontecendo em muitos 

países. 

 
Canto ♫♫  A teu modo- C. Fones sj...  ou outro (durante o canto os participantes colocam fotos de realidades 
de pobreza, e de pessoas que os ajudam, que os escutam etc.) 

 
Sonho da Madre Cândida 

“Pela força que tem a pobreza para conservar em seu ser a vida religiosa, defendendo-a de 

muitos perigos, e pela tentação constante que existe para enfraquecê-la de vários modos, 

será importante para a conservação e aumento de todo este Corpo, que esteja bem longe 

de nós todo objetivo de especulação, bastando-nos aquilo que seja necessário para 

realizar como convém o fim do Instituto”. “Será também de suma importância evitar 

com grande diligência a ambição, origem de todos os males em qualquer comunidade…” (CFI 

322 e 323) 

 
Texto bíblico    Cf Ef 2,6-11 e Mt 5,3 
“Cristo tinha a condição divina, mas não se apegou a sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a 

si mesmo, assumindo a condição de servo, e tornando-se semelhante aos homens…”. “Felizes os pobres 

porque deles é o Reino do Céu”. 

 
Um chamado hoje 

A sociedade de consumo na qual vivemos está imersa na lógica do ter, do acumular, e quer nos impor esse 

caminho como o caminho de felicidade. Além disso, faz-nos pessoas insatisfeitas, e sabemos que isso não é 

uma atitude do Evangelho. Deixar-se conduzir pela riqueza leva a competir, e não partilhar em justiça e 

amor por toda a humanidade,  os bens dados a todos. Para a família Madre Cândida, despojar-se das 

coisas deve ser expressão de nossa confiança em Deus, e de que encontramos Jesus Cristo nos pobres.  

 

 

 



 
 

Jesus, o Filho amado de Deus feito homem, se identificou com os pobres. Quem descobre a radical 

pobreza do ser humano, pobre e limitado, e sabe aceitar a pobreza de seu coração, recebe de Deus 

múltiplos dons. 

 
Canto ♫♫ Quando o pobre nada tem e ainda reparte… ou Consagração- CD Alborada… ou outro 
 
Meditar      (Pausa em silêncio ou com música instrumental) 
Sei agradecer como dom, tudo que recebo? Comparto o que sou e tenho? O quê se transformou em uma 

necessidade para minha vida, e não o é? Onde coloco o limite do que tenho, para ir me parecendo mais com 

Jesus? 

 
Partilhar    (em forma de pedidos, agradecimentos, louvor, algum propósito para viver…) 
 
 
Oração final 

Por intercessão de Santa Cândida te pedimos Pai, que possamos crescer e nos comprometer 

mais na vivência da pobreza evangélica, pessoalmente e em comunidade. Que sob a ação do 

Espírito Santo nos deixemos alcançar por tua Palavra que nos transforma e nos vai assemelhando 

a ti. Que nosso coração se abra por amor a usar o necessário, e a partilhar os bens com 

tantas pessoas q u e  gritam por nossa solidariedade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 
- Pai nosso… Ave Maria…  Santa Cândida Maria de Jesus, roga por nó! 
 

 
Canto ♫♫   
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 

 
PREPARANDO O PRESENTE  

 
- Desprender-me de algo que gosto e guardo com algum apego, mas, que realmente não 

necessito… e partilhá-lo alegremente com alguma pessoa a quem possa ser útil. 

- Convidar uma pessoa marginalizada ou pobre a partilhar a mesa conosco: um café, merenda, 
almoço… 



 
 

 
 

 
Introdução 

 6°dia: Um amor que abrace a todos 
 

 

Ambientação - recanto da M. Cândida, com as frases, a Virgem, velas, cruz, fotos... 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 
 
Pedir a graça – Que todas as nossas intenções e ações sejam ordenadas “para gestar o 
novo rosto do carisma e oferecê-lo com generosidade ao Pai, à Igreja e aos irmãos”. 

Para a M. Cândida o Carisma vai além das fronteiras: “Ao fim do mundo eu iria em busca de almas”. O 

Deus que nela habitava a conectava com a realidade universal. Também S. Inácio dizia: “Quanto mais 

universal, mais divino”! Mais decisivo ainda para o sentido inaciano de universal, é o encontro pessoal com 

Deus, o Senhor de toda a realidade. A dimensão de universalismo não se refere à quantidade de serviços 

prestados, nem ao número de pessoas atendidas; o  q u e  d e c i d e  s o b r e  a universalidade é a 

qualidade espiritual do encontro... a universalidade acontece quando o interior do coração não cessa de 

se ampliar continuamente.” 

 
Canto ♫♫   Alma missionária (durante o canto levar algum símbolo: Globo ou mapa-múndi, 
um par de sapatos ou sandálias, etc.) 

 
Sonho da Madre Cândida 
“Para o mesmo fim (conservar e aumentar a Congregação em seu bom ser), ajudará que a  Congregação 

não tenha parcialidade alguma com relação às  diferentes nações ou grupos de pessoas, mas, um amor 

universal que abrace, em nosso Senhor, todas as partes ainda que sejam contrárias entre si. (CFI 328)”. 

“Minhas amadas filhas: a Divina Providência nos proporcionou uma fundação em terras distantes 

quando menos esperávamos, e onde nunca pensamos. Deus, em seus desígnios, vela sobre estas suas Filhas 

e nos chama a trabalhar para sua glória e salvação das almas, e espero que todas estejam dispostas a fazer 

a vontade de Deus, onde Ele quiser.” (Onde Deus te chame).  

 
Texto bíblico    (Mc 16,15. 20) 
“Então Jesus ressuscitado apareceu aos onze e lhes disse: ‘Vão pelo mundo inteiro, e anunciem a Boa 

Notícia para toda a humanidade’.” 

“Eles saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava, e por meio dos sinais que os 

acompanhavam, confirmava que o ensinamento deles era verdadeiro”.  

 
Um chamado hoje 
Diante do Rosarilho Juana Josefa se reconhece a filha que quer se parecer com o pai, e se coloca a serviço 

do Pai que trabalha sempre.  Sente em si, o mesmo Espírito de Cristo que a move a anunciar o Amor 

Paterno de Deus. Hoje estamos em quatro continentes e podemos estar certas de que, quando lá 

chegamos fisicamente, a M. Cândida já estava, porque ela desejou partilhar esse caminho para salvar 

todas as almas.  

 

 

 



 
 

E, para todos nós, na oração há espaço para o mundo e sua complexidade, seja onde estivermos. Tudo 

pode ser oportunidade para uma Contemplação da Encarnação com a Santíssima Trindade. (Cf. EE.106) 

 
Canto ♫♫  

 
Meditar       (Pausa em silêncio ou com música instrumental) 
Aquilo que acontece em outras partes do mundo me afeta? Sou indiferente ou me interesso por outras 

pessoas que não são do meu círculo de relações? Vibro com a dimensão universal de nosso Carisma? Até 

onde meu horizonte alcança? 

 
Partilhar   (em forma de pedidos, agradecimentos, louvor, algum propósito…) 
A M. Cândida dizia: “Ao fim do mundo eu iria em busca de almas”, e eu posso dizer: ” Ao .…………..…eu iria  
….……..” 

 

 
Oração final 
Bom Pai, “somos filhas e filhos da mesma terra”, obrigado por nos confiar a tarefa de fraternizar 

as criaturas no universo. Por intercessão de Santa Cândida, dá-nos sensibilidade para 

contemplar tua obra e ajuda-nos a viver em comunhão com todos sem discriminar raça, cor, 

religião, idioma, sexo. Que possamos manter a chama missionária que acendeste na família 

Madre Cândida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. 

 

- Pai nosso – Ave Maria – Glória ao Pai --- Santa Cândida Maria de Jesus, roga por nós! 

 
Canto ♫♫ Cândida Maria, tu és do Senhor… Cândida Maria, tu és do Senhor, pelo mundo eu andaria... 

 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 
 

PREPARANDO O PRESENTE 
  
Procurar conhecer as realidades onde a Congregação está presente; e  conhecer mais pessoas leigas 
que partilham este belo carisma. 



 
 

 
 
 
 

 
Introdução 

7°dia: Buscar a glória de Deus e o bem 
do próximo 

 
Ambientação – recanto da M. Cândida, com as frases, a Virgem, velas, fotos… 

 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
 
Pedir a graça - Que todas as nossas intenções e ações sejam ordenadas “para gestar     
o novo rosto do Carisma e oferecê-lo com generosidade ao Pai, à Igreja e aos irmãos.” 

“Ajudará (para conservar e aumentar a Congregação em seu bom ser) que a Congregação se mantenha 

em sua vocação primeira, buscando somente o bem das almas com toda sinceridade. Porque deste modo 

Deus nosso Senhor levará adiante o que começou, e o bom testemunho fundamentado na autenticidade 

das obras, aumentará a devoção das pessoas para se servirem da Congregação, e ajudá-la para o fim que 

pretende da glória e serviço de Deus nosso Pai.” (CFI 329). Santo Inácio deixou-nos como lema: “Tudo 

para a maior glória de Deus”. Ele aprendeu que “dar glória”, é tornar alguém grande; é ter a capacidade 

de perceber que tem valor e manifestá-lo aos outros. Quem dá glória possui um grande coração, não se 

sente ameaçado pela valorização do outro. É possível entender que a glória de Deus e o bem do próximo 

são duas faces da mesma moeda.  

 
Canto ♫♫     Amar a Ti Senhor, em todas as coisas, e todas em Ti. Em tudo amar e servir, em tudo amar e 
servir. 

Sonho da Madre Cândida  
“Agradeço muito, minha filha, tudo o que você pediu a Deus nosso Senhor por mim, pela Congregação, 

por sua aprovação e para que se estenda por todo o mundo fazendo muito bem às almas. Deus queira que 

tudo isto se realize e nos faça muito santas; assim seja… Que todas estejam bem para trabalhar muito 

pela glória de Deus e salvação das almas; que faz falta! Seja dada glória a Deus e Ele seja sempre 

louvado”. (Cta. 147) 

 
Texto bíblico   (Mt 6,1-2 e/ou Jo 17, 1b-5) 
“Não pratiquem a justiça de vocês diante dos homens, só para serem elogiados por eles. Fazendo assim, 

vocês não terão a recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você ajudar um necessitado, não 

mande tocar trombetas na frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados 

pelos homens”. 

 

Um chamado hoje 
Não é raro que, em nome do bem, sejamos tentadas a buscar reconhecimentos pelo que fazemos, pelas 

premiações... Santo Irineu, disse que, “a glória de Deus é que o homem viva”. Ou seja, para que a glória de 

Deus se manifeste é necessário cuidar do ser humano, de que nosso serviço seja para o bem do próximo.  

 

 



 
 
Um bem para além de ajudas materiais, um bem que ajude o próximo a conhecer a Deus, totalmente 
descentrados de nós mesmos. Que todos aqueles que se relacionam conosco possam ser contagiados por 
essa paixão-utopia que dá sentido à obra concebida ante o Rosarilho. 

 
Canto ♫♫       Ad Maiorem Dei Gloriam 

Meditar        (Pausa em silêncio ou com música instrumental) 
Alegro-me com o reconhecimento feito aos outros? Percebo o valor de uma irmã, de um membro da família 
M. Cândida e o manifesto publicamente? Como recebo os apreços e elogios que me fazem? Que podemos 
fazer para que seja mais efetivo nosso serviço em bem do próximo?  
 
Partilhar (Escrever em um papel algo que te atrai na pessoa de Santa Cândida. Colocá-lo 
diante da imagem com uma oração de louvor à nossa santa, apreciando sua pessoa). 
 

 
Oração final 
Pai Justo e Santo, que dás um coração grande a quem elegeste para reconhecer tua 

beleza e tua bondade, te pedimos que santa Cândida nos ajude a abrir o coração, 

para que teu amor nos inunde, e possamos cumprir melhor tua vontade em nossa 

Congregação. Pedimos-te por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém 

 
- Pai nosso – Ave Maria – Glória ao Pai --- Santa Cândida, roga por nós! 
 

 
Canto ♫♫ Cândida Maria, tu és do Senhor… Cândida Maria, tu és do Senhor, pelo mundo eu andaria… 
 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 

PREPARANDO O PRESENTE 
Durante as tarefas do dia, exercitar a consciência da presença amiga de Santa Cândida que me convida a 
procurar a glória de Deus e o bem de meus irmãos e minhas irmãs.  



 
 

 
 
 
 

8°dia: Seremos pessoas contemplativas 
na ação 

 

Ambientação – recanto da M. Cândida, com as frases, a Virgem, velas, fotos… 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
 
Pedir a graça – Que todas as nossas intenções e ações sejam ordenadas “para gestar o 
novo rosto do carisma e oferecê-lo com generosidade ao Pai, à Igreja e aos irmãos”. 
 
 
 

Introdução 
Contemplando no Rosarilho a família Trinitária e a Sagrada Família, Santa Cândida entende que quer fazer 

parte daquela família. Da contemplação de uma família unificada e unificadora junto à família de Nazaré 

brotou sua ação ativa na obra salvadora da Trindade como filha, e também como irmã de cada ser vivente. 

A Contemplação não se separa da Ação. Uma Ação contemplada é uma Contemplação encarnada. Ser 

contemplativo na ação é ver Deus que me move à ação, e que age através de mim; é ver Deus naquilo que 

recebo, é ação pela qual me entrego, doando-me.  

 
Canto ♫♫  Cândida Maria, tu és do Senhor...  

Sonho da Madre Cândida 
“Que a Virgem do belo Amor lhe recompense por tudo como pedi e peço, comunicando-lhe suas virtudes…, 

imitando Jesus como nosso fiel modelo; ensinando mais com o exemplo, como Ele o fez; sendo como Ele 

humilde, obediente; submetendo-se sempre e em tudo à obediência; com todas muita caridade 

ajudando-se mutuamente, estando muito unidas a Deus; e que todas as suas ações sejam dirigidas 

somente a Ele, considerando-o presente, porque de verdade está …” (Ct 470) “…Procurarão amar com 

toda sua pessoa a Jesus, Deus feito homem por nosso amor, buscando parecer-se a Ele em tudo como 

um filho se parece com seu pai,” (Cf CFI 136) 

 
Texto bíblico         (Jo 5,19-20) 
“Então Jesus disse às autoridades dos judeus: Eu garanto a vocês: o Filho não pode fazer nada por sua 

conta, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz o Filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe 

mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras ainda maiores, que deixarão vocês admirados”.  

 
Um chamado hoje 
Contemplação - Ação é uma dupla dimensão, que se funde em unidade vital e transparece a glória de Deus 

nas diferentes tarefas, funções, cargos que ocupamos na família Madre Cândida. Como família apostólica, a 

contemplação e a ação devem percorrer o caminho, juntas. A oração se or ienta à  ação,  e  nosso 

trabalho faz crescer a oração. A contemplação nos leva a “buscar e encontrar a Deus em tudo”, e a 

compreender qual deve ser nossa colaboração pessoal e comunitária ao Corpo de Cristo; e também, 

descobrir como deve ser o NOVO ROSTO do carisma hoje. 

 

 
 



 
 

Canto ♫♫     

Meditar (Pausa em silêncio ou com música instrumental) 
Eu já encontrei como devo viver uma vida que valha a pena ser vivida? Onde é o meu Rosarilho? Qual é meu 

Rosarilho? Na realidade em que vivo o que me questiona, e a que me move? Minhas ações brotam da 

contemplação ou de impulsos? Levo para a oração o que vivencio nas tarefas que executo? 

 
Partilhar   (em forma de pedidos, agradecimentos, louvor, algum propósito…) 
 

Oração final 
Deus, Pai de bondade, por intercessão de Santa Cândida Maria de Jesus te pedimos, luz para gestar o novo 

rosto do  carisma que desejamos oferecer hoje ao mundo. Que ao comemorar o 150º aniversário de 

fundação seja esse nosso presente. Fortalece-nos a fé, a esperança e a caridade com o mesmo ânimo de 

Santa Cândida Maria de Jesus: Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 
-Pai nosso… Ave Maria… Glória ao Pai… Santa Cândida Maria de Jesus, roga por nós! 

 
Canto ♫♫    Tomai Senhor, e  recebei 

 

++++++++++++++ IHS ++++++++++++++++ 
 
 
PREPARANDO O PRESENTE 

 
- Oração para “alcançar amor” e oferecer. 

- Repassar a novena: contemplar o recanto da M. Cândida, os temas, tudo o que vivemos nesses dias… 

- Procurar um tempo para conversar e ouvir uma pessoa da rua ou uma pessoa marginalizada, 

contemplando nela a imagem do Criador, procurando servi-la em suas necessidades, e aprendendo com 

sua experiência. 



 

9°dia: Em tudo “Amar e Servir” 
 

Ambientação: recanto da M. Cândida, com as frases, a Virgem, velas, fotos… 

 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 

 

Pedir a graça - Que todas nossas intenções e ações sejam ordenadas “para gestar o novo 
rosto do carisma e oferecê-lo com generosidade ao Pai, à Igreja e aos irmãos.” 

 

 

 

Introdução  
“Em tudo amar e servir” é uma expressão dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio, emoldurada na 
descoberta do que recebemos de Deus. Reconhecendo tantos dons somos convidados para “em tudo amar 
e servir a Deus”. O fruto do agradecimento é o que me permite ser uma pessoa gratuita, tendo presente 
que Deus é o primeiro gratuito com cada um de nós. Ele está dando-nos a vida; as pessoas que me veem 
melhor do que eu mesmo me vejo; toda a realidade; a beleza; o bem; a verdade que meus olhos veem e 
minha razão reconhece... O mesmo olhar com que Jesus olhou os pecadores de seu tempo, atualizado hoje, 
nos permite descobrir em cada equívoco ou erro uma oportunidade para amar e servir toda pessoa. 
Quem corrige, Ama! Quem abraça a humanidade ferida, Serve! 

 
Canto ♫♫        Amar a ti Senhor, em todas as coisas…  ou outro  

Sonho da Madre Cândida 
São notáveis os textos das CFI, como os de suas cartas, onde aparece o agradecimento, o serviço aos 
demais, o amor a Deu e às pessoas através do serviço apostólico. “… Exercitem-se em buscar em todas as 
coisas a Deus nosso Senhor... para pôr o amor de todas elas no Criador, amando-O em todas e todas nele, 
conforme sua Santíssima e divina vontade.” (CF CFI 62) Para além da ação, Madre Cândida aponta a 
dimensão mística do serviço: “bendito seja Deus, que alivia as horas, e todas sejam para servir e amar 
sua Divina Majestade que tanto merece ser amado, e que fica tão esquecido pelos homens.” (Carta 141) 

 
Texto bíblico    (Mt 20,28; Lc 22,27) 
“Pois o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e para dar sua vida em resgate em 

favor de muitos”. “Afinal, quem é o maior: aquele que está sentado à mesa ou aquele que está servindo? 

Não é aquele que está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vocês com quem está servindo”.   

 
Um chamado hoje 
O amor não é somente graça, dom, é também uma arte. Necessita o esforço diário do cuidado, da 

paciência e da renúncia. Esse amor gratuito vindo do alto não é um acontecimento unilateral, por isso diz 

Inácio: O amor consiste em comunicação das duas partes (EE. 231). Somente existe amor quando houver 

um verdadeiro intercâmbio de doar e receber. “Quem serve, vive”. Servir significa viver. Servir não é 

unicamente empenhar-se em semear e colher, é também esperar. Existe um serviço contemplativo! 

 
 
 
 
 



 
 
Meditar (Pausa em silêncio ou com música instrumental) 
Esforço-me para sair de meu próprio amor, querer e interesse? Em meu cotidiano, me move vivenciar o ‘amar 

e servir’? Como o expresso? Em que me ajuda a vivência de ‘amar e servir’ que capto em outras pessoas 

que me inspiram, e me estimulam no seguimento de Jesus? 

 
Partilhar   (em forma de pedidos, agradecimentos, louvor, algum propósito…) Em um cartão com desenho de 
uma mão e coração, cada um escreve qual é seu desejo para mais “ Amar e Servir” neste ano jubilar. Depois o 
coloca no recanto da Madre. 

 

 
Oração final  
Bom Pai, por intercessão de Santa Cândida Maria de Jesus te pedimos a luz, para gestar o novo rosto do 

carisma que desejamos oferecer hoje ao mundo. Ao comemorar este 150º aniversário da fundação, na 

festa de nossa Santa Fundadora, cada um de nós possa ser esse ‘presente’ que vai mostrando ao 

mundo o novo rosto do carisma que ele hoje necessita. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 

-- Pai nosso… Ave Maria…  Santa Cândida Maria de Jesus, roga por nós! 

 

 
Canto ♫♫  Amar é servir 

 
 

PREPARANDO O PRESENTE   
“Quem não vive para servir, não serve para viver”! 
Ter um tempo para orar sob o olhar de Santa Cândida, perguntando-lhe quando e como não 

colaboro para o Bom Ser da Família Madre Cândida.  Pedir sua ajuda para, em seu dia 

neste ano especial, lhe oferecer um presente saído do coração. 

 

 
¡FELIZ FESTA DE SANTA CÂNDIDA! 



 

 

Un Carisma vivo, un Camino compartido 
150 años de las Hijas de Jesús 

 
Oração pelo 150º aniversário da Fundação da Congregação das Filhas de Jesus 

 
Pai de imensa bondade,  
vos agradecemos  

por estes 150 anos das Filhas de 
Jesus  na Igreja e no mundo... 

 
São 150 anos... 
educando integralmente a pessoa, evangelizando, 
dando os Exercícios Espirituais,  
acompanhando os jovens,  
estando próximas dos que mais sofrem, servindo os pobres, 
crescendo e compartilhando o carisma com muitos 
leigos, 
fazendo-nos "família" M. Cândida. 
 
Ajudai-nos a ser uma congregação de 

união, de amor, de verdadeiro e 

fecundo apostolado, levando por 
estrela de nossos caminhos, 
Maria Imaculada. 
 
Jesus vos pedimos, ajudai-nos a contemplar a realidade 
para reconhecer tanto Bem recebido e "alcançar Amor", 
para continuar parecendo-nos a vós, 
e descobrir o novo rosto do carisma 

para partilhá-lo com muitos. 

 
Que a M. Cândida, 

nos estimule a viver a 
pertença,  

a familiaridade com Deus, 
a fraternidade universal, 

a disponibilidade para servir onde se necessite m a i s ,   

e avive o desejo de "ir a qualquer parte do mundo". 

 
Santa Cândida Maria de Jesus, rogai por nós. 
 


