“A Obra é grande, grandes são os desígnios que Deus tem sobre ela, grande é a
graça que temos de pertencer a ela, mas que responsabilidade!”
(S. J. Calábria 20/09/1948)

Queridos irmãos e irmãs da família calabriana,
O dia 26 de novembro lembramos mais um aniversário do início da Obra, 113
anos de grandes graças e e especiais dons de Deus para nós e para muitas pessoas.
Com o coração cheio de alegria e gratidão ao Senhor, nos dispomos para
lembrar e celebrar esta data com uma iniciativa espiritual de uma ADORAÇÃO
MUNDIAL.
Convido todas as comunidades de irmãos Pobres Servos, irmãs Pobres Servas,
Irmãs Missionárias dos Pobres e todos os leigos da Família Calabriana a se unirem
neste dia, dedicando um tempo diante do Senhor em adoração e oração.

O Pe. Calábria sempre nos lembrou que a Obra é grande, a Obra é de Deus, os
desígnios que Deus tem sobre ela são grandes, e grande é a graça que temos de
pertencer. Mas, ao mesmo tempo, sempre nos chamou a corresponder aos desígnios
e dons de Deus com grande responsabilidade, especialmente no tempo presente.
Queremos viver este dia de Adoração em ação de graças, lembrando os dons
que o Senhor nos deu, pedindo perdão pelas nossas faltas, reconhecendo a ação do
Senhor no presente e olhando para o futuro com esperança, entregando-nos às mãos
do Pai.
Este será um dia de grande comunhão espiritual, onde apresentaremos a Jesus
a situação da pandemia que vive toda a humanidade e o nosso caminho para os
Capítulos Gerais.
Será enviado um material, uma trilha para auxiliar nossa oração que estamos
convidados a fazer na comunidade, nos grupos, nas famílias ou individualmente.
Divulguemos esta iniciativa espiritual tentando de envolver todos os membros
da família calabriana para dedicar um tempo diante do Senhor.
O Senhor nos abençoe e sempre nos acompanhe.
Unidos em oração os saúdo com um abraço fraterno.

Pe. Miguel Tofful

A família calabriana presente nos vários países está convidada a organizar-se
nos horários abaixo indicados.
HORA ITALIANA
00.00 alle 04.00
04.00 alle 08.00
08.00 alle 10.00
10.00 alle 12.00
12.00 alle 13.00
13:00 alle 18.00
18:00 alle 21:00
21.00 alle 24.00

LUGAR DE ADORAÇÃO
Filipinas e Papua
India
Kenya
Romênia
Portugal
Italia e Angola
Argentina – Uruguay
Paraguay – Chile
Brasile

HORÁRIO LOCAL
(7:00 – 11:00)
(8:30 – 12:30)
(10:00 – 12:00)
(11:00 – 13:00)
(11:00 – 12:00)
(13:00 alle 18.00)
(14:00 – 17:00)
(17:00 – 20:00)

