Frases e Orações dos Santos ao Pai das Misericórdias

BÊNÇÃO DE SANTA CLARA
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor as abençoe e guarde.
Mostre-lhes o seu rosto e tenha misericórdia de vocês. Volte a sua face para
vocês e lhes dê a paz, a vocês minhas irmãs e filhas, e a todas as outras que
vierem e permanecerem em nossa comunidade, e a todas as outras, tanto
presentes quanto futuras, que perseverarem até o fim nos outros mosteiros
das senhoras pobres. Eu, Clara, serva de Cristo, plantinha do nosso bem
-aventurado pai São Francisco, irmã e mãe de vocês e das outras irmãs pobres
, embora indigna, rogo a Nosso Senhor Jesus Cristo, por sua misericórdia e por
intercessão de sua santíssima Mãe Santa Maria, de São Miguel Arcanjo e de
todos os anjos de Deus, do nosso bem- aventurado pai Francisco e de todos os
santos e santas, que o próprio Pai celeste lhes dê e confirme esta sua
santíssima bênção no céu e na Terra: na terra, fazendo-as crescer na graça e
em virtude entre seus servos e servas na sua Igreja militante; no céu,
exaltando-as e glorificando-as na Igreja triunfante entre seus santos e santas.
E as abençôo em minha vida e depois de minha morte, como posso, e mais do
que posso, com todas as bênçãos com que o Pai das misericórdias abençoou e
abençoará seus filhos e filhas no céu e na terra, e com as quais um pai e uma
mãe espiritual abençoaram e abençoarão seus filhos e filhas espirituais. Amém.
Amém sempre a Deus, as suas almas e as de todas as suas Irmãs, e sejam
sempre na observância do que prometeram a Deus. O Senhora esteja sempre
com vocês e agora (Oxalá) estejam vocês também sempre com Ele. Amém.
«Os homens exercem a misericórdia na medida que podem. Em troca
recebem-na de Deus de maneira copiosa. Pois não há comparação entre a
misericórdia humana e divina. Entre elas há uma grande distância.» S.João
Crisóstomo:

«Não podemos conhecer a Deus segundo sua grandeza, mas podemos
conhece-Lo segundo seu amor e sua misericórdia. O amor é identificado pela
gratuita filiação e a misericórdia revela-se pelo ininterrupto perdão que nos é
oferecido a cada queda.» Santo Irineu
"Nestes tempos críticos e difíceis, leva-nos a descobrir, também, no
mesmo Cristo, o rosto do Pai, que é Pai das misericórdias e Deus de toda a
consolação."
Santo João Paulo II

"A verdade revelada por Cristo a respeito de Deus - Pai das misericórdias permite-nos «vê-l'O» particularmente próximo do homem, sobretudo quando
este sofre, quando é ameaçado no próprio coração da sua existência e da sua
dignidade."
Santo João Paulo II
"A revelação e a fé ensinam-nos, efectivamente, não tanto a meditar de
modo abstracto sobre o mistério de Deus,Pai das misericórdias, quanto a
recorrer a esta mesma misericórdia em nome de Cristo e em união com Ele.
Cristo não disse, porventura, que o nosso Pai, Aquele que vê o que é secreto,
está continuamente à espera, por assim dizer, de que nós, apelando para Ele
em todas as necessidades, perscrutemos cada vez mais o seu mistério: o
mistério do Pai e do seu amor?!"
Santo João Paulo II
"Ó misericórdia divina, que disfarças os defeitos humanos! Não me
espanto de que digas a quem deixa o pecado mortal e volta a ti: "Não me
lembrarei mais de que me ofendeste". Não, misericórdia inefável, não me
espanto de que fales assim a quem se converte. Surpreende-me que digas
sobre os que te combaem: "Quero que oreis por eles, a fim de que eu os
perdoe".
Ó misericórdia, Pai, que procede da tua divindade e que, pelo teu poder,
governa o mundo inteiro. Tua misericórdia nos criou, tua misericórdia nos
recriou no sangue de teu Filho, tua misericórdia nos conserva. Foi ela que
levou Jesus a atirar-se aos braços da cruz na batalha da vida contra a morte,
da morte contra a vida. Então a
vida venceu a morte do pecado, enquanto a morte que vem do pecado
destruiu a vida física do Cordeiro sem manchas. Mas quem foi o vencido? A
morte! Quem o vencedor? Tua misericórdia.
Tua misericórdia produz a vida, concede a luz, revea o Espírito em todos
os homens, santos e pecadores. Reluz nas alturas do céu, em teus santos; e,
se me volto para a terra, como ela é abundante aqui! Tua misericórdia brilha
mesmo na escuridão do inferno, porque não dá aos condenados todo o castigo
que merecem. Com tua misericórdia mitigas a justiça; por tua misericórdia
nos lavaste no sangue; por misericórdia vieste conviver com os homens.

Ó louco de amor! Não te foi suficiente nascer, quiseste até morrer; não
te foi suficiente morrer, desceste à mansão dos mortos, de lá retirando os
antigos pais, a fim de realizar neles a verdade e a misericórdia. Porque
prometes o prêmio a quem te serve com retidão, desceste ao limbo para
libertar os que te haviam servido, dando-lhes a recompensa pelos cansaços.
Vejo que a misericórdia te obrigou a conceder mais coisas ainda aos
homens; ficaste como alimento! Por sermos fracos, a Eucaristia nos alimenta;
por sermos faltosos e esquecidiços, nos recorda os teus benefícios. Eis por
que nos dás todo dia esse alimento, fazendo-te presente no sacramento do
altar mediante a hierarquia da
santa Igreja. Quem faz tudo isso? Tua
misericórdia.
Ó misericórdia, afoga-se o meu coração ao pensar em ti!
Para qualquer lado que me volte, só encontro misericórdia."
Santa Catarina de Sena
"Minha misericórdia é infinitamente maior do que pensas. Tua capacidade é
imperfeita, limitada, ao passo que perfeito e infinito é o meu perdão."
(Deus Pai Falando à Seus filhos - fragmento do livro "O Diálogo" das
Revelações à Santa Catarina de Sena)
"Sou imensamente bom, dei-lhe o ser, numa chama de caridade. Todavia, os
maus fogem de Mim. Mas, por justiça ou misericórdia, ninguém escapa das
Minhas Mãos." (Deus Pai Falando à Seus filhos - fragmento do livro "O
Diálogo" das Revelações à Santa Catarina de Sena)
"Fora de Jesus ninguém possui a vida da graça. Ocorre estar n'Ele, trilhar
suas estradas, viver Sua mensagem. Somente Ele faz crescer as virtudes,
somente Ele as constrói como pedras vivas, cimentando-as com o próprio
Sangue. Nele, todos os fiéis caminham na liberdade, sem o medo da justiça
divina, pois vão cobertos pela
misericórdia, descida do céu no dia da
encarnação. Foi a chave do Sangue de Cristo que abriu o céu." (Deus Pai
Falando à Seus filhos - fragmento do livro "O Diálogo" das Revelações à Santa
Catarina de Sena)
"...Quando o pecador considera seu pecado maior que a Minha misericórdia.
Este é o pecado que não será perdoado, nem aqui nem no além. O desprezo
voluntário da Minha misericórdia constitui pecado mais grave que todos os
anteriores... (Deus Pai Falando à Seus filhos - fragmento do livro "O Diálogo"
das Revelações à Santa Catarina de Sena)
Jesus Cristo escolheu Santa Faustina para transmitir à Igreja e ao mundo a
mensagem do Seu amor misericordioso. ”Vi uma grande luz, e nela Deus Pai.
Entre esta luz e a Terra vi Jesus pregado na Cruz de tal maneira que Deus,
querendo olhar para a Terra, tinha que olhar através das chagas de Jesus. E
compreendi que somente por causa de Jesus, Deus está abençoando a Terra”.
(Santa Faustina (1933) do seu Diário)

"..Eu as abençôo em minha vida e depois de minha morte, como posso, e
mais do que posso, com todas as bênçãos com que o Pai das Misericórdias
abençoou e abençoará seus filhos e filhas no céu e na terra... Amém."
(fragmento da benção de Santa Clara às Irmãs Clarissas).
"Os homens exercem a misericórdia na medida que podem.
Em troca
recebem-na de Deus de maneira copiosa. Pois não há comparação entre a
misericórdia humana e divina. Entre elas há uma grande distância." (S.João
Crisóstomo)
"Não podemos conhecer a Deus segundo sua grandeza,
mas podemos
conhece-Lo segundo seu amor e sua misericórdia. O amor é identificado pela
gratuita filiação e a misericórdia revela-se pelo ininterrupto perdão que nos é
oferecido a cada queda." (Santo Irineu)

