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Novena de
Cláudio Francisco Poullart des Places

De 23 de Setembro a 1 de Outubro 2015

Oração inicial para todos os dias
Senhor Pai adorável, como tem sido generoso para com a sua Igreja peregrina
rumo à Jerusalém celeste!
Iluminado e guiado pelo Espírito Santo entregue por teu Filho aos discípulos no
dia de Pentecostes, homens e mulheres não mediram esforços para criarem
grandes obras, que tinham como único objetivo levar a Boa Nova a todos seus
filhos espalhados aos quatro cantos da terra.
O jovem idealista Claudio Poullart e o dedicado Libermann, são (os iniciadores e
parte) parte desses inúmeros operários iluminados, responsáveis pela criação da
Congregação do Espírito Santo, que a mais de 300 anos, levou milhares de
pessoas a descobrirem o encantador rosto misericordioso do Pai e o reencontrar
com a beleza de sua vida roubada pelo pecado.
Hoje, diante de tantas maravilhas realizadas pelos missionários espiritanos em
todos os continentes, queremos colocar em suas mãos “a vida no Espírito” de
todos os membros da Família Espiritana.
Que durante esta novena, unidos num só coração e numa só alma e ao
Imaculado Coração da Virgem Maria, seja aumentada nossa esperança, renovada
nossa fé, alimentada nossa vocação e fortalecida nossa comunhão na missão
espiritana que constrói com toda a Igreja o Reino de Justiça e Paz. Amém.

Oração inicial para todos os dias (2)
Deus Pai, tantos homens e mulheres que iluminados pelo Espírito Santo de teu
Filho, não mediram esforços para levar a Boa Nova a todos os teus filhos
espalhados pelo mundo.
Também o jovem Claudio Poullart des Places sentiu o apelo e criou a nossa
Congregação do Espírito Santo, que tem ajudado os povos a descobrir o
encantador rosto misericordioso do Pai e a reencontrar a beleza e dignidade de
suas vidas.
Hoje, Deus de bondade, colocamos em tuas mãos “a vida no Espírito” de todos
os membros da Família Espiritana, para que unidos num só coração e numa só
alma, encontremos no Imaculado Coração de Maria, o modelo da nossa entrega
espiritana para a construção do Reino da Justiça e da Paz. Amém.

1º Dia: Cláudio Poullart des Places, o filho que toda família deseja ter
Acolhida
Caros irmãos e irmãs sejam todos benvindos neste 1º dia da novena do nosso primeiro fundador, Cláudio
Poullart des Places. Hoje vamos refletir e rezar a partir do filho que toda família deseja ter. Rezaremos
inspirados pela vida desse jovem generoso, que ama, preocupa-se e se ocupa com os que sofrem e com o
futuro da Igreja. Faz tudo o que pode para que a Igreja tenha bons pastores, que cuidem com amor e
dedicação de seu rebanho. Deixemos nos entusiasmar pelo amor e ideal desse jovem. Que o Espírito Santo nos
ilumine e nos ajude a tirar o máximo de proveito desta novena e a seguir com fidelidade o exemplo de
Poullart. Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amen.
Cântico de entrada
Oração Inicial (para todos os dias)
Vida de Poullart
Cláudio teve a graça de nascer e crescer em uma família profundamente religiosa. Principalmente a sua mãe
buscava em tudo, em primeiro lugar fazer a vontade de Deus. Cláudio, desde cedo se alimentou desta fé
haurida de seus pais e de bons mestres, e desde cedo tratou de vivê-la ajudado mais de perto pela sua mãe e
pela graça de Deus.
“À medida que crescia em idade – escreve o P. Tomás – crescia também em piedade e quando começou a ir ao
colégio, em vez de se divertir como os seus colegas com jogos e brincadeiras tão comuns aos jovens, fez uma
piedosa associação com os seus companheiros, sem nada comunicar aos pais e ao preceptor. Reuniam-se em
determinados dias num quarto, cedido por uma piedosa senhora, confidente dos seus segredos. Haviam ali
erigido um oratório bem decorado, onde nas festas escolares acendiam muitas velas. Cada um contribuía para
as despesas da decoração. Tinham as suas regras para a oração, o silêncio e a mortificação que ia por vezes até
à disciplina. Em suma, praticavam as virtudes que mal podiam conhecer.”
Missão Espiritana na América Latina
É gritante a situação das famílias na América Latina aonde a maioria das famílias não vai bem. O problema é o
da desigualdade que afeta mais as regiões onde é grande a pobreza e o abandono da população. Existe muita
corrupção que causam muitas injustiças. O desemprego leva a situações mais degradantes. Muitas vezes há
famílias que passam fome. Algumas que moram em dois cômodos e dormem todos no mesmo quarto; esposo
e esposa, pais e filhos, irmãos e irmãs. Não existe privacidade para o casal. Esta situação destrói os valores da
família, dificulta ao jovem crescer de modo equilibrado, num ambiente de paz, de oração e de respeito.
Os espiritanos trabalham no meio deste povo lidando com estes e outros tantos problemas e procurando
formas de como ajudar as famílias a saírem desta situação.
Palavra que gera vida: Miqueias. Miq 2, 1 – 4
Para refletir:
 O que nos diz tudo isso que vimos?
 Temos algo parecido em nosso país, ou região?
 O que podemos fazer?

Preces
1 - Rezemos para que Deus ilumine, anime e dê muita sabedoria à nossa Igreja, para que encontre
caminhos de aproximação com os povos excluídos dos bens terrenos e divinos. Rezemos ao Senhor.
2 - Peçamos a Deus pela nossa Congregação, para que todos nós sejamos fieis em nossa vocação de buscar
sempre os mais pobres e nos lugares que mais necessitem de nosso testemunho de amor. Rezemos ao Senhor.
3 – Rezemos para que Deus dê sabedoria às famílias para educarem bem os seus filhos, no respeito e no
amor a Deus e ao próximo. Rezemos ao Senhor.
Pai Nosso e Ave Maria
Oração final
Deus todo poderoso. Nós vos agradecemos pela vida de Cláudio Poullart e por tantos missionários que deram
a vida pelo teu Reino. Pedimos-te pela Igreja, para que toda ela seja missionária comprometida com a justiça e
que testemunhe o amor misericordioso de Deus por todos nós.
Cântico final.

2º Dia: Poullart des Places, o jovem cheio de dúvida quanto o seu futuro
Acolhida
Caros irmãos e irmãs sejam todos benvindos neste 2º dia da novena do nosso primeiro fundador, Cláudio
Poullart des Places. Hoje vamos refletir e rezar vendo o período de decisão do jovem cheio de dúvida quanto a
seu futuro. Rezaremos inspirados pela vida desse jovem generoso, que ama, preocupa-se e se ocupa com os
que sofrem e com o futuro da Igreja. Faz tudo o que pode para que a Igreja tenha bons pastores, que cuidem
com amor e dedicação de seu rebanho. Deixemos nos entusiasmar pelo amor e ideal desse jovem. Que o
Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a tirar o máximo de proveito desta novena e a seguir com fidelidade o
exemplo de Poullart.
Cântico de entrada
Oração Inicial (para todos os dias)
A vida de Poullart
“É preciso decidir entre o estado religioso, também chamado de clausura, e o estado eclesiástico próprio do
clero secular e o terceiro estado, o que chamam o mundo”.
“Sou indiferente às riquezas, mas muito apaixonado pela glória e por tudo o que possa fazer alguém superior
aos outros em mérito; cheio de ciúmes e de inveja pelo sucesso dos outros ...”.
“Tenho de confessar que sofro muito por ser tão indeciso. A vós, meu Deus, é que devo dirigir-me para tomar
uma decisão de acordo com a vossa vontade. Vim aqui para consultar a vossa Sabedoria divina. Destruí em
mim todos os apegos mundanos que me perseguem por toda a parte. No estado que eu vier a escolher
definitivamente, que o meu único desejo seja o de vos agradar; como na situação em que me encontro não
consigo decidir nada, e sabendo que esperais de mim algo mais que as minhas indecisões...”.
Missão espiritana na América Latina
“Do encontro pessoal com Jesus Cristo, nasce o discípulo, e do discipulado nasce o missionário. O encontro
pessoal é a primeira etapa. Em seguida, nasce um itinerário, em cujas etapas vai amadurecendo pouco a pouco
o compromisso com a pessoa e o projeto de Jesus Cristo, à luz do mistério pascal. Cada etapa abre horizontes
ao jovem para definir seu projeto de vida. O jovem aprende a escutar o chamado de Cristo; a buscar uma vida
interior de valores evangélicos; a sair do individualismo para pensar e trabalhar com os outros; a participar de
uma comunidade eclesial concreta; a se sensibilizar como o bom samaritano com o sofrimento alheio; a
participar de uma pastoral orgânica com os outros; a entender que a luta pela justiça é um elemento
constitutivo da evangelização; e a se comprometer de maneira decisiva com a missão. Estas etapas devem
levar a uma opção vocacional, entendida como vocação de leigo ou vocação de especial consagração, como
presbítero ou religioso(a). O que sustenta a caminhada é a graça de Deus” (Evangelização da Juventude –
CNBB nº 3).
Palavra que gera vida: Mt, 19, 16-22
Para refletir
 Quais são os motivos que hoje dificultam os jovens a escolher a Vida Religiosa Consagrada como
proposta permanente de Jesus?
 Que é preciso ser feito para que a proposta do Reino de Deus seja mais atraente do que as que o
mundo oferece?

Preces
1. Pelos espiritanos que acolhem com misericórdia os jovens vítimas da exploração sexual, das drogas e
da violência. Rezemos ao Senhor.
2. Pelos espiritanos que acompanham os jovens com dificuldade para escolher o caminho da santidade
em meio a várias alternativas oferecidos por uma sociedade secularizada e massificada, onde valoriza
mais o ter do que o ser. Rezemos ao Senhor.
3. Pelos missionários espiritanos que diariamente são convocados a testemunhar a ternura do Senhor em
meio aos jovens marcados profundamente por valores destrutivos e por pensamentos carregados de
preconceitos antifraternos. Rezemos ao Senhor.
Pai nosso e Ave Maria
Oração final
Deus Pai bondoso, que vosso divino Espírito de sabedoria não pare de derramar abundantemente sobre todos
os espiritanos que se dedicam incansavelmente aos jovens na esperança de que eles façam uma verdadeira
opção de vida semelhante à que fez Claudio Poullart des Places depois de uma forte experiência de oração.
Por Cristo nosso Senhor. Amém.

3º Dia: Poullart des Places, o orante exemplar
Acolhida
Caros irmãos e irmãs sejam todos benvindos neste 3º dia da novena do nosso primeiro fundador, Cláudio
Poullart des Places. Hoje somos convidados a refletir e rezar a partir da experiência orante e exemplar de
Poullart. Rezaremos inspirados pela vida desse jovem generoso, que ama, preocupa-se e se ocupa com os que
sofrem e com o futuro da Igreja. Faz tudo o que pode para que a Igreja tenha bons pastores, que cuidem com
amor e dedicação de seu rebanho. Deixemos nos entusiasmar pelo amor e ideal desse jovem. Que o Espírito
Santo nos ilumine e nos ajude a tirar o máximo de proveito desta novena e a seguir com fidelidade o exemplo
de Poullart.
Cântico de entrada
Oração inicial. (igual para todos os dias)
A vida de Poullart
Diz Le Floch: (Ao Encontro com os pobres) Durante o retiro no começo do ano de 1704, Cláudio traçou um
plano de vida. Fazia uma hora de oração de manhã e outra à tarde. Visitava o Santíssimo Sacramento cinco ou
seis vezes no decorrer do dia. As orações da manhã e da tarde mostram as suas principais devoções: à
Santíssima Trindade, ao Espírito Santo, à Sagrada Eucaristia, ao Precioso sangue e à Paixão de Jesus Cristo.
Homem de oração: A fidelidade que lhe era pedida jamais Cláudio a negou. Para isso apoiava-se na oração que
se prolongava pela noite adentro, depois de todos se recolherem para descansar. Após a sua conversão,
traçou um plano de vida, em que a oração vocal e mental ocupam lugar de relevo. (...) À sua constante
generosidade o espírito de penitência que o impelia a penosas mortificações não se explica senão por uma
profunda vida interior, cujo cerne é a oração.
Missão Espiritana na América Latina
Todos nós sabemos que a oração é fundamental em nossa vida com Deus e é o que sustenta os missionários
em sua fé e na própria missão. É na relação de intimidade com Deus aonde vamos aprendendo os seus
segredos e recebendo luzes para trabalhar com o povo e para o povo. O perigo é que, o excesso de trabalho e
o cansaço podem pôr em risco nossa fidelidade à oração. Precisamos estar sempre vigilantes e perseverantes.
Diz o Documento de Aparecida: “A oração pessoal e comunitária é o lugar onde o discípulo, alimentado pela
Palavra e pela Eucaristia, cultiva uma relação de profunda amizade com Jesus Cristo e procura assumir a
vontade do pai. A oração diária é sinal do primado da graça no caminho do discípulo missionário. Por isso, é
necessário aprender a orar, voltando sempre a aprender essa arte dos lábios do Mestre.”
Palavra que gera vida: Lc 11, 4 - 13.
Para refletir




Nós trabalhamos e nos relacionamos de acordo com o que rezamos?
Nossa prática do dia a dia e nossa convivência ajudam-nos a rezar?
Por que dedicamos pouco tempo para a oração diária?

Preces
1. Rezemos para que Deus nos ajude na organização de nossos trabalhos, do nosso tempo, para nunca
deixarmos a oração em segundo plano. Rezemos ao Senhor.
2. Para que a nossa congregação tenha sempre o cuidado de formar bons missionários e missionárias,
capazes de dar testemunho através do compromisso e da oração. Rezemos ao Senhor.

3. Rezemos por todos aqueles que estão afastados de Deus por falta de missionários e missionárias.
Rezemos também para que Deus faça surgir mais missionários (as) que se dediquem aos que estão
mais abonados. Rezemos ao Senhor.
Pai Nosso e Ave Maria
Oração final
Senhor faça-nos vigilantes na oração, para não cairmos num ativismo desgastante e vazio de significado; que
encontremos tempo para a nossa união íntima contigo. Amém.

4º Dia: Poullart des Places, o devoto à Virgem Maria
Acolhida
Caros irmãos e irmãs sejam todos benvindos neste 4º dia da novena do nosso primeiro fundador, Cláudio
Poullart des Places. Hoje somos convidados a refletir e rezar a partir do exemplo do devoto à Virgem Maria.
Rezaremos inspirados pela vida desse jovem generoso, que ama, preocupa-se e se ocupa com os que sofrem e
com o futuro da Igreja. Faz tudo o que pode para que a Igreja tenha bons pastores, que cuidem com amor e
dedicação de seu rebanho. Deixemos nos entusiasmar pelo amor e ideal desse jovem. Que o Espírito Santo nos
ilumine e nos ajude a tirar o máximo de proveito desta novena e a seguir com fidelidade o exemplo de
Poullart.
Cântico de entrada
Oração inicial (igual para todos os dias)
A vida de Poullart
Em 1703, na festa de Pentecostes, o Sr. Cláudio Francisco Poulart des Places, então simples aspirante ao
estado eclesiástico, começou o estabelecimento da referida comunidade e Seminário, consagrado ao Espírito
Santo, sob a invocação da Santíssima Virgem concebida sem pecado (cit. Por Joseph Michel, 1339)
Descreve emocionado o P. Le Floch: A cerimônia da inauguração foi feita na igreja de Saint-Etienne de Grés,
aos pés de N. Senhora do Bom Sucesso.
Esta consagração será renovada todos os anos diante duma imagem da Virgem por ocasião das festas do
Pentecostes e da Imaculada Conceição
Além de outras orações, prescritas para cada dia Poullart rezava: “Minha Mãe e Senhora, Santa Maria, Mãe de
Deus, Virgem santa, doce refúgio dos pecadores, eficaz consoladora dos pobres, esperança minha neste Vale
de lágrimas: prostrado humildemente a Vossos pés, recorro à Vossa clemência; ajudai este vosso servo, que se
dedica, consagra e entrega inteiramente ao Espírito Santo Vosso celeste Esposo, em cuja honra deseja tomar
importante compromisso. Escutai-me minha bondosa Mãe; Espírito onipotente, atendei tão bondosa Mãe e
por sua poderosa intercessão, dignai-vos iluminar o meu espírito e abrasar o meu coração no Vosso amor, a
fim de que, nesta casa, a vós consagrada, eu cumpra fielmente o que Vos agrada ou interessa à Vossa glória,
à minha santificação e à edificação dos meus irmãos”.
Missão Espiritana na América Latina
“Maria é a grande missionária, continuadora da missão de seu Filho e formadora de missionários. Ela, da
mesma forma como deu à luz o Salvador do mundo, trouxe o Evangelho à nossa América. No acontecimento
de Guadalupe, presidiu, junto com o humilde João Diego, o Pentecostes que nos abriu aos dons do Espírito. A
partir desse momento, são incontáveis as comunidades que encontraram nela a inspiração mais próxima para
aprenderem como ser discípulos missionários de Jesus. Com alegria constatamos que ela tem feito parte do
caminhar de cada um de nossos povos, entrando profundamente no tecido de sua história e acolhendo as
ações mais nobres e significativas de sua gente. Os diversos títulos e os santuários a ela dedicados e
espalhados por todo o continente testemunham a presença próxima de Maria às pessoas, e ao mesmo tempo
manifestam a fé e a confiança que os devotos sentem por ela. Ela pertence a eles e eles a sentem como mãe e
irmã. (Doc. de Ap. nº 269).
Palavra que gera vida: Lc 1, 39 – 53
Para refletir
 Que lugar ocupa Maria em nossa casa e em minha vida?
 Temos pedido a ela, como mãe, perfeita discípula e pedagoga da evangelização, que nos ensine a ser
filhos em seu filho e a fazer o que Ele nos disser?
 Maria é o caminho mais curto para se chegar até seu Filho Jesus: Temos buscado o auxílio de Maria na
condução de nossa família e de nossas vidas?

Preces
1. Peçamos a Deus e Maria nossa mãe por todas as mães que estão desorientadas em suas próprias vidas
não conseguindo ser um bom exemplo para seus filhos, ou estão impedidas de fazê-lo por causa da
pobreza e outros problemas. Rezemos ao Senhor.
2. Peçamos ao Senhor por todas as mulheres que são discriminadas no trabalho e em outros lugares
sendo excluídas de seus direitos. Para que inspiradas por Maria, a Mulher forte e corajosa, elas lutem
pelos seus direitos. Rezemos ao Senhor.
3. Pedimos para que em todas as famílias Maria seja considerada e respeitada como a mãe que cuida de
todos; que como ela sejamos obedientes à vontade de Deus, firmes na meditação constante da
Palavra de seu Filho. Rezemos ao senhor.
Pai Nosso e Ave Maria
Oração final
Santa Mãe de Deus e nossa, roga por todas as famílias, para que comece em suas casas a verdadeira
fraternidade cristã! Roga pelos filhos e pelos pais, santa Mãe da Igreja, para que imitem os teus exemplos em
Nazaré! Roga pelas mães abandonadas, pelas mães sofridas, roga pelos filhos sem família, pelos órfãos sem
amor! Roga pelos pais, explorados, doentes, desempregados, roga pelos sem teto, sem pão, sem instrução,
sem defesa! Roga pelas crianças que não podem nascer, roga pelos pais que não podem criar seus filhos com
decência! Sendo nossa Mãe: Pede a Jesus por nós. Amém.
Cântico Final

5º dia: Poullart des Places, o homem de comunidade
Acolhida
Caros irmãos e irmãs sejam todos benvindos neste 5º dia da novena do nosso primeiro fundador, Cláudio
Poullart des Places. Hoje somos convidados a refletir e rezar a partir do exemplo do homem de comunidade.
Rezaremos inspirados pela vida desse jovem generoso, que ama, preocupa-se e se ocupa com os que sofrem e
com o futuro da Igreja. Faz tudo o que pode para que a Igreja tenha bons pastores, que cuidem com amor e
dedicação de seu rebanho. Deixemos nos entusiasmar pelo amor e ideal desse jovem. Que o Espírito Santo nos
ilumine e nos ajude a tirar o máximo de proveito desta novena e a seguir com fidelidade o exemplo de
Poullart.
Cântico de entrada
Oração inicial (igual para todos os dias)
A vida de Poullart
Cláudio Poullart des Places, anuncia a Boa Nova aos jovens estudantes por meio da sua fé e perseverança
formando assim a primeira comunidade sólida para aqueles que não tinham nenhuma perspectiva de
educação e apoio espiritual. A passagem bíblica dos Atos dos apóstolos confirma a ação de Cláudio num ato
concreto e verdadeiro em criar comunidades que realmente contribuem para o Reino de Deus. Dessa maneira,
Cláudio junto com seus estudantes formava uma comunidade sólida e baseada nos valores do Evangelho,
comprometida com o projeto de Jesus Cristo!
A missão espiritana na América Latina
Somos chamados a viver em comunidade e assim devemos dar testemunho da importância da vida religiosa e
da evangelização no mundo de hoje.
Numa sociedade que prega o individualismo e consumismo, temos a missão de testemunhar Jesus Cristo e seu
projeto de vida e dignidade para todos. Sobretudo em nosso continente marcado pela dominação do poder
econômico e político. ¨Como diz Jesus: Eu vim para que todos temham vida....¨ Por isso, a vida religiosa deve
lutar e dar exemplo contra esse individualismo responsável pelas divisões e indiferenças entre as pessoas.
Palavra que gera vida: Fil 2,1-5
Para refletir



O que levou Cláudio a ajudar os jovens necessitados?
Nossa comunidade está inserida no meio dos pobres e sofredores, testemunhando a fé, a alegria e o
amor?

Preces
1. Peçamos ao Espírito Santo para que jamais cesse de acrescentar verdadeiros discípulos missionários à
família espiritana no mundo, a fim de que, fiel ao Senhor, e revestida de sua ternura, cumpra sempre
com alegria a sua vocação com fé e perseverança. Rezemos ao senhor.
2. Peçamos ao Senhor para que os missionários espiritanos continuem venerando e invocando Maria,
para que o Espírito Santo, presente no seu Coração Imaculado, se torne para todos eles, como em
Maria, um manancial fecundo e permanente de sua missão. Rezemos.
Pai nosso e Ave Maria
Oração final
Ó Deus que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, ajude-nos a assumir nossa missão
em comunidade por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém.

6º Dia: Poullart des Places, o formador amoroso e exigente
Acolhida
Caros irmãos e irmãs sejam todos benvindos neste 6º dia da novena do nosso primeiro fundador, Cláudio
Poullart des Places. Hoje somos convidados a refletir e rezar a partir do exemplo do formador amoroso e
exigente. Rezaremos inspirados pela vida desse jovem generoso, que ama, preocupa-se e se ocupa com os
que sofrem e com o futuro da Igreja. Faz tudo o que pode para que a Igreja tenha bons pastores, que cuidem
com amor e dedicação de seu rebanho. Deixemos nos entusiasmar pelo amor e ideal desse jovem. Que o
Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a tirar o máximo de proveito desta novena e a seguir com fidelidade o
exemplo de Poullart.
Cântico de entrada
Oração inicial (igual para todos os dias)
A vida de Poullart
Cláudio considerava-se um de seus estudantes, comendo a mesma comida, observando os mesmos
regulamentos, lavando louça e limpando calçados. Não pretende ser o superior deles, a não ser para melhor
servir.
Quando terminar a formação, eles estarão preparados para assumirem trabalhos difíceis de preencher.
Missão Espiritana na América Latina
A formação na América Latina tem como objetivo ajudar os jovens a estar em contato com a realidade em que
vive, através dos estudos, da vida comunitária e da pastoral. Esse deve levar o jovem a estar mais perto do
povo, ajudando-o numa evangelização libertadora e comprometida com o projeto de Jesus Cristo, visando a
realização do Reino de Deus ainda neste mundo. Temos exemplos de formação inserida, como trabalhos com
os índios no Jaraguá em São Paulo, trabalhos com moradores de rua, com catadores de papeis, garrafas, etc.,
trabalhos nas favelas. Tudo isso com a presença do formador, animando e incentivando os formandos nestes
trabalhos.
Palavra que gera vida: 1 Cor 1,19-21
Para refletir
 A formação nos dias de hoje está voltada a quê e a quem?
 A formação deve estar voltada para a vida! Comente.
Preces
1. Para que a formação espiritana seja auxílio na caminhada das comunidades. Rezemos ao Senhor.
2. Para que a formação dos jovens missionários (as) seja um sinal para os jovens em busca do sentido de
vida. Rezemos ao Senhor.
3. Para que os nossos mestres possam ter um coração humilde, humano e sem vaidade. Rezemos ao
Senhor.
4. Para que os formadores possam compreender os anseios e desejos de seus formandos. Rezemos ao
Senhor.
Pai nosso e Ave Maria
Oração final
Deus todo poderoso, ajude nossa formação para que seja comprometida com a vida e liberdade de todos. Por
nosso senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo! Amém.
Cântico final

7º Dia: Poullart des Places, o missionário dos pobres.
Acolhida
Caros irmãos e irmãs sejam todos benvindos neste 7º dia da novena do nosso primeiro fundador, Cláudio
Poullart des Places. Hoje somos convidados a refletir e rezar a partir do exemplo de Cláudio; o missionário dos
podres. Rezaremos também inspirados pela vida desse jovem generoso, que ama, preocupa-se e se ocupa
com os que sofrem e com o futuro da Igreja. Faz tudo o que pode para que a Igreja tenha bons pastores, que
cuidem com amor e dedicação de seu rebanho. Deixemos nos entusiasmar pelo amor e ideal desse jovem. Que
o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a tirar o máximo de proveito desta novena e a seguir com fidelidade o
exemplo de Poullart.
Cântico de entrada
Oração inicial (igual para todos os dias)
A vida de Poullart
No verão de 1701, com 21 anos de idade, movido por grande insatisfação interior, decidiu fazer um retiro com
os jesuítas. Cláudio colocou-se numa atitude de abertura total, pronto para escutar o apelo de Deus, com toda
disponibilidade para acolher, para seguir o caminho que Deus lhe indicasse. Depois do retiro, Cláudio percebeu
o seu chamado como seguimento de Jesus humilde e pobre.
O dinamismo apostólico que caracterizou Cláudio nos primeiros tempos, voltou-se para os jovens pobres,
muitos gostariam de estudar e até ser padre, mas não tinham meios econômicos para pagar os estudos. Foi
assim que ele teve a inspiração de colocá-los todos numa mesma casa, onde pudessem ter condições mínimas
para os estudos, dando-lhes assistência material e espiritual. Em março de 1703 Cláudio foi viver com os
estudantes pobres, fazendo comunidade com eles; eram 12 jovens, movidos pelo mesmo desejo de se
oferecerem a Deus e ao serviço dos pobres e isso aconteceu na Igreja de St. Etienne des Grés, aos pés de
Nossa Senhora da Délivrance.
Missão espiritana (RVE)
70.Vivendo num mundo, em que os pobres são muitas vezes oprimidos pelos ricos,queremos,com a nossa
pobreza efetiva, testemunhar o advento dum mundo novo, mundo de justiça e de partilha.
70.1.A nossa pobreza e a nossa vida comum implicam igualmente a solidariedade e a partilha com as
outras comunidades espiritanas e entre as circunscrições.
70.2.Como testemunho de pobreza,entregamo-nos à Providência, aceitamos os desenraizamentos culturais
e por isso uma certa separação da família, até mesmo a insegurança que as nossas atividades apostólicas
podem impor-nos.
71.A nossa habitação, a nossa hospitalidade e maneira de viver são simples e sóbrias. Esta simplicidade
de vida aproxima-nos dos pobres, dos desfavorecidos e dos desenraizados e torna-nos solidários com eles.
Facilita o nosso compromisso a seu lado, para melhorar as suas condições de vida e transformar, com
eles, as estruturas injustas de que são vítimas.
Palavra que gera vida: Is 57, 14-15
Para refletir
1. O que hoje nos dificulta a seguir os exemplos deixados por Poullart des Places, no seguimento de Jesus
com os mais necessitados?
2. Como sentimos a presença e ação do Espírito Santo em nossas vidas e em nossas comunidades?
3. O que a leitura bíblica e o texto sobre Poullart des Places diz para cada um de nós em particular?

Preces
1. Para que, a força do Espírito Santo nos ajude a seguir o exemplo de Poullart des Places, possamos ver
além das aparências e reconhecer o rosto de Jesus vivo e ressuscitado em cada irmão e irmã que
sofrem. Rezemos ao Senhor
2. Que em nossas comunidades e em nossa vida, saibamos ouvir o chamado de Deus e responder com
docilidade aos apelos de servir a Jesus na pessoa do mais necessitado. Rezemos ao Senhor
3. Que o Espírito santo nos fortaleça em nossa caminhada e confirme a cada dia a nossa opção por Jesus
Cristo, nos dando ânimo renovado e nos impulsionando principalmente a trabalhar onde nossa
presença se tornar mais necessária. Rezemos ao Senhor.
Pai nosso e Ave Maria
Oração final
Deus todo poderoso ajude todos os missionários a serem comprometidos com a vida, com a justiça para todos,
principalmente os pobres e necessitados de nosso continente Latino americano. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
voso Filho, na unidade do Espírito Santo! Amém
Cântico final

8º Dia: Poullart des Places, o discípulo fiel até à morte
Acolhida
Caros irmãos e irmãs sejam todos benvindos neste 8º dia da novena do nosso primeiro fundador, Cláudio
Poullart des Places. Hoje somos convidados a refletir e rezar a partir do exemplo do nosso fundador, como
discípulo fiel até à morte. Rezaremos também inspirados pela vida desse jovem generoso, que ama,
preocupa-se e se ocupa com os que sofrem e com o futuro da Igreja. Faz tudo o que pode para que a Igreja
tenha bons pastores, que cuidem com amor e dedicação de seu rebanho. Deixemos nos entusiasmar pelo
amor e ideal desse jovem. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a tirar o máximo de proveito desta
novena e a seguir com fidelidade o exemplo de Poullart.
Canto de entrada e Oração inicial (igual para todos os dias)
A vida de Poullart
“Não há maior prova do amor que temos por Deus e por Jesus que o amor que temos pelo nosso próximo, o
qual por uma substituição gloriosa de Jesus agonizante, tomou o seu lugar na terra para ser o objeto mais
próximo e mais imediato das nossas afeições. E como entre os nossos irmãos, os mais miseráveis são os mais
queridos ao nosso pai e à nossa boa mãe, eles serão também o objeto das nossas afeições, os pobres, os
doentes, os aflitos, aos quais acrescento os pecadores...”.
“De todos os bens temporais só queria guardar a saúde para poder oferecer a Deus no trabalho das missões,
dando-me por imensamente feliz se, depois de ter abrasado o mundo com amor de Deus, pudesse derramar o
meu sangue até à última gota por aquele cujos benefícios eu tinha sempre presentes ao meu espírito”.
Missão espiritana na América Latina
“Na atualidade da América Latina e do Caribe, a vida consagrada é chamada a ser uma vida disciplinar,
apaixonada por Jesus-caminho ao Pai misericordioso, e por isso, de caráter profundamente místico e
comunitário. É chamada a ser uma vida missionária, apaixonada pelo anúncio de Jesus-verdade do Pai, por isso
mesmo radicalmente profética, capaz de mostrar à luz de Cristo as sombras do mundo atual e os caminhos de
uma vida nova, para o que se requer um profetismo que aspire até à entrega da vida em continuidade com a
tradição de santidade e martírio de tantas e tantos consagrados ao longo da história do continente. E, a
serviço do mundo, uma vida apaixonada por Jesus-vida do Pai, que se fez presente nos mais pequeninos e nos
últimos, a quem serve a partir do próprio carisma e espiritualidade” (DAp 220).
Palavra que gera vida: 2Tim, 4,6-8
Para refletir:
 Que nos leva a se afastar de uma espiritualidade mais profética?
 Por que o caminho à santidade oferecido pelo Senhor não é mais atraente?
Preces:
1. Pela missão da Igreja na América Latina que procura colocar-se sempre ao lado dos pobres, dos que
estão em grande perigo e perdem o ânimo, nunca deixe de estender sua mão e de encorajá-los na
esperança do Pai que sempre socorre seus filhos. Rezemos ao Senhor.
2. Pelos pequenos, pobres e sofredores, que cansados sob o fardo de uma vida difícil, para que não
percam a alegria de viver e a esperança de ver um futuro melhor. Rezemos ao Senhor.
3. Por todos os missionários espiritanos que Deus chamou a uma entrega total, mas passam por
momentos de prova muito difíceis, para que a palavra do Senhor lhes encante de novo o coração.
Rezemos ao Senhor.
Pai nosso e Ave Maria
Oração final

Ó Pai clementíssimo, amparai com vossa mão bondosa todos vossos filhos que entregaram sua vida ao serviço da vossa
obra em resgate das almas perdidas e das pessoas que no percurso do caminho são tentadas a tomar outra direção
contrária à apresentada por vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.

Cântico final

9º Dia: Poullart des Places, o criador de um sonho que não termina.
Acolhida
Caros irmãos e irmãs sejam todos benvindos neste 9º dia da novena do nosso primeiro fundador, Cláudio
Poullart des Places. Hoje somos convidados a refletir e rezar a partir do exemplo do criador de um sonho que
não termina. Rezaremos também inspirados pela vida desse jovem generoso, que ama, preocupa-se e se
ocupa com os que sofrem e com o futuro da Igreja. Faz tudo o que pode para que a Igreja tenha bons pastores,
que cuidem com amor e dedicação de seu rebanho. Deixemos nos entusiasmar pelo amor e ideal desse jovem.
Que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a tirar o máximo de proveito desta novena e a seguir com
fidelidade o exemplo de Poullart.
Cântico de entrada
Oração inicial (igual para todos os dias)
A vida de Poullart
“Sabe que, desde há uns tempos, estou a repartir tudo aquilo de que disponho com uns estudantes pobres
para os ajudar a prosseguir os seus estudos. Conheço alguns com grandes qualidades e que, por falta de
recursos, as não podem fazer render, e são obrigados a enterrar talentos que poderiam ser muito úteis à Igreja
se fossem cultivados. Quero dedicar-me a esta tarefa juntando-os todos numa só casa. Se Deus me conceder a
graça de ser bem sucedido, poderá contar com missionários.”
Missão espiritana na América Latina
“A partir de Pentecostes, a Igreja experimenta de imediato fecundas irrupções do Espírito, vitalidade divina
que se expressa em diversos dons e carismas e variados ofícios que edificam a Igreja e servem à evangelização.
Através desses dons, a Igreja propaga o ministério salvífico do Senhor até que Ele de novo se manifeste no
final dos tempos. O Espírito na Igreja forja missionários decididos e valentes como Pedro e Paulo, indica os
lugares que devem ser evangelizados e escolhe aqueles que devem fazê-lo” (DAp 150). “Desse modo, pela
presença eficaz do seu Espírito, Deus assegura até a parusia sua proposta de vida para homens e mulheres de
todos os tempos e lugares, impulsionando a transformação da história e seus dinamismos” (DAp 151). “Essa é
a razão pela qual os seguidores de Jesus devem deixar-se guiar constantemente pelo Espírito e tornar a paixão
pelo Pai e pelo Reino sua própria paixão: anunciar a Boa Nova aos pobres, curar os enfermos, consolar os
tristes, libertar os cativos e anunciar a todos o ano da graça do Senhor” (DAp 152).

Palavra que gera vida: Atos 2,1-4 e 4,32-35
Para refletir
 A espiritualidade atual é suficiente para provocar os cristãos a tomarem decisões a favor da construção
de uma sociedade fundamentada em valores evangélicos?
 Que é necessário fazer para despertar em nós a consciência de que a proposta de Jesus presente na
ação de Poullart se transforme na mais poderosa arma contra essa espiritualidade individualista
dominante?

Preces
1. Pelos que recebem a missão de anunciar a palavra de Deus, para que a saboreiem no seu coração e
sintam como é doce, e a comuniquem com suavidade aos homens e mulheres de hoje, oremos.
2. Pelos que nos dias de hoje favorecem a divulgação de uma espiritualidade semelhante à do divino
Mestre, nosso Senhor. Rezemos ao Senhor.
3. Pelos que não deixam de sonhar com os pobres, que colocam suas vidas a serviço do Reino, que
dedicam profundamente a obra começada pelo jovem Claudio Poullart des Places. Rezemos ao
Senhor.
Pai nosso e Ave Maria
Oração final: Ó nosso bom Senhor, não permita que nenhum de seus filhos sejam contaminados e dominados
por uma espiritualidade individualista capaz de desviar nosso olhar e nossa atenção da causa dos irmãos mais
necessitados; e conservai firme na missão os operários que escolheste para trabalhar na vossa messe. Por
Cristo nosso Senhor. Amém.
Cântico final

