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Ano Jean Gailhac 
 

FÉ E ZELO NO CORAÇÃO DO MUNDO!    
24 | fevereiro | 2023 

 

 

 

FUNDAÇÃO do Instituto das RSCM 
 

Oração preparada pela Área de Moçambique 
 
 
Ambiente de Oração 
 

Quadros dos Fundadores / Quadro da 1ᵃ Comunidade / Sagrada Escritura / Constituições 
Imagem de Nᵃ Senhora / Uma vela acesa / Planta frondosa com flores-frutos 

 

Cântico – Nascentes de Infinito  -   M. Céu Quinteiro, rscm 
 

Celebrar 
Nascentes de Infinito em nós 
Sonhos de viver em Ti 
Sendo Tua voz 

Libertar 
A força de união, Senhor 
Em tons de Alegria e Fé 
Em sons de Louvor 

 

1. O Caminho és Tu 
 Nosso Bom Pastor 
 Seguir-Te é Dom 
  Dom de Teu Amor 
  Dom de Teu Amor 

2. Com Maria ser 
 Doação maior 
 Silêncio, Paz 
  Escutando o Amor 
  Escutando o Amor 

3. Nossas Vidas são 
 Uma oferta em cor 
 Estrelas, Luz 
  Semeando Amor 
  Semeando Amor 

 
 

Introdução 
 

Estamos a celebrar 174 anos da nossa existência como Instituto, é celebração duma vida, do grão 
de trigo caído na terra que germina e dá muito fruto.  
 

O Instituto teve aprovação e bênção do Bispo da Diocese de Montpellier, Mgr. Thibault, que 
escolheu o dia 24 de Fevereiro de 1849 para a sua fundação, véspera do primeiro domingo da 
quaresma. Appollonie Cure, Eulalie Vidal e Rosalie Gibbal com determinação firme de entrega 
total das suas vidas a Deus, deixam tudo, atravessam a cidade de Béziers e chegam ao Bom Pastor 
às quatro horas da tarde.  
 

Numa pequena cerimónia presidida pelo Padre 
Jean Gailhac, delegado do Mgr. Thibault, as 
três tomaram posse da direcção da obra e da 
fundação do Instituto das Religiosas do 
Sagrado Coração de Maria. 
 

A Appollonie Cure, Eulalie Vidal e Rosalie 
Gibbal, juntam-se também a Rose Jeantet, a 
Cécile Cambon e a Marie Roques.  
 

Desta forma está constituída a primeira 
Comunidade das Irmãs do Sagrado Coração de 
Maria. Confia-se a elas a responsabilidade de 
fazer crescer e frutificar o dom concedido ao 
Padre Jean Gailhac. 
 

Por isso, hoje a nossa oração começa com a invocação dos nossos antepassados, para que 
venham celebrar connosco esta festa da família RSCM que este ano se celebra dentro do Ano 
Jean Gailhac. Entoemos o cântico de invocação aos antepassados: 
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Cântico – Amayuyai (Pedimos aos nossos antepassados que estão na glória para virem celebrar connosco a festa da Fundação) 

 

Hama uyai 
Uyai tirumbidze mwari 
Hama uyai 
Uyai tirumbidze tiripamuepo 

 
Padre Gailhac 
Uyai tirumbidze mwari 
Madre St. Jean 
Uyai tirumbidze tiripamuepo 

 
Madre Inês 
Uyai tirumbidze mwari 
Amamere ense 
Uyai tirumbidze tiripamuepo 

 
 

Extratos da carta do P. Jean Gailhac de 23 de Agosto de 1882 - (GS/23/VIII/82/A) 
 

Muito queridas e amadas Filhas da Casa Mãe 
 

Quando Deus quer fazer nascer um Instituto novo para conceder um novo auxílio à sua Igreja, 
não faz em ponto pequeno, como Jesus Cristo com os seus apóstolos? Com efeito dá o seu Espírito 
àquele que escolheu e diz-lhe: Vai, forma-me uma família para trabalhar pelo bem da 
humanidade.  
 

Deus, que tudo faz, envia-lhe pessoas próprias para a sua obra. Inspira-lhe a escolha que deve 
fazer como fundamento do edifício que Deus quer construir. Aqueles que Deus predestinou para 
se reunirem são, pois, este fundamento, as raízes desta  árvore que Deus planta no jardim da  
sua Igreja. Sai destas raízes um tronco robusto que, pouco a pouco, produzirá grandes ramos 
para recolher as aves do céu, isto é, as pessoas, que, correspondendo à graça, querem merecer 
a vida eterna. 
 

Ora, não é esta uma graça inefável, uma honra incomparável para aquelas que Deus chama a 
serem as pedras do fundamento deste edifício ou as raízes donde deve como que brotar esta 
árvore toda celeste? Mas a escolha de Deus impõe deveres…  
 

Portanto, que devem ser? Qual deve ser a virtude, a vida, a santidade de todas? Devem dar a 
vida a todo o Instituto, devem ser a sua força e a sua formosura. A vossa lembrança deve reanimar 
o fervor de todos os membros que compõem o Instituto e o exemplo, acompanhado de uma divina 
solicitude, devem torná-lo todos os dias mais florescente, mais digno, mais santo, mais 
apropriado à santificação das pessoas para glória de Deus… 
 

Quando Deus dá origem a uma família religiosa, quer fazer uma obra-prima. Compraz-se em 
desdobrar todo o seu poder, sabedoria e amor; em operar muitas vezes em favor de vários povos 
de uma multidão de pessoas que quer conduzir ao conhecimento da verdade e tornar dignas do 
céu, mais pelos exemplos de virtude e de santidade do que das lições que irão receber. Por isso, 
Deus prepara para os seus eleitos uma superabundância de graças.  
 

É por isso que as pessoas chamadas por Deus a esta grande obra se tornam santas. E deve ser 
assim na continuação, visto que na Casa Mãe as mesmas graças são concedidas àquelas que lhes 
sucedem e que, como as primeiras, devem ser ininterruptamente, modelos, moldes perfeitos, 
fonte inesgotável que deve derramar a vida em todo o Instituto…  
 

Devem possuir integralmente o espírito de Jesus Cristo. Este deve revelar-se até nos mínimos 
pormenores da vida. Devem viver em perfeita caridade, numa união perfeita... Todas as Irmãs 
do Instituto devem formar um só coração e uma só alma…  
 

Queridas filhas, escutem, meditem estas palavras que escrevi para o bem de todas. Ponham-nas 
em prática e serão dignos membros da Casa Mãe. Abençoo-as com a bênção de Jesus Cristo nosso 
Salvador e Modelo. 
 Vosso Pai, Gailhac, Sup. 
 

Salmo 127 (126) 
 (Refrão cantado) 

 O Senhor edificará a nossa casa 
 e guardará a nossa cidade 
 

Se o Senhor não edificar a casa, 
em vão trabalham os que a constroem. 
se o Senhor não guardar a cidade, 
em vão vigiam as sentinelas. 

É inútil levantar-vos antes da aurora, 
e trabalhar pela noite dentro 
para comer o pão dum trabalho duro, 
porque Ele o dá aos seus amigos, até durante o sono. 
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Os filhos são uma bênção do Senhor, 
o fruto das entranhas, uma recompensa; 
como flechas nas mãos de um guerreiro, 
assim os filhos nascidos na juventude. 

 
 
Do Evangelho de Jesus Cristo segundo S. João – Jo 10, 9-16 

 

Eu sou a porta.  Se alguém entrar por Mim, salvar-se-á; entrará e sairá e achará pastagens. O 
ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida  e a tenham 
em abundância.  
 

Eu sou o Bom Pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é 
pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as 
arrebata e dispersa, porque é mercenário e não se importa com das ovelhas.  
 

Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e as Minhas ovelhas conhecem-Me. Assim como 
o Pai Me conhece também Eu conheço o Pai e dou a Minha vida pelas minha ovelhas. Ainda tenho 
outras ovelhas que não são deste aprisco e também tenho de as conduzir; ouvirão a Minha voz e 
haverá um só rebanho e um só Pastor. 
 

Palavra da salvação. 
Glória a Vós, Senhor! 
 

Silêncio… 
 
ORAÇÃO Universal  
 

L - “Bendito seja Deus por me ter dado filhas que se mostram dignas da escolha de Jesus Cristo e 
são felizes em seguir o seu divino Mestre”.  

 Em união com o Padre Jean Gailhac e com todas as Irmãs, Colaboradores, Alunos e Alunas, 
Famílias que já nos precederam, cantemos com fé: 

 

TODAS/OS (cantando):  Escutai nossa prece, Senhor. 
 

• Que uma fé viva vos dirija, que uma esperança firme em Deus vos sustenha, que um amor sem 
limites vos inflame num santo zelo pela santidade pessoal e pelo sucesso na missão onde se 
encontram. Oremos. Venerável Jean Gailhac 

 

Escutai nossa prece, Senhor. 
 

• Que a vossa vida seja uma vida de fé, uma imagem da vida de Jesus Cristo, que a perfeita união 
faça com que vos reconheçam como verdadeiras/os discípulas/os de Cristo. Oremos.  

Venerável Jean Gailhac 
Escutai nossa prece, Senhor. 

 

• Que Deus, cuja a essência é a caridade, reine em todas/os e vos abrase no seu amor, isto é, 
num santo zelo pela própria santificação e pela daqueles que vos foram confiados. Oremos. 

Venerável Jean Gailhac 
 

Escutai nossa prece, Senhor. 
 

• Que Maria, a primeira discípula de Jesus, aquela que cooperou com maior fidelidade na obra 
da Redenção, pela profunda receptividade da sua fé, nos ajude a imitá-la na totalidade do dom 
de si mesma, para a glória de Deus e para a salvação das pessoas. Oremos.   

Venerável Jean Gailhac e Constituições 
 

Escutai nossa prece, Senhor. 
 

• É isto que vos desejo e peço nas minhas insistentes orações: um zelo afável, penetrante, 
paciente e sereno, que ganha os corações, que dá calor, reaviva e fortifica os corações, fá-los 
gostar da virtude, condu-los a Deus e ao céu, um zelo que não é colérico, não é violento, que 
resiste às dificuldades. Ninguém gosta de ver um zelo brusco, duro e desagradável. Um pouco 
de açúcar, uma gota de mel, atraem mais moscas do que um barril de vinagre. 

Venerável Jean Gailhac e Constituições 
Escutai nossa prece, Senhor. 
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Cântico – Pai nosso 
 

 O Senhor ensinou a rezar: Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estais no Céu 
 

Pai nosso… (rezado por cada Área na sua própria língua e ao mesmo tempo) 
 
 

ORAÇÃO para pedir a BEATIFICAÇÃO do Venerável Jean Gailhac 
 

Ó Deus,  

que achais a Vossa glória nos méritos dos Vossos santos 
 e Vos comprazeis em exaltar as suas virtudes, 
escutai favoravelmente as preces que Vos dirigimos  
 em favor do vosso fiel Servo, Padre Jean Gailhac,  
 fundador do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria. 
 

Lembrando-vos do zelo ardente  
 que ele testemunhou pela salvação das pessoas,  
da caridade tão generosa que exerceu em favor dos pobres, 
do amor tão forte que o uniu à Igreja 
e da filial devoção que teve pelo Sagrado Coração de Maria 
dignai-Vos glorificá-lo na terra  
 e conceder-nos, com a graça que Vos solicitamos, 

……………… 

virmos a ser suas/seus fiéis imitadoras/es. Amen. 
 
 
Bênção do Padre Gailhac  

 

Senhor Jesus, conduzi a vossa obra à sua perfeição para a vossa glória.  
Maria, que desejais ver Jesus vivo, reinando em todas as Comunidades, desde o princípio escolhi-
vos para serdes a superiora e a mãe deste Instituto que é vosso. Maria, com Jesus, vivei e reinai 
para sempre nos nossos corações.  
Admirável S. José, que constantemente nos fazeis sentir os efeitos poderosos da vossa protecção, 
ajudai-nos a ser dignas e dignos da escolha de Jesus.  
 

Eu vos abençoo, vosso Pai, Gailhac, Sup. 
 
 

Cântico – Magnificat  -  Taizé 
 

 Magnificat! Magnificat! 
 Magnificat anima mea Dominum 
 Magnificat! Magnificat! 
 Magnificat anima mea 

 

 

Cântico de Despedida – Jean Gailhac, um Homem Invulgar   -  Ines Gizzarelli, rscm 
 

Ele foi um Homem 

Um Homem Invulgar 

Com missão de proclamar 

Que o Senhor nos veio trazer Vida 

Nós temos de continuar 

1. Foi este espírito de Zelo e de Fé 

 Que marcou o Fundador, Jean Gailhac  

 O mesmo espírito hoje clama em nós 

 Ser resposta aos apelos do nosso tempo 

 

 2. Nós celebramos o Amor de Deus 

 Tornamo-lo conhecido 

 E todos terão Vida e Dignidade 

 

 


