NOVENA À BEM AVENTURADA
MARIA ANTONINA KRATOCHWIL

Irmã Escolar de Nossa Senhora
(21 de agosto 1881 – 2 de outubro 1942)

Padroeira de Shalom
INTRODUÇÃO
Irmã Maria Antonina está retratada nesta Novena como a Bem- aventurada
que era:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inabalável na aceitação da cruz
Buscando a Deus na oração diária
Iluminando sua atitude de fé heroica
Amorosa e criativa no trabalho de educação
Obediente a Deus em todas as coisas
Simples e pobre em espírito e na vida
Superando o mal com o amor verdadeiro
Corajosa seguidora de Jesus
Modelo de união permanente com o Pai

Refletir sobre as dimensões de sua vida espiritual, à luz da Palavra
de Deus e da nossa Constituição, Vós Sois Enviadas, oferece orientação para nossas vidas. Vamos ouvir os desafios e permitir que
eles toquem o nosso ser interior, para que nos tornemos testemunhas autênticas do amor de Deus, como era Ir. M. Antonina.
* As invocações selecionadas são da Ladainha à Beata Antonina;
Papoulas - símbolo de sacrifício, símbolo do sangue
derramado pelos soldados e molhando o chão,
símbolo do martírio.

ORAÇÃO PARA CADA DIA DA NOVENA
Deus Trino,
estamos diante de Ti
para expressar nossa gratidão
pelo dom da nossa Irmã,
a Bem-aventurada Maria Antonina Kratochwil
que em sua vida era:
Iº

Dia : inabalável na aceitação da cruz

IIº

Dia: buscando a Deus na oração diária

IIIº

Dia: irradiando sua atitude de fé heroica

IVº

Dia: amorosa e criativa no trabalho de educação

Vº

Dia: obediente a Deus em todas as coisas

VIº

Dia: simples e pobre em espírito e na vida

VIIº Dia: superando o mal com o amor verdadeiro
VIIIº Dia: corajosa seguidora de Jesus
IXº

Dia: modelo de união permanente com o Pai

Iº DIA – 3 de junho
Irmã Maria Antonina
INABALÁVEL NA ACEITAÇÃO DA CRUZ

PALAVRA DE DEUS: Depois Jesus disse a todos: "Se alguém
quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz,
e me siga. Pois, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; mas
quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. "(Lc 9,
23-24)

NOSSA CONSTITUIÇÃO: No cumprimento da missão de
Cristo de levar todos à unidade com o Pai, experienciamos e
aceitamos o mistério pascal em nossa vida. (VSE, C 5)

REZEMOS: Senhor Jesus Cristo! A Bem-aventurada Maria Antonina Te imitava ao aceitar a cruz e deu a sua vida por amor.
Pelo exemplo de sua vida, ela se tornou luz, e nem o medo e
nem a dúvida obscureceram seu amor por Ti. Dá-nos a graça da
paciência e perseverança nas adversidades, para que sejamos
capazes de levar esperança aos pobres e aos sofredores.

Bem-aventurada Irmã Maria Antonina,
inabalável na aceitação da cruz,
ROGA POR NÓS!

IIº DIA – 4 de junho
Irmã Maria Antonina
BUSCANDO A DEUS NA ORAÇÃO DIÁRIA

PALAVRA DE DEUS: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. (Mt 7, 24)

NOSSA CONSTITUIÇÃO: A Sagrada Escritura, Palavra viva
de Deus, é vital para a nossa vida e oração. Através da Escritura, Deus se nos revela e nós aprendemos a reconhecê-lo atuando em nossa vida. Estamos atentas à Palavra e à ação de Deus,
abertas a todo caminho para o qual o Espírito nos conduz. (VSE,
C 31)
REZEMOS: Senhor Jesus Cristo! Na vida da nossa Bemaventurada Irmã Maria Antonina tu ocupavas o primeiro lugar.
Inspira em nós o desejo de escutar e cumprir a tua palavra e, em
união contigo, proclamar alegremente o Evangelho às pessoas a
quem tu nos enviaste.

Bem-aventurada Irmã Maria Antonina,
buscando a Deus na oração diária,
ROGA POR NÓS!

IIIº DIA – 5 de junho
Irmã Maria Antonina
IRRADIANDO SUA ATITUDE DE FÉ HEROICA

PALAVRA DE DEUS: Eu garanto a vocês: quem acredita em
mim, fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas,
porque eu vou para o Pai. (Jo 14, 12)

NOSSA CONSTITUIÇÃO: Como Jesus foi enviado para manifestar o amor do Pai ao mundo, assim nós somos enviadas a
tornar Cristo visível pelo nosso próprio ser, pela partilha de nosso amor, fé e esperança. (VSE, C 4)

REZEMOS: Senhor Jesus Cristo! A Bem-aventurada Irmã Maria
Antonina deu toda a sua vida a Ti, e na fé encontrou profunda
paz e esperança. Nesta nossa época quando tantas pessoas
não conseguem encontrar sentido na sua vida, fortalece nossa
confiança em ti para que sejamos capazes de levar as pessoas a
ti através do testemunho de nossa vida.

Bem-aventurada Irmã Maria Antonina,
irradiando sua atitude de fé heroica,
ROGA POR NÓS!

IVº DIA – 6 de junho
Irmã Maria Antonina
AMOROSA E CRIATIVA
NO TRABALHO DE EDUCAÇÃO
PALAVRA DE DEUS: Jesus sabia o que estavam pensando.
Pegou então uma criança, colocou-a junto de si, e disse a eles:
“Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a
mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou.” (Lc 9, 47-48)

NOSSA CONSTITUIÇÃO: Impelidas pelo amor de Cristo, optamos expressar nossa missão através do ministério orientado
para a educação. Para nós, educação significa tornar as pessoas capazes de alcançar a plenitude de seu potencial como seres
criados à imagem de Deus e ajudá-las a colocar os seus dons à
disposição para humanizar a terra. (VSE, C 22)

REZEMOS: Senhor Jesus Cristo! A Bem-aventurada Irmã Antonina mostrava amor maternal pelas crianças, principalmente
pelas crianças pobres e abandonadas, e orientava seus corações para Deus. Os jovens viam nela a mãe que se preocupava
com o seu desenvolvimento para aquilo que é verdadeiramente
humano. Nós te pedimos a graça de sermos capazes de apoiar
as crianças e os jovens do mundo de hoje no seu desenvolvimento para a plenitude humana.
Bem-aventurada Irmã Maria Antonina,
amorosa e criativa
no trabalho de educação,
ROGA POR NÓS!

V º DIA – 7 de junho
Irmã Maria Antonina
OBEDIENTE A DEUS EM TODAS AS COISAS
PALAVRA DE DEUS: Então Jesus olhou para as pessoas que
estavam sentadas ao seu redor e disse: “Aqui estão minha mãe
e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão
e minha irmã e minha mãe "(Mc 3, 34-35).” “Porque o Filho do
homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e para dar
a sua vida como resgate em favor de muitos.” (Mc 10, 45)

NOSSA CONSTITUÇÃO: O amor nos impulsiona a unir nossa vontade à vontade de Deus. (VSE, C 19)

REZEMOS: Senhor Jesus Cristo! A Bem-aventurada Maria Antonina, fortalecida pela graça, seguiu teu exemplo, pronta para
aceitar privações, insultos, perseguição, e mesmo a morte, por
amor ao Reino de Deus. No momento presente da nossa história, quando a violência, as mentiras e a brutalidade muitas vezes
nos assustam, ajuda-nos a encontrar a força para vencermos
quaisquer dificuldades para cumprir a vontade de Deus.
Bem-aventurada Irmã Maria Antonina,
obediente a Deus em todas as coisas,
ROGA POR NÓS!

VIº DIA – 8 de junho
Irmã Maria Antonina
SIMPLES E POBRE EM ESPÍRITO E NA VIDA

PALAVRA DE DEUS: De fato, vocês conhecem a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo; ele, embora fosse rico, se
tornou pobre por causas de vocês, para com sua pobreza enriquecer vocês. (2 Cor 8, 9)

NOSSA CONSTITUIÇÃO: Pela essência do nosso ser, estamos diante de Deus num vazio total, aceitando com humildade
nossa condição humana. Não nos prendemos a nada a não ser
ao Senhor que nos dá paz e alegria, nos torna capazes de nos
contentar com o que recebemos e nos liberta do desejo de possuir.
(VSE, C 16)

REZEMOS: Senhor Jesus Cristo! A Bem-aventurada Irmã Maria
Antonina experimentou a fome e, mesmo assim, ela partilhou
com outras prisioneiras parte do seu pão diário. Ela era sensível,
principalmente às necessidades das crianças pobres. Dá-nos a
graça para poder entender aqueles que nos pedem um pedaço
de pão. Que nossos corações estejam abertos para ajudar a outro ser humano.

Bem-aventurada Irmã Maria Antonina,
simples e pobre em espírito e na vida,
ROGA POR NÓS!

VIIº DIA – 9 de junho
Irmã Maria Antonina
SUPERANDO O MAL COM AMOR VERDAEIRO
PALAVRA DE DEUS: O meu mandamento é este: amem-se
uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor
maior do que dar a vida pelos amigos. (Jo 15, 12-13)

NOSSA CONSTITUIÇÃO: À medida que se aprofunda nossa
intimidade com Ele, Ele nos liberta para um amor mais radical.
Quanto mais nos assemelhamos a Cristo, tanto mais testemunhamos seu amor universal à Igreja e sua aliança libertadora
com a humanidade. (VSE, C 13)

REZEMOS: Senhor Jesus Cristo! A Bem-aventurada Maria Antonina estava convencida que o amor duradouro tem o poder de
curar. Porém, a contínua hostilidade e violência, hoje, estão destruindo famílias, culturas e sociedades; o mundo ainda está separado e dividido pela injustiça e conflitos raciais, étnicos e nacionais. Nós te pedimos que nos dês a coragem para sermos
testemunhas de unidade num mundo dividido e fazer esforço
para a reconciliação onde quer que estejamos.

Bem-aventurada Irmã Maria Antonina,
superando o mal com amor verdadeiro,
ROGA POR NÓS!

VIIIº DIA – 10 de junho
Irmã Maria Antonina
CORAJOSA SEGUIDORA DE JESUS
PALAVRA DE DEUS: “Eu disse essas coisas, para que vocês
tenham a minha paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas
tenham coragem; eu venci o mundo.”

NOSSA CONSTITUÇÃO: Em nossa vida de virgindade consagrada, Jesus nos ensina as exigências radicais do amor gratuito. Encontramos aceitação e oposição; experienciamos alegria
e realização, abandono e sofrimento. (VSE, C 14)

REZEMOS: Senhor Jesus Cristo! A Bem-aventurada Irmã Maria
Antonina como Irmã Escolar, corajosamente te imitou, partilhando seu amor, fé e esperança com os outros. Dê-nos a graça de
um amor fervoroso, profunda fé e esperança inabalável para que
sejamos capazes de manifestar-te ao mundo.

Bem-aventurada Irmã Maria Antonina,
corajosa seguidora de Jesus,
ROGA POR NÓS!

IXº DIA – 11 de junio
Irmã Maria Antonina
MODELO DE UNIÃO PERMANENTE
COM O PAI
PALAVRA DE DEUS: Jesus respondeu, “Se alguém me ama,
guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada.” (Jo14, 23)

NOSSA CONSTITUIÇÃO: Criadas para a união total com
Deus, procuramos tornar-nos sempre mais unidas a Ele, enquanto caminhamos para o futuro. (VSE, C 48)

REZEMOS: Senhor Jesus Cristo! A base da vida da Bemaventurada Irmã Maria Antonina foi confiar-se ao Pai. A obediência à vontade dele, levou-a ao mistério pascal. Nós te pedimos,
dá-nos a graça da confiança, para que sejamos capazes de experimentar quaisquer dificuldades com confiança inabalável em
ti.

Bem-aventurada Irmã Maria Antonina,
modelo de união permanente
com o Pai,
ROGA POR NÓS!

BEM-AVENTURADA MARIA ANTONINA KRATOCHWIL
Irmã Escolar de Nossa Senhora (1881-1942)
Padroeira de Shalom
Irmã Maria Antonina Kratochwil nasceu em 21 de agosto de 1881 em Witkowice by Ostrawa para onde seus pais se mudaram em 1879 e encontraram
trabalho. Em 1885 eles voltaram com seus filhos para a terra natal da mãe,
Węgierska Górka, e se fixaram em Bielsko.
Ela entrou na Congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora em 1901.
Trabalhou como professora nas escolas das IENS em Karwina (1906-09;
1910-17), em Lwów (1917-25); como coordenadora local, diretora do internato
e mestra das candidatas em Tłumacz (1925-32); diretora da escola e mestra
das candidatas em Lwów (1932-39) e como coordenadora local em Mikuliczyn (1940-42).
Ela entrou na Congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora em 1901.
Trabalhou como professora nas escolas das IENS em Karwina (1906-09;
1910-17), em Lwów (1917-125);como coordenadora local, diretora do internato e mestra das candidatas em Tłumacz (1925-32); diretora da escola e mestra das candidatas em Lwów (1932-39) e como coordenadora local em Mikuliczyn (1940-42).
Durante a Segunda Guerra Mundial, como mulher religiosa, ela foi removida
da escola (o fim de 1939); temporariamente removida com a comunidade
local, o convento em Mikuliczyn (fevereiro de 1940 a junho de 1941); e, em 9
de julho de 1942, junto com outras irmãs, foi presa e colocada na prisão em
Stanisławów. Lá, em condições desumanas (fome, espancamento, tortura e
zombaria), ela fortaleceu suas irmãs e outras prisioneiro dando testemunho de amor cristão, fé e perdão. Cinco dias após a libertação da prisão, em
2 de outubro de 1942, ela morreu.
Irmã Antonina era uma mulher de fé profunda, uma professora sábia e competente, e uma pessoa maravilhosa. Irmãs e leigos que trabalharam com ela
declararam por unanimidade que a Irmã Antonina possuía uma bondade e
simpatia infinitas, um amor alegre por sua vocação. Serenidade verdadeira e
paz emanavam dela. Ela amava crianças, especialmente crianças pobres e
negligenciadas. No sofrimento, ela teve a graça de ser como Cristo.
Irmã Maria Antonina Kratochwil foi beatificada no grupo de 108 Mártires da
Segunda Guerra Mundial (bispos, sacerdotes, religiosos e leigos) pelo Papa
João Paulo II, em Varsóvia, a 13 de junho de 1999.
O calendário litúrgico celebra a festa da Irmã Antonina todos os anos em 12
de junho.

