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Início
Canto (escolhido pelo grupo)
+ Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém

Meditação
Hoje comemoramos 29 anos da Beatificação do Padre Adolfo
Kolping, fundador de nossa Associação Internacional.
Por conta de seu amor pelo próximo e por Nosso Senhor Jesus
Cristo, criou uma associação que há mais de 170 anos leva Jesus e sua
caridade àqueles que mais precisam.
Em 27/10/1991, na praça de São Pedro, em Roma, foi Beatificado
pelo Papa João Paulo II, que mencionou as seguintes palavras:
“Que sacerdote extraordinário deve ter sido Adolfo Kolping para entusiasmar,
ainda hoje, tantos homens e mulheres, jovens e adultos, por Cristo e pela sua
Igreja. A vocês, caros irmãos, da Obra Kolping foi confiada a herança de Adolfo
Kolping para que transmitais às gerações vindouras”
Que meditando sobre a vida, missão e exemplo do Beato Adolfo
Kolping, possamos refletir sobre as seguintes questões:
1. Qual a importância do Beato Adolfo Kolping para a minha vida,
família e comunidade?
2. Estou vivendo seus ideais e valores conforme ele ensinava?
3. Tenho rezado pedindo seu auxílio e intercessão nas necessidades
de minha vida? E agradeço às graças alcançadas?
4. Sou testemunha das graças realizadas com seu auxílio,
compartilhando com outras pessoas?

Para o Beato Adolfo Kolping ser proclamado como Santo para toda a
Igreja é necessário o reconhecimento de mais um milagre realizado por
sua intercessão.
Caso você tenha recebido algum milagre pela intercessão do Beato
Adolfo Kolping, envie sua história para o e-mail: cn@kolping.org.br.
Após analisarmos sua história, ela poderá ser escolhida para ser enviada
ao Vaticano e auxiliar no reconhecimento da Santidade do Beato
Adolfo Kolping. E se ainda não recebeu alguma graça com o auxílio
dele, então faça seus pedidos de oração especificamente para ele e, se
for atendido, nos conte seu milagre pelo e-mail cn@kolping.org.br.
Beato Adolfo Kolping: Rogai por nós!

(Momento de partilha)
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Canto Final - Hino Kolping
1. O Jovem Sapateiro
sacerdote se tornou.
Pra unir em Comunidade e
formar pela amizade.
Nosso Kolping viverá! (Bis)

Oremos
Senhor Jesus, que por intercessão do Bem-Aventurado Adolfo
Kolping curou, de maneira milagrosa, uma pessoa com câncer, e por
este milagre lhe conferiu o título de Beato, concedei também a nós,
seus devotos, as graças e bênçãos necessárias para nossa missão e
salvação, Assim seja.
Amém.

Preces

2. Para esse mundo melhorar
vamos já realizar:
Nossa vida unida à religião,
ao trabalho e à recreação.
Nosso Kolping viverá! (Bis)

1. Pela canonização do Beato Adolfo Kolping.
R. Senhor, atendei a nossa prece.
2. Pelas comunidades Kolping de todo o Brasil. R.

3. Família santuário e lar,
precisamos preservar.
Sociedade, bem comum maior.
Com justiça será bem melhor.
Nosso Kolping viverá! (Bis)

3. Pelas Famílias atendidas e desenvolvidas pela Kolping. R.
4. Pelos Assitentes Eclesiásticos de toda a Kolping R.

Oração pela Canonização

4. Cantemos com muita alegria
reunidos neste dia.
Somos muita gente em ação
juntando as mãos e o coração.
Nosso Kolping viverá! (Bis)

Deus todo poderoso e eterno:
Tu nos deste o Beato Adolfo Kolping como intercessor, guia e modelo.
Sua vida esteve cheia de preocupação pelos jovens que padeciam
necessidades religiosas e sociais.

Benção

Abençoe-nos Deus todo poderoso:
Pai, Filho e Espírito Santo
Amém.
Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe:
Graças a Deus.
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Para muitos foste um infatigável pastor de almas, conselheiro paternal,
mestre paciente e amigo fiel.
Ele nos deu um testemunho exemplar de amor a Teu filho.
Sua fidelidade a Igreja é um modelo para nós
Sua grande inquietude era a concepção do trabalho, da família e da
sociedade, à luz da nossa fé.
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Oração pela Canonização (cont.)

Pai Nosso ...

Considerava que a ajuda mutua na comunidade era forma de caridade
cristã.

Ave Maria ...

Das Sagradas Escrituras, dos Sacramentos e da Oração tirava forças
para criar uma Obra que devia a Ti e aos seres humanos.
Em todos os tempos nos convocastes a colaborar na construção do teu
Reino. Por isso te pedimos: Danos coragem e força para contribuir hoje
na luta pela superação da pobreza, da injustiça e da desesperança.
Ajuda-nos, pela intercessão do Beato Adolfo Kolping, a
comprometermos-nos com coragem em favor da vida humana, da
proteção do matrimônio e da família.
Converte-nos em sal da terra e luz do mundo na comunidade de Tua
Igreja e na Obra Kolping Internacional.
Rogamos poder venerar – em comunhão com toda Igreja, em todos
idiomas e em todas as nações a Adolfo Kolping como Santo.
Anima-nos para que possamos atingir a perfeição do Teu Reino neste
mundo, através da fé, da esperança e do amor, assim como fez com
Adolfo Kolping.
Isto te pedimos por Cristo, Nosso Senhor.
Amém.

Invocações

Oração Kolping

Senhor Jesus.

ordenaste à tua Igreja
anunciar tua mensagem e praticá-la.
Nós te agradecemos a confiança que depositaste no homem e por nos
teres dado ADOLFO KOLPING como modelo.
Dá-nos as virtudes que alicerçam sua obra:
a credibilidade, a autoconfiança, a seriedade de vida,
a alegria, a responsabilidade de crer no desenvolvimento da história
que nos foi confiada.
Fortalece a nossa FÉ
para que não nos afastemos do mundo e de suas exigências.
Desperta em nós a ESPERANÇA para podermos irradiar a alegria
entre os homens.
Aumenta em nós o AMOR para que trabalhemos intensamente pelo
desenvolvimento da Igreja
e de uma sociedade mais humana e cristã.
Senhor, na união deste ideal da Obra Kolping,
sentimos o início do teu Reino.
Estamos dispostos a assumir este ideal.
Amém.

- Nossa Senhora Aparecida
Resposta: Rogai por nós!
- São José Operário. R.
- São João Paulo II. R.
- Beato Adolfo Kolping R.
3

4

