SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS
DAI-NOS OUVIDOS ATENTOS E CORAÇÃO MISERICORDIOSO
À VOZ PROFÉTICA DA MISSÃO.
01/10/2016.
Painel e cânticos opcionais: Panos coloridos, Imagem de
Santa Teresinha, o Crucificado, Bíblia, sandálias, rosas ou
flores da região, LIs, vela e fotos de pessoas comprometidas
em fazer o bem à comunidade, e outros.

Anim: Irmãs(os), sejam todas(os) bem vindos(as)! Com
um abraço e encontro de Paz, saudemo-nos...
É com esta grande alegria que nos acolhemos para
celebrar a festa da Padroeira das Missões e da Província
que escolheu o seu nome como inspiração.
Outro marco é o Ano Jubilar da Misericórdia: palavra que
revela o mistério da Santíssima Trindade. “Misericórdia é o ato último e supremo pelo
qual Deus vem ao nosso encontro” (Papa Francisco, Misericordiae Vultus n.2).
Invoquemos a Trindade Santa cantando: Em nome do Pai...
Anim: Obrigado Senhor, que por meio de Santa Teresinha nos impulsionas a caminhar
para criar relações de irmandade nos contextos de transformação e riscos, que hoje
vivenciamos.
Leitor 1: Uma fraternidade misericordiosa, acolhedora e orante sente-se chamada a
evangelizar, a restaurar a “casa” em ruínas, trevas que assolam o nosso país, saindo de
nós mesmas(os), para levar a todos e a todas a paz, a esperança e a misericórdia, como
fez Jesus. Acolhamos o Evangelho de São Lucas cantando:
Canto: Palavras de Salvação...
Leitor 2: Proclama o Evangelho de Lc 15,4-7 (ou do dia).
APROFUNDANDO O SENTIDO DA PALAVRA DE DEUS E DA IGREJA
Anim: O primeiro passo da atitude misericordiosa de Jesus para com a ovelha perdida
foi sentir a sua presença e proximidade na mútua escuta.
Todas(os): Dia após dia, tocadas(os) pela compaixão de Jesus, também podemos nos
tornar compassivas(os) e misericordiosas(os) para com todas as criaturas.
Leitor 3: Diz o Papa Francisco no Documento Ano Jubilar da Misericórdia: “É meu
desejo que o povo cristão reflita durante, o Jubileu, sobre as obras de misericórdia”.
Esse apelo hoje desafia a nossa prática fraterna. Rezemos obras alternadamente:
Lado A: Dar de comer aos famintos.
Lado B: Dar de beber aos sedentos.
Lado A: Vestir os nus.

Lado B: acolher os peregrinos.
Lado A: Dar assistência aos enfermos.
Lado B: Visitar os presos.
Lado A: Enterrar os mortos.
Todas(os): Santa Teresinha do Menino Jesus proclamava: “Quisera percorrer o
mundo, apregoar teu nome Senhor, e plantar na terra tua gloriosa Cruz. Quisera
anunciar de viva voz o Evangelho da Misericórdia, ao mesmo tempo, pelos cinco
Continentes e até as Ilhas mais distantes”.
Anim: A espiritualidade da misericórdia é um convite à prática solidária e fecunda, na
ótica da Sagrada Face. Que Santa Teresinha nos inspire hoje e sempre, com atitudes
como:
Lado A: Aconselhar os indecisos; ensinar os que procuram o saber; admoestar os
fracos; consolar os aflitos;
Lado B: Perdoar as ofensas; ter paciência com as pessoas fragilizadas com a saúde;
rezar pelos vivos e falecidos.
Todas(os): Senhor, por intermédio de santa Teresinha, que a Tua misericórdia nos
chame e Tua Graça nos conduza pelos caminhos da missão.
Canto: A Ti meu Deus...
Leitor 4: O discipulado missionário da evangelização tem como meta: apresentar
Jesus Cristo, Aquele que nos mostra o rosto misericordioso do Pai.
Todas(os): Queremos cultivar uma espiritualidade missionária e viver a encarnação na
realidade onde estamos, com as forças que temos, para acolher os dons da fortaleza e
do discernimento. Só assim o Espirito nos conduzirá nos caminhos da missão.
Anim: No dia das Missões, em 1997, ao proclamar Santa Terezinha Doutora da Igreja,
João Paulo II lembrou que o próprio Jesus mostrou a Santa Teresinha como haveria de
viver a vocação missionária: praticando o mandamento do amor, que iria mergulhá-la
no coração da Igreja, sustentando os anunciadores do Evangelho com a força da oração
e da comunhão.
Leitor 5: O amor nos fortalece na missão e nos torna vigorosas(os) para enfrentar os
desafios. Com o exemplo de Santa Teresinha, assim como no tempo de Francisco e
Clara de Assis, somos convidadas(os) a restaurar a “ casa “, com elã missionário e
testemunho (cf. LM II 1,3 e 2Cel 6,10).
Todas(os): Vai restaurar a nossa casa que, como vês está em ruínas; para que se torne
uma Igreja Samaritana, que saiba dialogar e ser sinal da presença misericordiosa do
Verbo, em toda cultura e no cominho dos pobres.
Leitor 6: Santa Teresinha teve consciência muito concreta na missão. Olhava para as
margens, enfim, uma vida que se doava em oração e uma voz profética que passa de
geração em geração.
Todas(os): Senhor, dá-nos olhos abertos, coração sensível, pés ligeiros, voz profética e
atitudes misericordiosas, para chegarmos às pessoas que de nós esperam uma palavra
de esperança.
Canto: Desamarrem as Sandálias...

Anim: E nós ? Diante de tantas provocações do Evangelho, tendo presente os
contextos de Vida, Missão, Ano Jubilar com o tema da Misericórdia, o que somos
chamadas(os) a refletir e vivenciar num mundo conturbado hostil e violento? Quais as
nossas somas, ações e voz profética, como mulheres e homens inseridas(os) no mundo
do trabalho, no lar, na pastoral, nas diferentes profissões?
Pausa para refletir. Partilha espontânea...
Anim: Neste dia em que celebramos a Padroeira da vida missionária de todos os
tempos, que Santa Teresinha do Menino Jesus, junto a Deus, interceda para nós o novo
sopro missionário, derramando suas misericordiosas graças e bênçãos sobre as
missionárias (os), a Igreja, a Congregação, a Província Santa Teresa do Menino
Jesus... Queremos nós também louvá-la com gratidão.
Enquanto cantamos, busquemos uma flor (previamente preparada num vaso ou
ramalhete) e, em duplas, cada um(a) ofereça à outra pessoa, como convite a espalhar o
perfume das obras de misericórdia, neste ano jubilar favorável à missão, até onde
nossa generosidade alcança.
Canto: Glória a Deus neste dia tão belo...
RENOVANDO O ENVIO À MISSÃO
Anim: O Senhor esteja conosco!
Todas(os): Ele está em nosso meio.
Anim: O Deus que é nosso Pai e nos reuniu hoje para celebrar a festa de Santa
Teresinha, Padroeira das Missões e da Província que leva seu nome, nos envie e nos
confirme na Paz.
Todas(os): Amém.
Anim: O Cristo Senhor que manifestou em Santa Teresinha a força renovadora da
misericórdia, nos envie, como discípulas(os) testemunhas do Evangelho.
Todas(os): Amém.
Anim: O Espírito Santo, que em Santa Teresinha nos ofereceu um sinal de
solidariedade fraterna, nos envie e nos torne capazes de criar na Igreja, na
Congregação e nas Províncias, uma irmandade misericordiosa, animada e corajosa
para o êxodo em Missão.
Todas(os): Amém.
Anim: Vamos em Paz e que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre.
Todas(os): Amém.
Canto: A tua ternura senhor vem me abraçar...
Rondonópolis, 28.07.2016

