Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas
PROVÍNCIA IRMÃ AMÁBILE AVOSANI

(Preparação do Ambiente: Foto de Amábile, vela, flores, dois pés, papel e caneta)

Animadora: Queridas irmãs, hoje celebramos um dia muito especial e significativo, Amábile mulher
de coração grande que, ao mesmo tempo que cultivava a simplicidade e a humildade, se esforçava
inteligentemente para compreender o povo com uma voz profética. Uma mulher forte e ousada que
nos alerta sobre nossa missão, nos questiona e nos chama para seguirmos em frente, animadas e
corajosas sem medo das dificuldades que se apresentam pelo caminho. Queremos nesta data
repetir o gesto de Amábile, o seu gesto de ontem para o nosso presente: ser discípula e missionária.
Canto: Em nome do Pai…

Cada uma, em silêncio, desenha seu pé enquanto reflete sobre sua caminhada de Missionária e
escreve as coisas boas que já conquistou. Em seguida partilha em forma de louvor.
Refrão: Hinos de Amor e gratidão, vozes entoam sem cessar.
A Ti Senhor da Criação, /: glória ao teu nome vem cantar:/
Amábile foi: “A servidora boa e fiel” (Ler Mt 25, 21).
“Soube Semear” (Ler Lc 8,15).
“Soube administrar os talentos e soube escutar a palavra de Deus e pô-la em prática”
(Ler Lc 8, 21).
“Soube ler os sinais dos tempos” (Ler Mt 16,3)

Refletir a partir dos textos bíblicos:
 Como estão meus pés de missionária? Estão sujos, limpos, cansados?
 Pra onde meus pés me levam?
 Com que tipo de pessoas caminham?
 A quem visitam?
Canto: Quando os pés no chão tocarem...
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Animadora: Introduzir a Oração
AMÁBILE: DISCÍPULA E MISSIONÁRIA
Aqui estou Senhor. Envia-me…
SIM! Para sempre!
A resposta firme da mulher escolhida!
Partiste sem medo por um caminho novo e desconhecido.
Rompeste desafios e preconceitos,
Cruzaste montanhas e rios!
Desafiaste o novo, resististe pela força do amor.
Na dúvida, caminhaste com firmeza e ousadia.
Ultrapassaste fronteiras!
Superaste a dor da partida!
Soubeste acolher a alegria da chegada.
Vibraste pela vida, pelo povo, vibraste pela missão de Deus.
Seguiste teu sonho:
O sonho de amar, consolar, doar, o sonho de viver no meio do povo.
O sonho de ensinar, o sonho de aprender.
Seguiste o sonho de Deus!
Soubeste repartir o pão com os pequeninos.
Com os pés na terra e o coração na mão, não cansastes de semear o amor,
O evangelho da vida, o evangelho de Jesus!
Em teu olhar uma mescla de inquietude e confiança.
Quantos passos, quantas dificuldades, quantos problemas enfrentados…
A solidão… a distância… a fome… a insegurança… a incerteza... a doença
Um tempo de angustia e esperança!
Em teu coração, o carinho e amor de Deus.
No silencio O escutavas, buscavas ali a coragem de resistir, de seguir e de lutar.
Vibraste com teu povo!
Despertaste corações adormecidos.
Optaste pelo pobre, crucificado, esquecido.
Valorizaste a criança e a mulher.
Acolhida foste como hospede, depois, como filha, amada e respeitada.
Tu, mulher da simplicidade e da pobreza, mulher dos pés descalços,
Mulher que dialoga, convive e reza!
Mulher frágil e forte!
Que sente e chora… que sabe sorrir, que abraça e acarinha…
Que vive a grandeza do amor.
Mulher de fé! Amante da vida!
Teceste, sim, um novo caminho!
No abraço! Teu sim…
Um sim que rompe esquemas e desvela poemas.
Um sim ao sonho de Deus!
Ensina-me a ser, discípula e peregrina!
Ensina-me a cruzar fronteiras...
Ensina-me a ser e a viver como Tu,
“Irmã do Povo”.
Irmã Terezinha Maria Dalcegio

Canto: Amábile de nome, Amábile de Vida….
Benção de Santa Clara.
Porto Velho, Março/2017.

