Vou cantar a Alegria do Chamado
Andressa Antunes - noviça

Refrão: Irmãs catequistas unidas no
amor
Irmãs catequistas sua missão me cativou
A seguir a Jesus Cristo és o meu
primeiro amor
Pertencer a está família é que decidida
eu vou.

Refrão: Irmãs catequistas unidas no
amor
Irmãs catequistas sua missão me cativou
A seguir a Jesus Cristo és o meu
primeiro amor
Pertencer a está família é que decidida
eu vou.

A verdadeira irmã é aquela que me inspira
E ao seu exemplo ela me cativa
A doar a própria vida sendo irmãs do povo
A lutar por dignidade, esperança e mundo
novo.
Refrão
Irmã é ser fraterna com suas companheiras
Praticando a entreajuda e quebrando as
barreiras
Além de ensinar e também instruir nos
aponta
O caminho para enfrente prosseguir.
Refrão
Para ser irmã é preciso se conhecer
Pois trabalhamos juntas partilhando o saber
Na fraternidade convivemos dia a dia
Oração e trabalho, tristezas e alegrias.
Refrão
Hoje me alegro do chamado que se fez
caminho
E de Navegantes me recordo com carinho
Ao mestre vou seguir assumindo sua vida
Como franciscanas junto aos pobres
inseridas.
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É com Muito amor que venho expressar a alegria desse chamado nesta canção. Gostaria de agradecer a Deus pelo
dom da vocação, que nos concedeu a cada uma. Minha gratidão pela congregação das irmãs catequistas franciscana,
pelo seu carisma o qual me encantei. Queridas Formandas e vocacionadas “Não percam de vista seu ponto de partida”
sigam enfrente com coragem, afinal “depois que o Senhor me deu irmãs ninguém me mostrou o que deveria fazer”.
Andressa

