Com Maria Missionária, avancemos com cuidado e alegria!
20 de junho – Festa do Imaculado Coração de Maria

Animadora: Com alegria nos reunimos para celebrar a caminhada de
nossa província, à luz da vida e missão, inspiradas pelo Coração
Imaculado de Maria. Durante este ano vivemos, com coração alegre e
confiante, o Ano Capitular: Avancemos com cuidado pelo caminho da
Bem Aventurança!
Canto: Maria do Sim, ensina-me a viver meu Sim!
Oh, roga por mim, que eu seja fiel até o fim!
Ensina-me a ser fiel como tu, vivendo meu Sim a cada dia.
Que eu possa, no mundo, ser um sinal de tua humildade, Maria.
L1: Maria, fiel companheira, anima nossas
fraternidades a rezar com gratidão nossa
ação de graças. Nos ajude reencontrar o
verdadeiro sentido da vida para romper as
amarras que nos desumanizam e nos
comprometa no serviço da justiça, da paz e
da vida.
L2: Juntas possamos viver o chamado,
participar da vida e das lutas do povo, em
defesa de toda a criação. Vamos
acompanhar os passos de Maria, abrir os
olhos à realidade presente e sentir os
anseios profundos do povo sofrido.
Todas/os: Coração missionário de Maria fortalece e inspira nossa vida,
sustenta nossa generosidade na missão e dá-nos tua proteção.
Canto: Maria, o Magnificat cantou
e com ela também nós vamos cantar,
protegendo e defendendo nosso irmão
que merece peixe e pão, pra sua fome saciar.
Refrão: Aparecida é a Mãe do pescador, é a mãe do Salvador, é a Mãe
de todas nós.
L3: Nossa mãe, Maria peregrina caminhou pelas estradas quentes das
aldeias! Hoje cuida deste mundo ferido, se compadece dos que ficam à
beira dos caminhos e são abandonados por uma sociedade injusta.

Todas/os: Maria missionária, caminha conosco!
L4: Maria evoca o grito do povo que pede leis justas, saúde, educação,
relações de cuidado com as pessoas e com toda a criação.
Todas/os: Maria missionária, caminha conosco!
Animadora: Neste Ano Capitular vamos rever e reorganizar a missão e
diaconia.
Com Maria Missionária, Clara de Assis, Amábile, Maria e Liduína,
vamos partilhar onde percebemos que há sede e fome de pão e
beleza. (Momento de partilha)
Todas/os: Que o Coração Imaculado de Maria, ilumine a realidade de
nossas fraternidades e de mundo, toda a proximidade com as pessoas,
principalmente as que estão à margem da sociedade.
Animadora: À luz de Maria missionária, olhemos para Santa Clara,
mulher corajosa e decidida! Ela deixou as comodidades da vida e se
entregou por inteiro à missão! Em Clara de Assis encontremos luzes
para assumir nossa missão com ousadia e coragem!
Canto: Irmã Clara, ternura dos pobres, dos pequenos irmãos de Jesus,
fez da vida uma oferta singela, trouxe ao mundo, caminho de luz.
L6: Clara de Assis contempla a vida de Jesus: no rosto ela vê o cuidado
interior; e no exterior, todo o cuidado que podemos ter com o nosso ser!
Todas/os: Clara de Assis nos ensina a cultivar a ternura, a paz e o bem
querer entre nós e com as comunidades onde estamos inseridas!
L7: Que a santidade de Clara estimule nossa missão hoje, fortaleça em
nossos corações a chama da vocação e nos anime a viver relações de
irmandade!
Todas/os: Cultivemos a ternura, a paz e o bem querer entre nós e com as
comunidades onde estamos inseridas!
Canto: Me mostra teu espelho, Clara irmã! Preciso desta imagem
cristalina. Me ensina cultivar, hoje e amanhã, ternura, paz e bem em
cada esquina.
L9: Onde há cuidado em manter a chama da esperança e da humildade,
sentimos o compromisso da irmandade universal.
L10: Como Clara de Assis, somos jardineiras atentas à flor e ao fruto e,
se esquecermos das raízes, esquecemos dos pés. É preciso cuidar dos
próprios pés e que eles possam reencontrar seu caminho.

Todas/os: Caminhemos sobre a terra, livres, com passos ágeis, leves e
soltos! Maria Missionária e Clara de Assis, caminham conosco!
Animadora: Ao celebrar o Coração Imaculado de Maria e o olhar de
confiança e de esperança de Clara de Assis nesse Ano Capitular,
celebramos a plenitude de suas vidas, e nelas descobrimos as maravilhas
de Deus, que acontecem ainda hoje. Elas deixam passar a luz
transformadora que há em seu interior, e nos faz cantar o Magnificat que
é um hino de liberdade, de justiça e de louvor.
Canto: O senhor fez em mim maravilhas! Santo é o seu nome! (bis)
A minha alma engrandece ao senhor.
E exulta meu espírito em Deus, meu salvador!
Pôs os olhos na humildade de sua serva.
Doravante toda a terra cantará os meus louvores!
Seu amor para sempre se estende. Sobre aqueles que o temem!
Demonstrando o poder de seu braço. Dispersa os soberbos!
Abate os poderosos de seus tronos. E eleva os humildes!
Sacia de bens os famintos. Despede os ricos sem nada!
Acolhe Israel, seu servidor. Fiel ao seu amor!
E à promessa que fez a nossos pais.
Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre!
Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito.
Desde agora e para sempre, pelos séculos. Amém!
Animadora: vivemos dias de sofrimento causado pelo desemprego de
milhões de pessoas, muita dor e perda de muitas vidas causadas pela
pandemia do coronavírus e pela fome e violência. Pedimos a proteção de
Maria sobre a humanidade, para termos a fortaleza necessária para
superar este momento e fazermos a vida acontecer.
Canto: Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar.
Nós somos todos/as viandantes, mas é difícil sempre andar.
1. Com fé fizeste a caminhada levando, ao templo teu Jesus.
Mas lá, ouviste da espada, da longa estrada para a cruz.
2. De medo foi a caminhada que para longe te levou,
Para escapar à vil cilada que um rei atroz preparou.
Elaboração: Fraternidade Casa do Sim, Rodeio 50, SC.

