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IRMÃS CATEQUISTAS FRANCISCANAS 
 

 
 
 
Escute menina moça 
Que busca a felicidade 
Já pensou em abraçar  
Do evangelho a liberdade? 
 
Não sente que muitas vezes 
Um ardor a impulsiona? 
Algo belo, misterioso, 
Que não quer, mas a impulsiona? 
 
Vou contar a você 
Numa historia resumida, 
Como as coisas acontecem 
Como Deus entra na vida. 
 
Na cidade de Rodeio 
Que é de Santa Catarina, 
Nasceu a pequena luz 
Que a muitos ilumina. 
 
Em mil novecentos e treze 
Teve inicio esta historia, 
Um bom filho não esquece  
Guarda tudo na memória. 
 
Por motivos bem diversos  
Falta mestre na região 
Recorre o povo ao vigário 
Em busca de solução. 
 
O pastor frei Polycarpo 
Que o problema já sentia, 
Pediu do espírito a luz 
E ajuda à Virgem Maria. 
 

 
 
Como outrora no Egito 
Deus sempre ouve de novo, 
Esta historia desde o inicio  
Responde ao clamor do povo. 
 
Havia um grupo de jovens 
Diríamos hoje ‘’legião’’ 
Que se reunia fielmente  
Após a missa no salão. 
 
Fala então frei Polycarpo 
A este grupo reunido: 
‘’Escutem jovens queridas, 
De nosso povo gemido.                   
 
Estão as comunidades 
Sem mestre e sem catequistas, 
Será que alguém de vocês 
Para a tarefa se alista?’’ 
 
Fez-se silêncio profundo: 
A proposta desafiou. 
Não veio logo a resposta 
Porque a coragem faltou. 
 
Superando a timidez 
Com muita firmeza na voz, 
Apresenta-se Amábile 
Alguns momentos após: 
 
‘’Padre, eu estou disposta  
Esta missão abraçar. 
Quero servir aos irmãos, 
Pode comigo contar’’. 
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Maria, a caçula da casa, 
Seguida de Liduina, 
Percorrem os mesmos passos 
Sob o olhar da luz divina. 
 
Todas as três já eram moças 
E era pouco o seu estudo, mas 
quando o amor desperta 
Vence barreira e tudo. 
 
O frade pede as Irmãs da Divina 
Providência, 
Que instruam estas jovens 
O façam com urgência. 
 
Ser catequista e ‘’Mestra’’ 
É missão muito exigente, 
Estudavam, pois as jovens 
Com ardor sempre crescente. 
 
É chegado o grande dia 
Pois já estavam preparadas 
Ao povo de São Virgílio 
Vão ser hoje apresentadas. 
 
Preocupado, Polycarpo, 
Antes de a missa iniciar, 
Pergunta se é por um ano 
Que elas querem trabalhar. 
 
“por um ano, Padre, não’’, 
Responde Maria decidida: 
“queremos ficar sempre 
Queremos ficar sempre 
Queremos ficar toda vida’’. 
 
A resposta de Maria 
Foi o toque alvissareiro. 
Mil novecentos e quinze 
Dia quatorze de janeiro. 
 

Assim as primeiras irmãs, 
Com muito estudo e oração, 
Iniciaram esta obra 
Que é hoje a congregação. 
 
Toda manhã elas vão 
Humildes, descalças, a pé,  
Ensinar a ler e escrever 
Partilhar amor, saber e fé. 
 
No início de cada aula 
Rezam com muito fervor 
E as crianças aprendem 
Como se ama o Senhor. 
 
O grupo que vai crescendo, 
Precisa se organizar, 
Maria foi escolhida 
Para mestras coordenar. 
 
Pra todas, sem exceção 
Era Maria mãe e luz, 
Toda bondade e ternura 
Uma imagem de Jesus. 
A família das Irmãs  
Catequistas Franciscanas, 
É uma resposta a Deus 
Às necessidades humanas 
 
O serviço que assumimos: 
Catequese e educação, 
Por palavra e testemunho 
Proclamar libertação. 
 
Olhando o mundo de hoje  
Que deixam tantos de lado 
Fazemos nossas lutas 
Dos pobres por Deus amados. 
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Do lavrador e sem terra, 
Índio, mulher e criança, 
Lavadeira e pescador, 
Assumimos a esperança. 
 
Co’o jovem e o negro sonham 
Um mundo de mais igualdade, 
Juntamos força e buscamos 
Construir comunidade. 
 
Hoje ainda priorizamos 
A missão de educar, 
Seja na escola pública 
Ou movimento popular 
 
A catequese fazemos 
Com ardor e devoção 
Pra fé crescer apostamos  
Nos grupos e mutirão. 
 
Nós somos irmãs bem simples 
Vivemos no meio do povo 
Seguindo a missão de Cristo 
Queremos um mundo novo. 
 
A exemplo de São Francisco 
Amamos a natureza 
Cultivamos alegria 
Ser irmã, nossa riqueza. 
 
A semente que em Rodeio 
Encontrou solo fecundo 
Hoje forte e generosa 
Abraça o Brasil e o mundo. 
Você vê irmã Catequista 
Dando a vida por inteiro 
No Paraná e Alagoas 
Acre e Rio de Janeiro. 
 
Não escolhemos o lugar 
Seja cidade ou sertão 

Santa Catarina, Goiás, 
Paraíba ou Maranhão. 
 
Que outros caminhos percorrem 
Esta gente peregrina? 
Piauí, Rondônia, São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Argentina. 
 
No Amazonas e na Angola 
Na Bahia e Tocantins 
No Mato Grosso anunciamos 
O amor de Deus que é sem fim. 
 
Nosso amor não é parcial 
Jesus Cristo nos irmana 
Estamos na Guatemala 
E República Dominicana. 
 
Veja como Deus pode 
De pequenina semente 
Fazer crescer grandes coisas 
Beneficiar tanta gente. 
 
Depois de ouvir esta historia 
De que tanta gente gosta  
Quem sabe é Deus lhe chamando 
Como será sua resposta? 
 
 
 

 


