25 ANOS
ENVIADAS A SERVIÇO DA VIDA E DA ESPERANÇA
EM GUATEMALA 1992-2017
Animadora: (Colocar símbolos alusivos aos motivos da celebração: Bíblia, o nº 25, vela, pés
caminhantes e outros...).

Deus, em sua ternura e seu amor, nos chama a colocar-nos a serviço da vida.
Somos enviadas em missão! Avançamos com pés seguros, olhar confiante nas
diferentes realidades missionárias assumidas, aqui no Brasil e na América Central.
Hoje, celebramos com júbilo os 25 anos de nossa presença e missão na
Guatemala. Louvamos e agradecemos à Divina Fonte pela vida e doação de cada
irmã que pisou naquele chão sagrado, doando sua vida a serviço do projeto de
Jesus Cristo, a favor daquele povo e comunidades com quem compartilhamos e,
pela alegria de nossas irmãs guatemaltecas.
Todas: Queremos conhecer, respeitar, valorizar e aprender com as diferentes

culturas a quem somos enviadas e reconhecer nelas as Sementes do Verbo.

L1: A celebração dos 75 anos da
congregação nos motivou a
estendermos
nossa
ação
missionária. Vendo e ouvindo o
clamor da realidade da América
Central, decidimos fixar missão na
República
Dominicana
e
Guatemala, respectivamente, para
sermos presença de vida e
esperança.
Refrão: Ide amigas pelo mundo,

anunciando o amor, sede minha
presença, eu convosco estarei.
L2: Com gratidão e alegria fazemos memória do caminho percorrido nos 25 anos
de vivência do carisma, como peregrinas, nas terras guatemaltecas. Naquele
momento, Guatemala era um país assolado pela guerra que gerou muita pobreza,
exclusão, expulsão das terras e esquecimento das comunidades indígenas e
pobres.
Todas: Gracias, Señor, porque me amparas e consuelas!
L3: Sentimos que Deus estava nos convocando a dar de nossa pobreza. Com
simplicidade, alegria e disponibilidade, optamos estar no meio daquele povo, que
mais necessitava de nossa presença.
L2: As duas primeiras irmãs, Terezinha Pacheco e Rosali Inês Paloschi, chegaram
às terras guatemaltecas no dia 09 de agosto de 1992, para marcar presença de
consolo e esperança, assumindo o compromisso missionário de caminhar naquele
chão, aprendendo junto com o povo, compartilhando sua vida...

L1: Seguindo o espírito de nossas primeiras irmãs, que foram mulheres corajosas
no seu tempo, as duas primeiras irmãs caminharam 13 meses pelos povoados
afetados pela guerra e pobreza, de diferentes regiões e dioceses do país,
conhecendo suas culturas e costumes. Em 1996, após os Acordos de Paz,
colaboraram na volta dos refugiados da guerra a sua terra, na região do Ixcán.
Refrão: Caminheira você sabe não existe caminho. Passo a passo, pouco a pouco,

o caminho se faz!

L3: Após longo tempo de discernimento e profunda reflexão, as irmãs optaram
pela diocese de Quiché, por ser uma das regiões mais afetadas pela guerra e
pouca presença de agentes de pastoral e da Vida Religiosa Consagrada.
L2: No dia 25 de janeiro de 1994, as irmãs passaram a viver na aldeia Las
Margaritas, no município de Ixcán, atuando junto ao povo Q’eqchi’ e demais
comunidades multiétnicas.
Todas: Guatemala, terra de vida

e missão, onde Deus nos chamou
e enviou.
L4: Os anos que lá permaneceram
foram dedicados à formação de
lideranças, acompanhamento aos
jovens, anciãos/ãs, catequistas,
celebradores
da
palavra,
mulheres, promotores de saúde,
parteiras,
educação
e
principalmente acompanhando os
processos de reconciliação pós
guerra.
Refrão: Ide amigas pelo mundo anunciando o amor, sede minha presença eu

convosco estarei.

L1: Ampliando nossa presença junto às comunidades sofridas no contexto urbano,
em novembro de 1997, as irmãs se instalaram no bairro Mixco, da capital
Guatemala. Mais tarde, passaram a residir no bairro de Guajitos. Ali, assumiram a
formação bíblico-catequética nas comunidades, incentivo à educação e o Projeto
de Medicina Alternativa, respondendo aos desafios da realidade local.
Todas: Mi ser te canta y alaba, Divina Fuente de Vida!
L2: Com a perspectiva da animação vocacional e seguir ampliando nossa
presença missionária, em outubro de 2006, decidimos marcar presença na
diocese de Jalapa, no município de San Luis Jilotepeque. Um dos grandes apelos
daquela realidade é no atendimento ao cuidado da saúde, por meio do Projeto
“Misioneros de la Vida”, além da formação bíblico-catequética nas comunidades
e na animação vocacional.
L3: Após 20 anos de presença missionária em Ixcán, em fevereiro de 2014, nossa
missão foi redimensionada para o município de Pueblo Nuevo Viñas, diocese de

Santa Rosa. Ali, as irmãs se dedicam à formação de lideranças, promoção da vida
e cuidado do meio ambiente.
Refrão: A missão é ser testemunha, da missão do filho de Deus. Partilhar e servir

na alegria, nesta pátria ou na pátria do irmão.

Momento de perdão: Queremos pedir perdão de nossos limites, do ativismo, da
pouca atitude contemplativa frente às diferenças de cada cultura, a pouca
paciência de conhecer a cosmovisão, a imposição de valores. Também pelas
vezes que nos omitimos de levantar a voz em defesa da vida. Pedimos perdão
por nossas omissões e não presença profética.
(Silêncio)
Refrão: Senhor tende pena deste povo

sofredor, tem gente que ainda aumenta a sua
dor.

Momento de louvor: Entre luzes e sombras, é
grande a alegria de celebrar os 25 anos com
todas as irmãs, especialmente as de nossa
província, com as irmãs que passaram por
aquelas terras, ajudaram a construir essa
história com sua presença missionária, e as
que
continuam
com
fidelidade
e
perseverança ainda hoje.
Louvores espontâneos:
Refrão: Entoai ação de graças, e cantai um

canto novo, aclamai a Deus Javé, aclamai
com amor e fé!
L4: Louvamos e bendizemos a Deus, pela
opção das Irmãs Margarita e Gabriela, em assumir a vivência de nosso carisma
como Irmã Catequista Franciscana, e as jovens que hoje continuam ouvindo o
chamado e caminham conosco.
Todas: Marimbas y tambores alaban al Señor!
L1: A fé em Deus que sempre caminha conosco, nos alimenta e alenta com seu
espírito, nos fortalece a seguir semeando com esperança. Muitas sementes foram
colocadas na terra, muitos frutos já foram colhidos e, ainda outras sementes
darão flores e muitos frutos mais.
Refrão: Ó Deus da Vida caminha conosco,

Dá-nos firmeza em nosso sim!

Irmãs: Adriana Ines Nones e Rosali Inês Paloschi

“ALABANZA DE GRATITUD”
(Hino de Louvor)
Hermana Margarita Beb Xol

Te alabamos Señor Dios Corazón del cielo y corazón de la tierra
por el sí de las primeras Hermanas que supieron escuchar,
acoger, guardar, meditar y hacer vida tu llamado!
También por el sí generoso de tantas Hermanas
que han hecho posible mantener encendida esa llama del Espíritu
que iluminó y continua iluminando el camino a recorrer
para trabajaren tu proyecto,
en la construcción de tu Reino – Reino de vida!
Como Hermanas Catequistas Franciscanas
venimos con nuestro corazón rebozando de gratitud
por la generosidad de Hermanas que también se disponen
a ir más allá de las fronteras para anunciar tu Reino,
en especial por la misión Guatemala
que cumple 25 años de presencia en estas tierras sagradas,
tierra de misterios de los pueblos aborígenes y tierra de mártires!
Y por tantas maravillas que nos hablan de ti
a lo largo de los años de presencia misionera en estas tierras,
por todo eso proclamamos tu grandeza,
uniendo nuestras voces en coro junto a las maderas (marimba)
que cantan desde los cuatro puntos cardinales:
“Alabado seas mi Señor! Alabado seas mi Señor!” Amén!

