CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CATEQUISTAS FRANCISCANAS
Província Irmã Cléglia Ânesi-PCA
Rua Goiás, 1038/Sul - Bairro Piçarra
64014-305 – TERESINA-PI

Celebração da Páscoa de Irmã Cléglia
Ânesi - 18/09/2017
Cenário: Estampa ou quadro de Irmã Cléglia Ânesi, de Clara e
Francisco e das Primeiras Irmãs; Bíblia, sementes, Tarjetas – V
Capítulo da PCA: Tema: “Vida, Missão e Organização: Rever e Ressignificar” e Lema: “Mulher, levantate” (Mc 5, 41); “Tempo Capitular-CICAF”, e outros acontecimentos de nossas irmandades, congregação,
comunidades, Brasil...

Mantra: Onde reina o amor / fraterno amor/ onde reina o amor/ Deus aí está!
Animadora: Queridas irmãs(os), neste ano capitular apressemos o nosso passo atendendo o clamor

dos pobres e excluídos (as). Somos convidadas por Cléglia Ânesi a ver e ouvir o grito que vem das
margens. Este é um tempo especial de nos levantar e seguir veredas da justiça da paz e da
igualdade. “Dou minha vida pelo povo...” (Cléglia)
1. Canto de abertura: (escolha de cada irmandade)
2. Vamos contemplar os símbolos do cenário:
O que eles recordam e dizem para nós?
3. Invocação da Santa Ruah:
Animadora: Invoquemos em oração a Santa Ruah, que ela venha e dirija a celebração,
iluminando a vida pela partilha em irmandade/comunidade. (A sugestão é de que, logo após,
faça-se uma oração espontânea e particular para o inicio da celebração. Cada irmã, ao termino
da oração, dirá o nome de uma pessoa, irmandade, ou acontecimento que deseja que seja
alcançada pela invocação da Santa Ruah).
Cantemos um hino à pessoa da Divina Ruah e sua ação junto aos nossos projetos para um
mundo fraterno e justo e para uma irmandade provincial e CICAF ousada e profética!. Cada irmã
joga uma semente simbolizando a frutificação da Santa Ruah no meio das irmãs e irmãos, nas
irmandades, congregação, comunidades, pastorais e movimentos, entre outros.
Sugestão de Hino (adaptado): Vem Santa Ruah, vem
Refrão: Vem, Santa Ruah, vem nos consolar
Dá-nos tua força, vem revigorar!
1. A Santa Ruah dá criatividade,
Força e ânimo na luta pela paz,
Dá coragem para solidariedade
Aos sofridos que esta sociedade faz
Refrão

3. Criadora dinâmica vem sem
demora!
Pelas ordens não te deixes reprimir.
Vivifica o nosso alento nesta hora.
Dá-nos dons, carismas para prosseguir.
Refrão
2. Este povo que procura a verdade
4. Dá clareza para nossa caminhada.
Necessita conforto e vigor.
Ilumina nossa mente com a luz
Dá que alcance a justiça e a liberdade
Que indica algo certo desta estrada
Da vida nova, baseada no amor
E ao mundo novo com certeza que
Refrão
conduz. Refrão (3x)
(Adaptação: GAEDE, Rodolfo. O povo canta (Cancioneiro luterano), p. 206-207)

5. Animadora: Nossa irmandade provincial e congregação vivem
um tempo de discernimento e vigilância! Tempo de rever,
ressignificar, nossa vida, missão e organização. Tempo de
abertura de mente, coração e vontade para as novas decisões a
serem tomadas. “Tempo de profecia e de ousadia para
ressignificar o carisma e ter uma resposta aos novos sinais da
realidade e da missão".
 Como me sinto neste processo?
 Como posso colocar meus talentos a serviço do processo de reorganização (PCA e CICAF)
nesse momento de nossa história?
(Deixar um tempo de silencio para reflexão individual)
Animadora: A força e a luz do Evangelho nos acompanham nessa caminhada
Canto de Aclamação ao Evangelho (a critério da irmandade)
6. Evangelho Mc 5, 21-41
 O que nos diz o texto!
 O que Deus me fala?
 O que tenho a dizer a Deus?
 Qual a atitude de Cléglia diante do clamor do povo?
7. Oração Capitular! (PCA):
Trindade Santa, fonte de luz, brisa suave
Faz-nos andantes por veredas suplicantes.
Anima o nosso levantar para urgente missão!
Pois nas margens gritam nossas/os irmãos/ãs
“Peregrinas nas estradas de um mundo desigual”
“É preciso rever e ressignificar”
Pois a Criação, os pequeninos/as,
Clamam por vida e pão. Lm 4,4
Coração orante, braços solidários
Irmandades unidas” um só coração” At 4,32
Pés ligeiros sem temor do além
Convida, unge, envia...
Levantar, trilhar...
Caminhar, vestidas de esperança,
Dançar cirandas, bordando sonhos e partilhando o pão.
Se,caídas, ordena: “Mulher,LEVANTA-TE E ANDA” Mc 5,41
AMÉM!
(Irmã Ana Tontini, Boa Vista-RR, julho de 2017)
8. Benção de Santa Clara
Teresina, PI, setembro de 2017.
Colaboração: Ana Tontini, Maria de Fátima Moraes Lima, Marinete Silva Souza e Maria
Esperança de Souza.

