FESTA DE SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS – 2017
Preparação: Ornamentar o espaço com as cores dos cinco continentes: verde (África), amarelo
(Ásia), azul (Oceania), branco (Europa) e vermelho (América). Preparar um lugar de destaque
para colocar a imagem de Santa Teresinha. Outros símbolos: globo terrestre, Forma de Vida,
lamparina, pão, sandálias...

Animadora: Com a festa de Santa Teresinha iniciamos o mês
missionário e queremos nos unir a todas as missionárias e
missionários que doam sua vida nas diferentes realidades do
mundo, sendo testemunhas de fé e esperança.
De um modo especial, queremos nos unir à Província Santa
Teresa do Menino Jesus, que celebra 70 anos de missão no
Mato Grosso. Lembramos também com alegria os 100 anos de
presença missionária das Irmãs Catequistas Franciscanas em
Laurentino e os 25 anos de missão na Guatemala.
Todas: Obrigada, Senhor, porque infundiste em nós o Espírito
Missionário e nos enviaste a tantas comunidades nos diferentes
países onde estamos ou já atuamos. Queremos que nossas
sandálias continuem caminhantes. (Entram as sandálias)
Canto: Louvação pelas sandálias caminhantes (CD do Centenário, faixa 13)
Altíssimo e Bom Senhor, trazemos a Ti o louvor / Do sonho que se fez caminho de Rodeio
ao mundo, como irmãs do povo / Nas asas desta esperança, na fonte que é a luz Divina, / Nós
construímos nossa história, lutas e memórias, no altar da vida.
Louvado sejas meu Senhor, por quem primeiro abriu a estrada: / Liduína, Amábile e Maria,
flores perfumadas pelo teu Espírito / Sandálias caminhantes vão, são rostos de Clara e
Francisco. / São mãos de Cristo abraçando a paixão, / Rostos de Cristo acolhendo o irmão.
Trazemos na Tua presença - partidas, saudades e sonhos / De que outro mundo é possível,
frente ao impossível de quem se cansou. / Recebe de mãos peregrinas as ervas rosas e
jasmins, / Aceita de nossa pobreza que a fidelidade seja até o fim.
L 1: Com Santa Teresinha do Menino Jesus, iniciamos um tempo oportuno para
mergulharmos na Divina Fonte da Vida, que revigora nosso espírito missionário e nos
impulsiona a assumirmos novos desafios. (Entra a imagem de Santa Teresinha).
Canto: Glória a Deus neste dia tão belo! / Honra e glória a Jesus Salvador! / E à florzinha
gentil do Carmelo, / revestida de novo esplendor.
Derramai vossa chuva de rosas, / Teresinha da paz e do amor, / sobre a Igreja e sobre as
almas ditosas, / que a vós clamam com todo fervor.
Animadora: O papa Pio XI proclamou Santa Teresinha do Menino Jesus padroeira principal
de todos os missionários, homens e mulheres, e de todas as missões existentes em toda a
terra. Sabemos por que uma de nossas províncias tem o nome “Santa Teresa do Menino
Jesus?” (Partilhar).
L 2: Santa Teresinha entendeu que o amor é o principal testemunho e anúncio missionário.
Por isso escreveu: “Compreendi que o Amor encerra todas as vocações e que o amor é tudo!
Então, num transporte de alegria delirante, exclamei: Encontrei finalmente a minha vocação
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– a minha vocação é o amor! No coração da Igreja, minha mãe, eu serei o amor, assim serei
tudo, assim o meu sonho será realizado”. (História de uma alma).
Canto: (Entra o Globo terrestre). Só o amor resolverá. / Amor ao povo, amor ao novo, /
amor à luta, amor à vida, / amor ao Cristo Libertador!
L 3: Agradecemos a Deus pela coragem das primeiras irmãs que deixaram Rodeio e foram
para Laurentino, dois anos após a fundação da Companhia das Catequistas; louvamos pela
ousadia das que deixaram Santa Catarina e foram para o Mato Grosso, sem saber se um dia
poderiam retornar à sua cidade de origem; bendizemos pelo espírito missionário das que
ultrapassaram as fronteiras do país e foram anunciar o Reino de Deus na Guatemala.
Canto: Em coro a Deus louvemos / eterno é seu amor! / Pois Deus é admirável, / eterno é
seu amor. /: Por nós fez maravilhas / louvemos o Senhor :/
Animadora: Sustentadas pela força divina, como desejou Santa Teresinha, todos os dias nos
colocamos a caminho, assumindo a missão. Sentimos que somos caminhantes sempre. As
sandálias nos lembram que somos peregrinas, itinerantes, como diz nossa Forma de Vida:
L 4: “Vivemos no meio do povo como peregrinas, em simplicidade, alegria e coragem.
Assumimos a condição dos pobres e, juntos, aprendemos a vivência dos valores evangélicos
na construção da justiça e da paz, testemunhando a esperança cristã e sendo para o mundo
sinal do amor fraterno” (CCGG 29).
Todas: É isso que eu quero, é isso que eu busco, é isso que eu desejo de todo o coração!
L 5: “O chamado e o envio do Senhor nos apontam sempre novos caminhos. Em atitude de
conversão, acolhemos este desafio e renovamos diariamente nossa entrega, dispondo-nos a
assumir de forma dinâmica as crescentes exigências da consagração” (Cf. CCGG 23).
Todas: É isso que eu quero, é isso que eu busco, é isso que eu desejo de todo o coração!
L 6: Queremos cultivar e intensificar esta consciência missionária em todas as idades. A
perda do elã missionário gera acomodação, medo, insatisfação, aridez espiritual, sensação de
inutilidade. Isso repercute na vida fraterna e também na vida apostólica. Já o entusiasmo pela
missão dá sentido à nossa vida, favorece a convivência e anima para acolher os “êxodos” que
o momento presente da Congregação está a nos exigir.
Canto: Santa Teresinha rogai por nós, intercedei a Deus por nós!
Animadora: Temos as Linhas Inspiradoras da Congregação para orientar nossa vida e ação
missionária. Vamos recordar:
1 - Cultivar intensamente o modo francisclariano de viver, no cotidiano, comprometidas com
a justiça social e ambiental.
2 - Recriar o carisma e ressignificar nossa diaconia, vida fraterna, formação, organização e
assumir a gestão profético-solidária dos bens, partir da missão.
3 - Intensificar a vivência de nosso carisma com simpatizantes, outras pessoas e grupos e
ampliar as iniciativas de atuação em redes e parcerias entre províncias, congregações,
entidades e movimentos sociais afins.
4 - Participar de um projeto alternativo de sociedade e de Igreja, com os pobres e excluídos.
5 - Aprofundar a reflexão e a prática da interculturalidade e fortalecer a missão alémfronteiras.
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Animadora: Neste tempo de graça, somos convidadas a rever nossa caminhada missionária.
Como estamos vivenciando essas Linhas Inspiradoras?
Canto: /: É preciso rever, é preciso parar / e olhando a história, fazendo a memória, vamos
celebrar :/
Animadora: Certamente há muito que celebrar e agradecer. Mas continuamos precisando do
auxílio divino para sermos fiéis à nossa missão. Elevemos a Deus as nossas preces.
Preces espontâneas.
Canto: Em terras sagradas estamos, Divina Ruah. / Nos chamas aqui para servir e prá vida
doar. / Seguimos as trilhas da vida, da fé e do amor. / Seguimos os passos de Cristo o
libertador.
Dá-nos ousadia, Divina Ruah. / Nos dá teimosia, Divina Ruah, / conduz nossos passos, abre
nossas mãos. / Os pobres e aflitos queremos ouvir, / estar junto a eles, sua dor diminuir. /
Lhes dar novo alento prá vida seguir.
Chamadas como em Pentecostes, estamos aqui. / Pra unir toda força de vida e o bem
construir. / Seguimos trilhando alegres por estas estradas. / E a testemunhar o teu Reino
somos enviadas.
Dá-nos teu auxílio, Divina Ruah, / pra estarmos atentas, Divina Ruah, / aos fortes apelos
que brotam do chão. / Denunciar a morte, Divina Ruah. / Anunciar a vida, divina Ruah, /
com mais ousadia assumir a missão.
Animadora: Missão se faz com os pés das que vão, com os joelhos das que rezam, com as
mãos das que contribuem... e com a dedicação de todas as que abraçam o mesmo Projeto na
defesa e cuidado da vida. Neste momento de graça, vamos renovar o nosso compromisso,
conforme nosso carisma:
Todas: “Seguir Jesus Cristo, / assumindo sua vida e missão profética, / como franciscanas,
na simplicidade, disponibilidade e alegria, em pequenas fraternidades inseridas no meio dos
pobres, no serviço da Educação e Catequese, tendo em vista a construção do Reino de Deus”.
Canto: Santa Teresinha rogai por nós, intercedei a Deus por nós!
Pai Nosso.
Animadora: Por intercessão de Santa Teresinha, abençoe-nos o Deus Misericordioso,
alimentando nossos sonhos missionários, dando-nos sabedoria para encontrar o caminho e
disposição para “avançar com confiança e alegria”. Amém.
Elaborada pelas Irmãs Francisca Francis Pereira e Rosana Ferreira da Cruz,
incluindo aspectos específicos para a PSTMJ;
adaptada por Delir Brunelli para as outras províncias.
Festa de Santa Teresa do Menino Jesus 2017.

