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

Celebração da Páscoa de Irmã
Cléglia Ânesi – 18/09/2018
VIDA-MISSÃO: REVER E REORGANIZAR
Cenário: Imagem de Ir. Cléglia Ânesi, de Clara e Francisco, das Primeiras Irmãs, Bíblia,
fotos, figuras que retrata nossa presença no meio do povo. Tarjetas: XXIV Capítulo
Geral: Tema: “Vida-Missão: Rever e Reorganizar”; Lema: “Avance com confiança e
alegria”
Animadora: Irmãs, estamos vivenciando o Tempo Capitular. Por intercessão de Irmã
Cléglia, pedimos À Divina Fonte da Vida a inspiração e as luzes necessárias para que
juntas consigamos nos preparar rumo ao XXIV Capítulo Geral, e vislumbrar a
reorganização da Congregação que queremos numa grande ciranda da irmandade
CICAF. Pedimos também que possamos rever a nossa vida e missão, ouvir com o
coração o clamor dos pobres e o gemido da terra - nossa casa comum.
Canto: Refrão: É preciso rever, é preciso parar, e olhando a história, fazendo a
memória, vamos celebrar. (bis)
- Vamos, minhas irmãs, vamos avaliar nossa vida e presença pra melhor caminhar.
- Ser irmã do povo, eis nossa missão, defender a vida, fazer comunhão.
- Com Clara e Francisco, vamos sem temer, anunciar a Boa Nova, e a Olodum (Deus)
bendizer.
Leitora 1: Irmã Cléglia Ânesi, era uma mulher terna, sábia, carinhosa no falar e no agir
com suas coirmãs e com o povo, era orante e fraterna. Não escondia a dor, porém a
superava através da oração e da fé. Pela sua sensibilidade e grandeza de coração,
projetava grande. Sempre manteve o diálogo com delicadeza, sem agressividade, e
praticava o perdão. Tinha o dom do conselho para que houvesse a
opção livre e consciente nas diversas situações da vida. Querida pelo
povo, autêntica, profunda, silenciosa, moderada, paciente, convicta
do seu ser religiosa consagrada, disponível, falava pelo seu
testemunho. Frente suas limitações, inerente a todos os seres
humanos, destacamos acima, algumas qualidades, segundo o
testemunho de muitas irmãs, como também os expressos no livro A
TI, IRMÃ – Memórias de Cléglia Ânesi.
Refletir e Partilhar: O que essas atitudes e comportamentos de Irmã Cléglia me dizem,
acionam em mim, pedem de mim?
Leitora 2: Irmã Cléglia, antes de partir para a missão em Bacabal-MA, escreveu seu
sentimento a um amigo, Frei Eurico: “... Outra novidade, que me alegra e me
amedronta ao mesmo tempo é que, talvez, seja transferida para o Maranhão. Fui
avisada, aliás, interrogada a respeito e eu respondi que, uma vez que prometi

obediência não me negaria, apesar dos receios que me abatem. ... Ajuda-me a pedir
luzes ao Divino Espírito Santo, sei o que lá me espera. ... O espírito está pronto, mas a
carne é fraca e teme.”
Leitora 2: Neste ano celebramos 50
anos de presença em Vitorino
Freire–MA. Foi a segunda missão
no Maranhão. Nestes 50 anos, mais
de quarenta irmãs dedicaram suas
vidas junto a este povo! Houve uma
intensa animação vocacional. E
pelo testemunho das irmãs, esta
cidade se tornou um berço de
vocações para a Congregação.
Atualmente são oito irmãs filhas
destas terras sagradas. É motivo de
louvor e gratidão ao Deus
Itinerante. Assim como Cléglia, com
certeza estas irmãs também
sentiram insegurança, medo...
enfrentaram muitos desafios, mas a
força de Deus as amparou e
continua amparando. E Cléglia
continua presente na memória das
irmãs como aquela que entregou
sua vida a Deus pelo povo do
Maranhão.
Animadora: E nossa irmandade/
fraternidade, há quantos anos está
inserida aqui nesta cidade? Que
missão realizamos no início e
agora? Que mudanças foram ou
são necessárias para recriar o
Carisma e ressignificar a missão?
Intercalar com o Refrão:
Este lugar é terra sagrada, este lugar é terra bendita (bis)
Este lugar é terra de vida, este lugar é terra de graças (bis)
Este lugar é terra de amigas/os, este lugar é terra de encontro (bis)
A Palavra de Deus ilumina a vida: 2 Cor, 3, 1-6.
Refletir: O que essa leitura tem a ver com nossa vida de irmandade, nossa missão e o
processo de reorganização?

Ladainha - Cléglia Ânesi, rogai por nós, Intercedei a Deus por nós
Consagrada a Jesus – intercedei / Mulher ternura-comunhão – intercedei
Mulher forte em oração - intercedei / Mulher jovem na missão - intercedei
Formadora exemplar- intercedei / Catequista eficaz - intercedei
Missionária no Nordeste - intercedei / Discípula de um só mestre - intercedei
Seguidora de Jesus - intercedei / Corajosa na missão - intercedei
Testemunho das irmãs - intercedei / Companheira e protetora - intercedei
Profetisa da esperança - intercedei / Deu a vida pelo povo - intercedei
Abriu caminhos na educação - intercedei / Tecendo vida e um mundo novo - intercede
Súplica à Trindade Santa
Ó Trindade Santa,
Divina Fonte da Vida, do Amor e da Luz:
Nós Te louvamos e agradecemos pela Tua História,
escrita com a vida de cada Irmã Catequista Franciscana,
que ao longo de mais de cem anos acolhe Teu chamado e envio,
para servir ao Reino servindo aos pequeninos em diversas realidades.
Ó Trindade Santa,
Neste tempo de preparação ao XXIV Capitulo Geral
da Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas,
- Pedimos Tua Luz, para nos guiar no Caminho
do Rever e Reorganizar a nossa Vida-Missão.
- Pedimos a graça do Teu Amor,
para que possamos ser sensíveis e fiéis
na resposta aos apelos dos pequeninos do nosso tempo.
Ó Trindade Santa,
ajuda-nos a avançar com confiança e alegria, nos caminhos do Teu Reino,
sem perder de vista o ponto de partida,
do Teu Plano de Vida para nossa Casa Comum.
Ajuda-nos a compartilhar com outras pessoas
o carisma francisclariano que nos confiaste,
para que juntas e juntos possamos realizar a missão
que o mundo marcado por tanta violência espera de nós:
a PAZ E O BEM. Amém. Amém. Amém!
Pai Nosso - Ave Maria
Benção de Santa Clara
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