Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas
Província Imaculado Coração de Maria
Rua São Francisco de Assis, 193 – Itoupava Norte
89052-520 – BLUMENAU – SC

FESTA DO CORAÇÃO MISSIONÁRIO DE MARIA
29 DE JUNHO DE 2019
Sugestão de símbolos: Imagem de Nossa Senhora, cruz com fita branca entrelaçada com uma
aliança. Escrever em papéis e/ou fitinhas palavras de crucificados de hoje, por exemplo: MST,
refugiados, SUS, sem casa, desempregados e outros. Colocá-los nos braços da cruz. Vela
grande que se destaca por trás da cruz, e outros a critério.

Momento inicial: em silêncio, por uns instantes, olhar, meditar sobre os símbolos
preparados para a celebração. (Colocar fundo musical)
Animadora: Queridas irmãs, reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo, na festa do Imaculado Coração Missionário de Maria, trazemos com fé em
nossa oração todas as pessoas e grupos que continuam com pesadas cruzes e estão
firmes e de pé, assim como esteve Maria ao pé da cruz de seu Filho Jesus.
Cantemos com Maria, Mãe de Jesus, mulher jovem e missionária, que não teve
medo e assumiu o seu “sim” até as últimas consequências.
Canto: Estes lábios meus
Estes lábios meus vem abrir, Senhor! (bis)
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis)
Venham, ó irmãs, venham celebrar! (bis)
Com a Virgem Maria, vamos caminhar! (bis)
Ela muito jovem tinha tanto ardor! (bis)
Aceitou com fé o plano do Senhor! (bis)
Todos os seus gestos são de acolhida! (bis)
E acompanha o povo na sua árdua lida! (bis)
E como Maria nós queremos ser! (bis)
O clamor do pobre sempre atender! (bis)
Todas são bem-vindas com muita alegria! (bis)
A este encontro com a Virgem Maria! (bis)
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito! (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
Animadora: Olhando para Maria e os símbolos que temos aqui, vamos nomear e
recordar algumas situações que hoje doem em nosso coração e ferem o coração da
Mãe e de seu Filho Jesus.
(Deixar expressar. Podemos dizer também o que está na cruz)
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Canto: Imaculada, Maria de Deus. Coração pobre acolhendo Jesus!
Imaculada, Maria do povo. Mãe dos aflitos que estão junto à cruz!
Animadora: Nosso saudoso dom Helder Câmara escreveu esta oração:
“Mariama”. Vamos rezá-la pedindo sensibilidade, indignação e a Paz ao mundo.
1. Mariama, Nossa Senhora Mãe de Cristo e mãe de todas/os nós! Mariama, Mãe
de todas as raças, de todas as cores, de todos os cantos da terra. Pede ao teu Filho
que esta festa não termine aqui, a marcha final vai ser linda de viver. Mas é
importante, Mariama, que a Igreja de teu Filho não fique em palavra, não fique em
aplauso.
Todas: Coração Missionário de Maria, Mariama, consola e fortalece a vida
sofrida de teus filhos e filhas.
2. Mariama, que se acabe, mas se acabe mesmo a maldita fabricação de armas. O
mundo precisa fabricar é Paz. Basta de injustiça, de uns sem saber o que fazer com
tanta terra e milhões sem um palmo de terra onde morar.
Todas: Coração Missionário de Maria, Mariama, consola e fortalece a vida
sofrida de teus filhos e filhas.
3. Basta de uns tendo de vomitar prá poder comer mais. E tantos milhões morrendo
de fome num ano só. Basta de uns com empresas se derramando pelo mundo todo.
E milhões sem um canto onde ganhar o pão de cada dia.
Todas: Coração Missionário de Maria, Mariama, consola e fortalece a vida
sofrida de teus filhos e filhas.
4. Mariama, Nossa Senhora, Mãe querida, nem precisa ir tão longe como no teu
hino. Nem precisa que os ricos saiam de mãos vazias e os pobres de mãos cheias.
Nem pobre nem rico. Nada de escravo de hoje ser senhor amanhã. Basta de
escravos. Um mundo sem senhor e sem escravos. Um mundo de irmãos. De irmãos
não só de nome e de mentira. De irmãos de verdade, Mariama!
Todas: Coração Missionário de Maria, Mariama, consola e fortalece a vida
sofrida de teus filhos e filhas.
Animadora: A Virgem de Nazaré, a Maria do Missionário Coração, teve uma
missão única na história da salvação, concebendo, educando e acompanhando seu
Filho até seu sacrifício definitivo. E foi do alto da cruz, que Jesus confiou a João o
dom da maternidade de Maria.
Canto: Palavra de Salvação somente o céu tem prá dar.
Por isso meu coração se abre para escutar!
Por mais difícil que seja seguir, tua Palavra queremos ouvir.
Por mais difícil de se praticar, tua Palavra queremos guardar.
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Leitora 1: Evangelho de São João 19, 25-27.
Junto à cruz de Jesus, permaneciam de pé Maria, sua mãe, a irmã de sua mãe,
Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e, ao lado dela, o
discípulo que ele amava, disse à sua mãe: “Mulher, eis aí o seu filho”. Depois disse
ao discípulo: “Eis aí a sua mãe”. E desde essa hora o discípulo a recebeu em sua
casa. Palavra da Salvação.
Animadora: Todas nós e todas as pessoas temos as nossas “cruzes” do dia a dia,
mas muitas dessas cruzes sabemos que são impostas, como: a fome, a miséria, as
injustiças, as opressões, a intolerância... e, com certeza, não fazem parte da vontade
de Deus para os seus filhos e filhas.
O que justifica “permanecer de pé” diante das tantas formas de sofrimento ao
nosso redor e em nós mesmas? (Momento de silêncio e partilha)
Animadora: Ter um coração misericordioso é acolher sem reserva alguma a
situação da outra pessoa e colocá-la totalmente no colo. Vamos ouvir a música:
Salve, Mãe de Misericórdia, de Irmã Miria Kolling.
(https://www.youtube.com/watch?v=cMNTy-0C5k8).
Rezemos:
1. Mãe de Deus e Senhora Nossa, ensina-nos tua disponibilidade, para que jamais
haja resistência, em nosso coração, à vontade do Pai!
Refrão: Vem, Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai!

2. Conhecemos teu peregrinar na fé, por isso te pedimos perseverança, pois nem
sempre é fácil assumir o projeto de Deus em nossa vida!
3. Maria de Nazaré, tu que trouxeste o Verbo de Deus no coração e na mente,
antes mesmo de assumi-lo em teu seio, ajuda-nos a ser morada de Cristo e
portadoras da vida ao mundo!
4. Maria de Belém, viste brotar a Justiça quando nos davas teu Menino: que nunca
nos falte a certeza da fidelidade de Deus!
5. Maria de Caná, que aflita conduzias os sofredores a Jesus: continua sendo para
nós exemplo de confiança na graça, que faz brotar o vinho novo do amor e da
alegria!
6. Maria do Calvário, que à sombra da árvore da Vida vias a glória de Deus
revelada no mistério da Paixão: ajuda-nos a acreditar na vida que subverte as
armadilhas da morte.
Todas: Mãe da Igreja, que aguardaste o Dom do Espírito do Ressuscitado com
feliz expectativa, e te fizeste Dom para o teu povo: continua caminhando conosco,
para que sejamos a Igreja do testemunho, do Amor e do Reino já entre nós. Amém.
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Animadora: Num gesto que pode nos comprometer e sensibilizar no nosso dia a
dia, vamos tirar as fitas das pessoas crucificadas que estão junto da cruz e colocálas por sobre a Bíblia aberta, para dizer que o Projeto de Deus Mãe-Pai é de que a
humanidade seja feliz!
(Enquanto isto, rezar 3 Ave Marias e/ou cantar o refrão: Imaculada, Maria de Deus)

Leitora 2: Olhando para Maria, reconhecemos nela a imagem perfeita da discípula
missionária. Maria não apareceu nos grandes acontecimentos da sua época. Ela se
envolveu com gestos simples, ordinários, que constituíam a existência da grande
massa das mulheres do seu tempo e também do nosso.
Leitora 3: Hoje, como Maria, há muitas mulheres seguidoras de Jesus que não
aparecem nos jornais, nas revistas, no rádio e na televisão, mas fazem a história e
constroem a vida da sociedade e da Igreja, tecida de dores e alegrias. Assim somos
nós...
Todas: “Maria, Mãe e Serva do Senhor, profetisa da esperança dos pobres e
nosso modelo no seguimento de Jesus Cristo, nos ensina a glorificar ao Senhor e a
andar nos caminhos da fidelidade, na escuta de Deus e no compromisso com o
povo”. (CCGG 49).
Canto:
És Maria de nossos caminhos, solidária de tantas Marias,
:/ coroadas de sangue e espinhos pela exploração noite e dia :/
És a força da nossa esperança, ó Maria da fraternidade.
:/ No cansaço de nossas andanças guia os passos da real liberdade :/
Maria de Deus, Maria da gente, Maria da singeleza da flor!
Vem caminhar, vem com teu povo de quem provaste a dor!
Animadora: Como Maria, que permaneceu de pé junto à cruz de seu Filho Jesus,
também nós nos comprometemos a ficar de pé e continuar acreditando e apostando
na vida a serviço da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Saudação com abraço mariano fraternal.
Irmã Adenir Stolf
Ceilândia – DF

