CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS CATEQUISTAS FRANCISCANAS
PROVÍNCIA SANTA CLARA DE ASSIS
Rua Acadêmico Nilo Marchi, 118 – Centro
89160-075 RIO DO SUL – SC (Cx. Postal 307 – CEP 89160-970)
Telefax: (47) 3521-0614 – E-mail: secretariapsca@cicaf.org

CELEBRANDO SANTA CLARA – 2019
Preparação do ambiente: (Escolha símbolos relativos a Santa Clara e sua proposta de Vida
Evangélica, que mais falam da sua região, país, cultura).
Animadora: Na alegria e na irmandade nos unimos hoje a toda a Província para celebrar nossa
caminhada, à luz da vida-missão de Santa Clara de Assis. Neste ano que estamos vivendo o tempo
em preparação ao capítulo provincial, deixemo-nos iluminar por
ela, para clarear os passos da caminhada, diante das grandes
provocações e mudanças na sociedade e na congregação.
Fazemos memória também das duas grandes mulheres que nos
acompanham em nossa oração e reflexão neste tempo capitular:
Rute e Noemi. Mulheres que nos ensinam, nos desafios do
cotidiano, que podemos compartilhar a vida com pessoas que
pensam e vivem de maneira diferente da nossa, pois Rute diz:
Onde você viver eu viverei, teu povo será meu povo, teu Deus,
será meu Deus.
Abramos nossa mente e o coração para assumirmos, com audácia
e vigor, a missão de viver e anunciar a mensagem da vida onde
quer que estejamos. Assim como fizeram Clara, Noemi e Rute
escolhemos também nós o caminho da vida.
Canto:
Escolhendo a vida de trabalho e convivência, foi a terra boa de um jardim que se firmou.
Clara, como o sol, iluminou o meu caminho. Deus está aqui! Que digam sim os passos meus.
Fonte de ternura, acolhimento e reverência. Aprendeu dos pobres que a partilha é o dom maior.
Longe de honrarias quis falar pelo silêncio. Um perfume bom que se espalhou por nosso chão.
Leitora 1: No Senhor Jesus Cristo, aconselho e admoesto a todas as minhas Irmãs, presentes e
futuras, que sempre se empenhem a viver o caminho da santa simplicidade, da humildade, da
pobreza e também uma vida honesta e santa, como aprendemos de Cristo e de nosso bemaventurado pai Francisco, desde o início de nossa conversão. E amando-vos umas às outras com a
caridade de Cristo, demonstrai por fora, por meio das boas obras, o amor que tendes dentro, para
que, provocadas por esse exemplo, as Irmãs cresçam sempre no amor de Deus e na mútua caridade
(cf Testamento de Clara 56-60).
Canto:
Andar com desapego é diferente, de sempre concordar com tudo e todos.
A fonte que me nutre é persistente. Prossegue além das pedras e engodos.
/: Me mostra teu espelho, Clara irmã, preciso desta imagem cristalina.
Me ensina a cultivar hoje e amanhã, ternura, paz e bem em cada esquina :/.

Leitora 2: Para Clara de Assis, o itinerário do seguimento a Jesus Cristo, que transforma a pessoa
em “modelo, exemplo e espelho para os outros”, se dá na contemplação da vida de Jesus: “Olhe
dentro desse espelho todos os dias, ó rainha, esposa de Jesus Cristo, e espelhe nele, sem cessar, o
seu rosto, para enfeitar-se toda, interior e exteriormente [...], pois nesse espelho resplandecem a
bem-aventurada pobreza, a santa humildade e a inefável caridade, como, nele inteiro, você poderá
contemplar com a graça de Deus.” (cf 4CtIn 15-18).
Canto:
A cruz do meu Senhor me cativou: então se consumir àquela idade!
Só a luz do novo reino que plantou, nos pode garantir felicidade.
/: Me mostra teu espelho, Clara irmã, preciso desta imagem cristalina.
Me ensina a cultivar hoje e amanhã, ternura, paz e bem em cada esquina :/.
Leitora 3: 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. (FV 29).
Canto:
A missão é ser testemunha, da missão do Filho de Deus:
partilhar e servir na alegria, nesta pátria ou na pátria do irmão.
Leitora 4: Olhando para Clara, mulher corajosa, decidida, que deixou para trás as comodidades
da vida e se entregou por inteira na missão de cuidar e defender a vida, onde se encontrava
ameaçada; olhando para Noemi, Rute e toda a comunidade, que assumiram o Projeto de Deus e se
colocaram na defesa dos pobres, estrangeiros, viúvas e excluídos, encontremos as luzes para
também nós assumirmos esta causa com ousadia e coragem.
Canto: Francisco e Clara
É novo tempo, é tempo de esperança, tudo a gente alcança se acreditar.
O Evangelho vai nos renovando, à fonte caminhamos pra recomeçar.
/: Francisco e Clara, o nosso mundo tem sede paz!
Vem conduzir-nos à fonte viva que seca jamais :/.
Num mundo cheio de violência, tanta injustiça produzindo ais.
Queremos ser novos instrumentos, com “Francisco e Clara – a mística da paz”.
Um coração que sabe compreender, que sabe acolher que sabe perdoar.
Abre-se em flor para um novo tempo. E, a cada momento, ele só sabe amar.
Ó Deus da Vida, que criaste o mundo em harmonia e a tudo refaz.
Tua família hoje reunida, com Francisco e Clara, vem buscar a Paz.
Nossa missão é defender a vida. Em todo o Planeta grita o rio, a flor.
A paz sonhada está entre os pequenos que descobrem o novo. A vida já brotou.
Para refletir:
 O que significa Santa Clara em minha vida?
 Hoje, em que me sinto provocada pelo seu testemunho de vida?
 Clara de Assis, Noemi e Rute, com coragem, saem por “portas não costumeiras” e mostram
um novo jeito de viver o projeto de vida de Jesus Cristo. Como nós podemos descobrir, hoje,
maneiras de viver o carisma da Irmã Catequista Franciscana?
(Momento para partilha, reflexão, orações ou preces)

Oração da unidade: Pai Nosso
Leitora 4: Que a santidade de Clara continue fecunda e nos estimule em nossa missão hoje. Ela,
que “trazia do fogo do altar do Senhor palavras ardentes que acendiam também os corações das
Irmãs” (LSC 20), reacenda em nossos corações a chama da nossa vocação e nos anime a viver na
simplicidade, humildade, no desapego cultivando relações de irmandade. “O Senhor esteja sempre
com vocês e oxalá estejam vocês sempre com ele. Amém”.
Bênção:
O Senhor nos abençoe e nos proteja.
Faça resplandecer sobre nós a sua face e nos dê a sua misericórdia.
Volte para nós o seu olhar e nos dê a paz.
Derrame sobre nós as suas bênçãos
E no céu nos coloque entre os santos e santas.
O Senhor esteja sempre conosco
E que nós estejamos sempre com Ele.
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