FESTA DE SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS
01.10.2020
Preparação do ambiente – símbolos, como: Imagem de Santa Teresinha,
flores, cores missionárias, sandália, biblía, cruz missionária.
Mantra Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser,
permanece em nós.
Animadora – Com Santa Teresinha iniciamos o mês missionário sentindo
as interpelações e provocações da nossa missão em tempo de
reorganização.
A Campanha Missionária da CNBB nos motiva com tema “A vida é missão” e lema “Eis-me
aqui, envia-me” (Is 6,8). Somos convidadas a estar onde a vida é mais ameaçada. Neste tempo
de pandemia que nos desestabilizou em nossos serviços e compromissos, precisamos nos
sensibilizar umas com as outras, alargar nossa tenda e acolher, silenciar, escutar os clamores do
Reino, o grito da terra ferida.
Canto –n° 1. Quero ouvir teu apelo Senhor, ao teu chamado de amor responder. Na alegria te
quero servir e anunciar o teu reino de amor.
Ref.: E pelo mundo eu vou, cantando o teu amor. Pois disponível estou para servir-te,
Senhor.
2. Dia-a-dia tua graça me dás, nela se apóia o meu caminhar. Se estás ao meu lado, Senhor, o
que então poderei eu temer?
Animadora - Que o exemplo de amor e simplicidade de Santa Teresinha sirva de inspiração
para nós nesse tempo de reorganização. Diz santa Terezinha “Como Jesus voltou ao Céu, só
posso segui-Lo pelas pistas que deixou. Como são luminosas essas pistas, como são
perfumadas! Basta lançar o olhar nos santos Evangelhos, que logo respiro os perfumes da vida
de Jesus e sei a que lado me dirigir”... (História de uma Alma) cantemos:
Canto – nº 91 - Derramai vossa chuva de rosas/ Teresinha da pátria do amor/ sobre a
Igreja e as almas ditosas/ que a vós clamam com todo fervor.
Leitora 1 – Queridas irmãs, com Santa Teresinha do Menino Jesus, é tempo oportuno para
tirarmos a sandálias e pisamos no chão sagrado onde Congregação se faz presente e com ardor
missionário nos impulsiona a assumirmos novos campos de missão. ”Adotamos um modo de
vida simples, colocando em comum os dons pessoais e o fruto do nosso trabalho” (cf. Carisma
cicaf) cantemos:
Canto – n°80 - /: Missão, missão espiritualidade e missão:/
Leitora 2 - Santa Teresinha nos ensina com sua história de vida uma teologia da simplicidade
o caminho de santidade que começa nas pequenas coisas da vida cotidiana, desde que sejam
feitos com amor. “Não é bastante amar, é preciso prová-lo!”. cantemos:
Canto –n° 70 – Minhas irmãs vamos cantar/:Ao Deus da vida que conosco está:/
Leitora 3 - Que Santa Teresinha, padroeira das missões, nos ajude nesse tempo reorganização
viver esse espírito missionário.
Partilhar a diversidade missionária da Congregação (onde nossos pés pisam, onde nossos pés
gostariam de chegar..., que provocações missionárias sentimos em tempos de Reorganização?)
Canto – n° 73 - É preciso rever/É preciso parar/E olhando história/fazendo memória
vamos celebrar.

Leitora 4 – Nossa Forma de Vida nos ajuda a refletir sobre nossa atuação apostólica para
responder aos apelos missionários e como mulheres consagradas colocar-nos a serviço da vida,
para que as pessoas conquistem a sua própria dignidade. (cf.CCGG 33 e 37).
Liturgia da palavra
Motivação: Jesus envia discípulos para levarem a todos a mensagem do Reino. Nos dias de
hoje Jesus envia em missão mulheres e homens para dar continuidade ao seu projeto.
Canto de aclamação –n°149
1. Pelo Batismo fui convocada a ser no mundo testemunha do Senhor, sou mensageira da Boa
Nova, Deus me ilumina com o Espírito do amor.
Ref.: A tua vida Senhor, é nossa vida. Tua missão é nossa missão! O evangelho será nossa
medida e a nossa força será a comunhão.
2. Em nosso mundo ouço clamores de muitos povos calejados pela dor. São os sem-terra, os
oprimidos, injustiçados como o servo sofredor.
Evangelho: Lucas 10,1-12
Oração do Mês Missionário
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a
vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora na cidade, no campo, na
Amazônia e em toda parte, ajude cada uma de nós, a ser testemunhas proféticas do Evangelho,
numa Igreja sinodal e em estado permanentede missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me!Amém.
Preces espontânias
Pai Nosso
Canto - Hino de Santa Teresinha
1. Glória a Deus neste dia tão belo/Honra e glória a Jesus Salvador/E à florzinha gentil do
Carmelo/Revestida de grande esplendor.
Derramai vossa chuva de rosas!/Teresinha da pátria do amor
Sobre a Igreja e as almas ditosas/Que a vós clamam com tanto fervor (bis)
2. Avezinha que em meio das flores/ Lança ao longe seus trinos de amor/ No Carmelo os mais
ternos louvores/ Dirigistes alegre ao Senhor.
3. Cantai jovens um hino de glória/ À florzinha gentil de Jesus/ Pra que ela nos dê a vitória/ Ela
é o guia que ao céu nos conduz
4. Como esposa de Cristo no exílio/ Vós passastes fazendo só bem/ E no céu nos prestais vosso
auxílio/ Vossas rosas lançando também
5. Foi de amor vossa vida um sorriso/ Vossa morte um complexo de amor/ De Jesus que no seu
Paraíso/ Vos cumula de glória e fulgor.
6. Ó Teresa de Cristo Menino/ Que na terra em tão curto viver/ Espalhastes perfumes divinos/
Lá do céu fazei graças chover.
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