CELEBRAÇÃO NA FESTA DE SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS
01/10/2021

Ambiente: imagem de Santa Teresinha, Rosas, Bíblia, cruz, sandálias e “cores missionárias”
Mantra: Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina amor, Deus aí está! (Bis)
Animadora: Queridas irmãs! Nesse dia em que celebramos a festa de Santa Teresinha do Menino
Jesus, padroeira das missões, somos convidadas a voltar nosso olhar, com carinho, para as
realidades onde estamos inseridas. E, no silêncio contemplativo vamos escutar os clamores que
emergem do nosso chão, o grito dos pobres e da mãe Terra. (momento de silêncio)
Na companhia de Teresinha, nos unimos aos missionários e missionárias que doam suas vidas a
serviço do Reino nos diferentes continentes. Nos unimos, de modo especial, às nossas irmãs,
mulheres consagradas e enviada em missão a serviço da vida, como ‘irmãs do povo’, em diferentes
realidades. (recordar realidades missionárias onde a vida clama)
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. 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.
3. Ó Teresa de Cristo Menino/ Que na terra em tão curto viver/ Espalhastes perfumes divinos/Lá
do céu fazei graças chover
Animadora: Em comunhão com toda a Igreja, acolhemos a campanha missionária deste ano que
tem como tema: “Jesus Cristo é missão” e o lema: “não podemos deixar de falar sobre o que
vimos e ouvimos”. (At.4,20). Celebrando com alegria e esperança invoquemos a Trindade Santa
cantando: Em nome do Pai, em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Amém!
Leitora 01: Santa Teresinha como “padroeira” das missões continua inspirando muitas pessoas a
cultivar o ardor missionário, alimentando na oração o desejo de viver e anunciar o evangelho.
Recordemos o que ela diz: “gostaria de anunciar o evangelho nas cinco partes do mundo e nas
ilhas remotas. Gostaria de ser missionária, não só por alguns anos, mas gostaria de o ter sido desde a
criação do mundo e de o ser até à consumação dos séculos” (cf História de uma alma: Manuscrito B,
251-252
Refrão: Vai, vai, missionária do Senhor. Vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou
para anunciar: Não tenhas medo de evangelizar.
Leitora 02: Santa Teresinha compreendeu que a Igreja tem coração e que esse coração ardia de
amor. Ela compreendeu que só o amor fazia as pessoas permanecerem firmes na missão.
Compreendeu que se o amor viesse a se extinguir, nem os apóstolos continuariam a anunciar o
Evangelho, nem os mártires a derramar o seu sangue. Ela entendeu que o amor encerra em si todas
as vocações, que o amor é tudo. Por isso ela diz com convicção:
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Todas: “Encontrei finalmente a minha vocação. A minha vocação é o amor. Sim, encontrei

o meu lugar na Igreja: no coração da Igreja, minha Mãe, eu serei o amor”.
Canto: Só o amor resolverá (L& M de irmã Fátima Souza - CF)
Olhando este mundo tão triste eu fico pensar/Meu Deus por que tanta ganância, tanta ausência de
paz? Há gente morando na rua/Há gente no mundo da lua, famílias inteiras sofrendo por falta de
amor.
Só o amor resolverá, amor ao povo/Amor ao novo, amor a luta, amor à vida/ amor ao Cristo
libertador!
Animadora: A Palavra de Deus ilumina o nosso caminhar de missionárias e missionários, nos
desafia a aproximar com compaixão e misericórdia das pessoas caídas à margem do caminho e
cuidar da vida com amor, ouçamos.
Leitura: Lucas 10, 25-37
Refrão: Senhor, quando nós te acolhemos trazes contigo nossos irmãos. Senhor, quando nós te
acolhemos trazes contigo nossas irmãs. (Bis)
Animadora: Na mensagem para o dia mundial das Missões o Papa Francisco nos convida a
recordar com gratidão pessoas, que com seu testemunho de vida, ajudam-nos a renovar o nosso
compromisso batismal. Ouçamos um pequeno trecho da mensagem do Papa.
Leitora 03: “No contexto atual, há urgente necessidade de missionários de esperança que,
ungidos pelo Senhor, sejam capazes de lembrar profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo.
Neste tempo de pandemia, perante a tentação de mascarar e justificar a indiferença e a apatia em
nome de um distanciamento social saudável, a missão de compaixão é urgentemente necessária
por sua capacidade de fazer desse distanciamento recomendável uma oportunidade de encontro,
cuidado e promoção” (Mensagem do papa Francisco para o Dia Mundial das Missões 2021).
Leitora 04: Irmãs, cada gesto simples de amor, feito com alegria e generosidade, no cuidado da
vida expressa nosso ardor missionário na resposta ao chamado que Jesus nos faz para nos colocar
a serviço do Reino. Com esse espírito, vivamos o amor mútuo cultivando relações de
interculturalidade entre nós e com o povo, “testemunhando a gratuidade e a universalidade do
amor de Deus, em sua predileção pelos que são menos amados” (CCGG 21)
Refrão: Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos
amei, disse o Senhor.
Animadora: Quando experimentamos a força do amor de Deus, quando reconhecemos a sua
presença amorosa na nossa vida pessoal e comunitária, não podemos deixar de anunciar e partilhar
o que vimos e ouvimos.
1. A partir da Palavra que ouvimos, da memória de Santa Teresinha do Menino Jesus o que
vimos e ouvimos nos caminhos da missão? Encontramos testemunho de missionárias e
missionários da compaixão e da esperança?
2. Que inquietudes perpassam em nossos corações a partir da missão que assumimos?
3. Santa Teresinha dedicou sua vida à oração e à caridade numa vida simples e fraterna. Como
estamos cuidando da nossa vida, da formação pessoal e comunitária para que possamos
exalar ‘perfume de rosas’ na irmandade e no meio do povo?
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(Momento reflexão e Partilha orante)
Pai Nosso... Ave Maria...
Renovação do compromisso missionário
Animadora: Deus, no dom gratuito do seu amor, nos chama e nos consagra pelo batismo para
viver e anunciar o evangelho no seguimento de Jesus Cristo (CCGG 9).
Todas: Reafirmo o compromisso de seguir Jesus Cristo, assumindo sua vida e missão profética,
como franciscana, na simplicidade, disponibilidade e alegria, em pequenas irmandades inseridas
no meio dos pobres, no serviço da Educação e Catequese, tendo em vista a construção do Reino
de Deus.
Refrão: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor.
Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor!
Leitora 01: No processo de reorganização da congregação estamos vivendo um tempo forte de
escuta e discernimento. Peçamos a Divina Ruah que nos ajude a ver, aproximar e ouvir os pobres
e guie os nossos passos nos caminhos da missão.
Refrão: 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 alentos pra vida seguir.
Oração do Mês Missionário
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão. Nós te suplicamos:
Derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça,
agravadas pela pandemia.
Concede-nos a coragem para testemunhar, com ousadia profética e crendo que ninguém se salva
sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai.
Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família, inspirem-nos a sermos missionárias e
missionários da compaixão e da esperança. Amém.
Refrão: Salve Santa Teresinha, nossa bela padroeira. Nós pedimos sua bênção, hoje e pela vida
inteira. (bis)
Bênção: (para quem pedimos a bênção de Deus pela intercessão de Santa Teresinha)
Que o Deus Trindade, fonte transbordante de amor e misericórdia, ajude-nos a fazer da vida uma
missão sem fronteiras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
01 de outubro de 2021
Contribuição da Irmandade de Riberalta - Bolívia

3

