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11. Mãe de Deus e nossa: consagramo-nos a ti com amor e te 
encomendamos toda a nossa família. Abençoa-nos e sê sempre nossa 
Mãe e Rainha. 

12. De tanto olhar-te, Mãe, tua fisionomia ficou gravada em mim. 

13. Como cristãos preocupemo-nos com nosso aperfeiçoamento à 
imitação de Santa Maria, mãe de Deus, e com o desenvolvimento 
espiritual dos que estão relacionados conosco, especialmente os que 
nos foram confiados. 

14. A devoção a Maria deve sobressair no bom cristão. Em que consiste? 
Em cantar seus louvores pela oração e pelo testemunho de vida, em 
saborear seu amparo, proteção e consolo, em confiar que nos 
encontraremos com Ela no céu para gozar eternamente de seu amor. 

15. Cada pessoa, cada família deve ter e manter sua fisionomia própria. 
A nossa há de ser, sem dúvida, a imitação e o carinho à Mãe de Deus. 

16. Repitamos sem cessar com nossa Mãe Imaculada: “Minha alma 
engrandece e louva o Senhor porque olhou para a minha pequenez e 
fez grandes obras em mim. 

17. Imitar Nossa Senhora é viver com grande pureza de coração. 

18. Modelar o coração à imagem da Mãe de Jesus é a mais sublime tarefa. 

19. Tratemos de conservar sempre a verdadeira paz e humildade, como 
Maria. 
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almas engrandecem e louvam o Senhor porque olhou para a humildade 
de seus servos e servas e fez neles grandes coisas”. 

“Eu por minha parte, certa de que Deus abençoa a todas/os também 
as/os abençoo”. A irmã que tanto quer o bem de vocês. (Carmen Sallés) 

 

ALGUMAS FRASES DE CARMEN SALLÉS SOBRE MARIA 

 

1. Para formar Cristo nas pessoas, necessitamos a luz da Mãe Imaculada, 
que é sua imagem mais perfeita. 

2. O verdadeiro filho de Maria tem que fazer seu o “Fiat” de sua Mãe, 
para responder a Cristo Redentor e associar-se a sua obra salvadora. 

3. Maria é o modelo dos que seguem a Jesus, porque ela foi a primeira e 
segui-Lo, por seu amor e por sua disponibilidade. 

4. Para seguir a Jesus, imitemos a sua Mãe, a Virgem fiel, cheia de graça 
e de virtude. Com ela nosso caminho estará baseado no amor, na 
aquisição de virtudes, seremos fiéis e a graça de Deus estará 
conosco. 

5. Ser filhos de Maria Imaculada significa viver a vida da graça, lutar 
contra tudo o que nos afasta de Deus e dos irmãos. Como filhos, 
trataremos de fugir do pecado e viver uma grande disponibilidade nas 
mãos de Deus. 

6. A Eucaristia e a Imaculada são dois amores inseparáveis. 

7. Ao começar a jornada diária é bom expressar nossa alegre confiança: 
peço-te um bom dia, minha Mãe, minha Senhora, minha Rainha. 

8. Exercitemo-nos nas virtudes que nos fazem humildes, benignos, 
pacíficos, tratáveis, constantes e fiéis no trabalho, diligentes, alegres, 
como corresponde aos filhos de Maria Imaculada. 

9. Em meio de teu jardim interior aparece Maria Imaculada, alegre e 
formosa. Dirige a ela teu olhar. 

10. Aproximemo-nos com confiança de Maria: ela é MÃE. Imitemos a 
nossa Mãe para que não somente nos chamemos de seus filhos, 
senão que realmente o sejamos pela semelhança no espírito. 
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Recordemos que a instrução apenas não basta. É necessário entrar no 
coração das crianças e dos jovens para ganhar-lhes o amor e levá-los a 
Deus, fonte do verdadeiro Amor. As crianças devem ser bem atendidas e 
formadas com bons exemplos, porque o exemplo é mais forte do que as 
palavras. 

 

NÃO ESTAMOS SOZINHOS - Sei que a tarefa de educar não é fácil, como 
também não é fácil o cultivo da terra, pois o jardineiro nem sempre tem 
os elementos necessários para o cultivo... 

Nós somos privilegiados porque no meio de nosso jardim está nossa Mãe 
Imaculada: formosa, poderosa, sábia, inundada de luz celestial, 
alegrando-nos com seu sorriso! Dirijamos a Ela, com frequência nosso 
olhar, enquanto cultivamos nosso jardim. Ela nos dará virtude e força 
para ir formando essas flores à sua imagem. 

RECOMENDO A TODOS - “Sejam como poços que se enchem, cada vez 
mais, de estudo, de ciência, de virtude e oração para depois reparti-los”. 
Recomendo a todos vocês que sejam felizes em sua missão de educar 
crianças e jovens. Vocês são depositários e encarregados do que Deus 
mais ama neste mundo: as crianças e os jovens. Eles são como 
pedacinhos do céu na terra e, com suas travessuras vão tecendo para nós 
uma coroa de glória no céu. 

Sintam-se felizes na missão de educar, pois quando educamos estamos 
preparando futuros pais e mães de família como educadores na fé, 
dentro de sua própria família. E vamos enchendo os lares de jovens 
virtuosos, os povoados e as cidades de honrados cidadãos e o céu de 
felizes moradores. 

COMO A MÃE... COMO O MÉDICO... - Quando é difícil educar... o que 
fazer? Procurem harmonizar as posturas: a mãe carinhosa e sábio 
médico. Este deve ser nosso princípio de autoridade. Já que conhecemos 
os grandes desígnios que Deus tem sobre nós, esforcemo-nos para nos 
fazer dignos e aptos para levar até o fim essa gloriosa missão. 

Sejamos fervorosos na oração! É meio da oração que vem a nós a graça 
que fortalece e santifica o espírito. Sejamos humildes, pois Deus coloca 
sua sabedoria nas mãos dos que desconfiam de si mesmos. 

Sejamos obedientes porque Deus nunca abandona os que Nele confiam. 
Digamos e repitamos sem cessar com nossa Mãe Imaculada: “Nossas 

3 
___________________________________________________________________ 

Enraizados em Cristo a Serviço da Vida – Tríduo Vocacional 

 
Introdução 

A vocação é como um diálogo entre Deus e o vocacionado; 
a iniciativa é de Deus; a resposta é do ser humano. 

 

“A Congregação das Religiosas Concepcionistas Missionárias do Ensino, 
nasceu da experiência espiritual que Santa Carmen Sallés teve; do amor 
providente e misericordioso de Deus Pai e de Cristo Redentor, contemplado 
no Mistério de Maria Imaculada”. Esta experiência a impulsionou a 
corresponder ao amor recebido e descoberto como história de salvação, com 
uma entrega esponsal, fazendo da fidelidade à vontade de Deus princípio 
unificador de sua experiência (Conf. Constituições I). 

Ir. Domingas Cícera também, como Santa Carmen, teve o privilégio de sentir 
o chamado de Deus, ir se encontrando no seu dia a dia da vida cristã, com 
Jesus Cristo. E aos poucos foi se preparando para a total entrega a Ele, na 
Vida Consagrada, através da experiência na vida de comunidade; dedicou 
tempo à oração pessoal e comunitária, ao estudo, ao convívio com as Irmãs 
Concepcionistas e conhecimento do Carisma e Missão da Congregação. Fez a 
experiência do amor e do serviço; pode confirmar que “antes mesmo dela 
ser formada no ventre de sua mãe, Deus já a havia escolhido e consagrado” 
(Conf Jr 1,5).  

Por isso, numa atitude de Louvor, Ação de Graças e reconhecimento do DOM 
da vocação, somos convidados e convidadas, a rezar com Ir. Cícera, por ela, 
pelas famílias e comunidade de Jeremoabo, pela Igreja e pela Congregação, 
no decorrer desse Tríduo preparatório à sua 1ª Profissão. Sabemos que 
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“Jesus é o modelo de total consagração que Deus realiza em nós, 
Concepcionistas Missionárias do Ensino, através da profissão religiosa, como 
expressão de uma nova e especial consagração. Respondendo ao amor 
gratuito de Deus, Ir. Cicera fará a total doação de sua vida ao serviço de 
Deus, na Igreja e se incorporará integralmente à Congregação Concepcionista 
e ao seu apostolado” (CC, 95), através dos votos de Obediência, Castidade e 
Pobreza, no dia 16 de fevereiro de 2014, na sua cidade natal: Jeremoabo. 

“Ao contemplar o Sim de Maria, a vocacionada vai descobrindo, a 
semelhança entre a vocação de Maria e a sua e se dispõe a consagrar ao 
Senhor sua existência” (CC 94). 

Com essa atitude de alegria e ação de graças, participemos do tríduo 
preparatório à 1ª Profissão da Ir. Cícera e peçamos a Deus a graça da 
fidelidade na vocação que Ele concede também, a cada um e uma de nós. 

 

 

 

 

Ir. Zaíra Leite da Silva, 

Superiora Provincial  
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predileção pela infância e juventude, faze de cada um de nós, um 

instrumento dócil a tuas inspirações, para que, com ela sejamos 

testemunhas, ante o mundo, das maravilhas do teu amor. Ajuda-nos a 

percorrer com Maria, Mãe e modelo, o caminho de uma plena fidelidade 

a Cristo e a sua Igreja, servindo com amor a nossos irmãos. 

Concede-nos a graça que, por sua intercessão, te pedimos (...) por Cristo 

nosso Senhor. Amém 

 
7. AVISOS:  

Convidar a todos para a Missa e profissão da Ir. Domingas Cícera que será 
no dia 16.02.2014, às 08h30, na Igreja São João Batista de Jeremoabo.  

 

Reflexão e aprofundamento 
 
Ensinamentos de Santa Carmen aos educadores de hoje 
 

Em primeiro lugar lhes digo que sendo o Ensino um exercício 
fundamental da Congregação deve ser valorizado com singular apreço 
por todos os que são chamados a esta vocação de tal maneira que jamais 
se omitam, mas sim se envolvam sempre mais. 

O JARDIM - Sempre gostei de comparar a missão de educar com o cultivo 
de um jardim. Eu lhes digo: considerem que o Senhor o abençoou e o 
cercou e nos pede vigilância na guarda desse jardim para que nele não 
entre o inimigo. Cultivemos com zelo e laboriosidade esse sagrado 
recinto. A guarda dessa cerca é a observância de nossos compromissos. 

Temos que embelezar esse jardim e adorná-lo com as delicadas flores 
que o Senhor confiou aos nossos cuidados: as crianças e os jovens! Como 
jardineiros solícitos, velemos dia e noite por elas! Que nossa ocupação 
cotidiana, o objeto de nossos desvelos e de nossos mais ternos cuidados 
sejam as crianças e os jovens. Temos que alimentá-los com leituras sadias 
e bons conselhos, dando-lhes o aroma das virtudes, arrancando com 
prudência as más ervas que são as paixões, os vícios que colocam suas 
vidas em perigo. 
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5. PRECES DA COMUNIDADE 

Dir: Educar à luz da Imaculada supõe entrar no coração das crianças e 
jovens e revelar-lhes o que podem chegar a ser; ensiná-los a contemplar 
Deus em sua própria vida. Com esta convicção elevemos nossas preces a 
Deus, o Senhor da messe. 

1. Pelo papa Francisco, pelos bispos e agentes de pastoral para que, com 
seu testemunho e sua palavra, sejam animadores de novas vocações para 
a Igreja, REZEMOS... 

2. Pelas crianças, adolescentes e jovens das obras Concepcionistas para 
que levem a mensagem do bem e sejam protegidos de todo perigo, 
REZEMOS... 

3. Pelas Irmãs Concepcionistas, pelos membros do Movimento Leigo 
Concepcionista (MLC) e por todos os educadores que partilham da 
mesma missão de evangelizar através da educação para que sejam fieis 
ao carisma recebido, REZEMOS... 

4. Pelos jovens para que descubram o valor do seguimento de Jesus na 
vida consagrada e sejam generosos em sua resposta, REZEMOS... 

5. Por irmã Domingas Cícera Jesus dos Santos que vai fazer os primeiros 
votos na Congregação das Irmãs Concepcionistas e por sua família para 
que sejam generosos em sua doação, REZEMOS... 

PAI NOSSO... 
 
 

6. GESTO CONCRETO  

Fazer feliz a uma criança manifestando-lhe amor; ensinar algo bom a uma 
pessoa próxima; acolher a dificuldade de uma pessoa da família, rezar 
com uma pessoa que sofre. 

 

ORAÇÃO A SANTA CARMEN SALLÉS 

Ó Deus, que concedeste a Santa Carmen Sallés a abundância de tua 

graça, um profundo amor a Virgem Imaculada e o conhecimento de tua 
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Apresentação 

O tríduo de oração em preparação aos primeiros votos de Ir. Domingas 
Cícera Jesus dos Santos na Congregação das Irmãs Concepcionistas 
Missionárias do Ensino, quer unir, em oração, as irmãs Concepcionistas, 
membros do MLC (Movimento Leigo Concepcionista), comunidade paroquial 
de Jeremoabo, famílias, educadores, alunos e amigos das Obras 
Concepcionistas. 

O primeiro dia aborda o tema “Santidade: vocação universal de todo 
batizado” e nos lembra que pelo batismo somos membros da comunidade 
dos seguidores de Jesus. Por isso, somos missionários. 

No segundo dia vamos refletir sobre a “Família, berço da fé e do amor, fonte 
de todas as vocações”. A família é dom de Deus. Conservá-la unida é uma 
tarefa que cabe a todos os seus membros. Na família é que se pode 
expressar o amor entre os esposos, o amor dos pais para os filhos; o amor 
dos filhos para com os pais; o amor entre os irmãos. 

A proposta de oração do terceiro dia é: “Carmen Sallés e o Carisma 
Concepcionista”. Santa Carmen Sallés nos pede fervor na oração, confiança 
na Divina Providência. Ela descobriu um modo eficaz de evangelizar, 
apresentando a figura da Maria Imaculada, como modelo de crescimento na 
fé e realização do projeto salvador de Deus 

O Tríduo vocacional concepcionista acontece nos dias 13, 14 e 15 de 
fevereiro/2014. Pode ser feito na comunidade religiosa, nos grupos do MLC, 
nas famílias, individualmente. Pode ser acompanhado pela rádio Vaza Barris 
(em Jeremoabo). Será feito também com os educadores e alunos das Obras 
Concepcionistas, no momento Sintonia. 

Obs: Será necessário preparar com antecedência o ambiente, os símbolos, 
estabelecer os leitores. 
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1º Dia do Tríduo 
Santidade: vocação universal  

de todo batizado 
 

“O batismo incorpora a pessoa na comunidade cristã,  
tornando-a participante da vida divina e impulsionando-a  

para a vivência da vocação cristã, do chamado universal à santidade”. 

(LG 9) 
 
 

SÍMBOLOS:  

Frases alusivas ao tema 
(Batismo, fonte da vocação e 

missão), Círio Pascal ou uma 
vela grande, bacia com água, 
óleo, sal, flores, crucifixo, uma 
vela pequena para cada 
participante... 

 

1. ACOLHIDA 

Dir.: Bem vindos a este momento de oração. Hoje iniciamos nosso Tríduo 
Vocacional em preparação à primeira Profissão da jovem Domingas 
Cícera Jesus dos Santos. A consagração religiosa é o ato no qual a pessoa 
faz publicamente a opção fundamental de viver a aliança batismal de 
forma radical. A opção de andar no caminho estreito do Evangelho, 
amando a Deus e ao próximo.  
L 1: Esta vida de serviço e amor pelo projeto do Reino de Deus, só pode 
ser vivida em plenitude, se começar pela escuta atenta e eficaz da Palavra 
e, consequentemente, da vontade do Mestre Jesus.  
Invoquemos a SS. Trindade, cantando: 
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ternura, acolhida, compreensão das necessidades de cada pessoa, dialoga 
de modo franco e amigo. 

T: Enviai, Senhor, muitos operários para vossa messe, pois a messe é 
grande e os operários são poucos. 

L 1: Nos seus encontros, Jesus acolhia a todos, sem distinção e 
manifestava-lhes a salvação. Por isso estava sempre rodeado por 
multidões. Tinha especial afeto pelas crianças as colocava no colo, as 
abraçava e abençoava. 

T: “Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o Reino 
de Deus”. 

L 2: Carmen Sallés nasceu num lar cristão. Desde pequena ouvia de seus 
pais histórias bíblicas e com eles aprendeu as orações. Quando cresceu, 
ela também as ensinava aos seus irmãos menores. Seu interesse pela 
educação das crianças se prolonga em sua vida adulta. Ela dizia: “é 
preciso chegar ao coração das crianças; é preciso educar o coração”. 
“Encontrareis Cristo no coração das crianças”. 

T: “Enquanto houver jovens a educar e valores a ensinar as dificuldades 
não contam” (Santa Carmen) 

L 1: A missão concepcionista consiste em ajudar as pessoas a se 
aproximarem de Jesus, a sentir seu amor e seguir seus ensinamentos. A 
educação é um caminho de santidade. A comunidade educativa 
concepcionista que partilha a missão deve viver e testemunhar a 
comunhão chegando a formar uma comunidade de fé. 

T: Enviai, Senhor, muitos operários para vossa messe, pois a messe é 
grande e os operários são poucos. 

L 2: O Projeto Educativo Concepcionista contribui para unir o divino e o 
humano, o Evangelho e a cultura, a fé e a vida em uma síntese 
harmônica. A Pastoral educativa concepcionista quer ajudar a pessoa a 
descobrir o sentido de sua vida, cultivar a própria vocação à luz do 
Evangelho e do Carisma Concepcionista. 

T: O Carisma Concepcionista é um dom de Deus para enriquecer a Igreja 

Santa Carmen pede para educar o coração, cultivar a interioridade e a 
verdade, a transparência e a gratuidade, a bondade e a beleza. 

T: O Carisma Concepcionista é um dom de Deus para enriquecer a Igreja 
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3. ESCUTA DA PALAVRA: 

Marcos 10,13-16 

Vamos ouvir a Palavra de Deus, com muita atenção. Neste trecho do 
Evangelho, Jesus acolhe, abraça e abençoa as crianças. Seguindo o 
exemplo de Jesus Mestre e Redentor, Santa Carmen Sallés criou um 
sistema de educação preventiva, integral, libertadora para crianças, 
adolescentes e jovens. 

 

CANTO: A vossa Palavra, Senhor – Fr. Luiz Turra 

A vossa Palavra, Senhor é sinal de interesse por nós. (bis) 
- Como um pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. 
- É feliz quem escuta a Palavra e a guarda no seu coração. 
- Neste encontro da Eucaristia aprendemos a grande lição. 
 

Dir: Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos (10,13-16)  - T.: Glória a 
vós, Senhor! 

L 1: Naquele tempo alguns levaram crianças para que Jesus as tocasse. 

Mas os discípulos os repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou zangado e 

disse: 

L 2: ‘Deixem as crianças vir a mim. Não lhes proíbam, porque o Reino de 

Deus pertence a elas. Eu garanto a vocês: quem não receber como 

criança o Reino de Deus, nunca entrará nele’. 

L 1: Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo a mão sobre 

elas. 

Dir: Palavra da Salvação.  T.: Glória a vós, Senhor! 

 

 

4. MEDITAÇÃO A PARTIR DA PALAVRA 

Dir: Este texto de Marcos nos mostra Jesus disposto a acolher e ensinar a 
todos: crianças, jovens, adultos... sua pedagogia é de proximidade, 
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Dir: Coloquemos a jovem Cícera e sua família nas mãos de Maria 
Imaculada, a Padroeira das Irmãs Concepcionistas, rezando: 

T: À vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as 
nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos 
os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita! 

CANTO: Em nome do Pai, em nome do Filho... 

 

2. MOTIVAÇÃO 

Dir: Pelo batismo ingressamos na vida e na santidade de Deus. Esta nova 

vida nos habilita e nos dá força para sermos operários e operárias na 

messe do Senhor. 

T: A vocação de cada um de nós nos ajuda na conquista da santidade. 

L 1: Mas o que é “santidade”? Não há dúvida: ela consiste numa maior 

intimidade com Deus, no seguimento de Cristo e na doação sem reservas. 

Estes são os caminhos que nos ajudam na conquista da santidade. 

T: Jesus nos chama hoje, como um dia chamou os Apóstolos. 

L 2: A vocação ao sacerdócio e à vida consagrada são um convite todo 

especial à santidade. É dever de toda comunidade, e de cada cristão, se 

preocupar com o surgimento e cultivo dessas vocações, rezando e 

apresentando sua grandeza e beleza aos jovens. 

T: Senhor Jesus, envia operários para a messe. 

L 3: Mas de onde surgem essas vocações? Provém das famílias cristãs nas 

quais se cultiva a união com Deus e a participação na comunidade. Estas 

famílias são fontes generosas de vocações. Nossas famílias se preocupam 

com o cultivo da vocação de seus filhos? 

T: Senhor Jesus, abençoa e santifica as nossas famílias. 

L 4: A experiência demonstra também que o surgimento de vocações 

missionárias é a prova maior e mais evidente da vitalidade de nossa 

Igreja. A missão é a vida das comunidades que não querem estagnar na 
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esterilidade. “Precisamos de muitos missionários neste alvorecer do 

terceiro milênio” (RMi). 

T: Jesus, que vieste para salvar a todos, chama muitos jovens à vida 

missionária! 

 

3. ESCUTA DA PALAVRA  

Mateus apresenta um resumo da atividade de Jesus, mostrando que a 

raiz da ação dele nasce da visão da realidade, que o leva a compadecer-

se, a sentir junto com o povo cansado e abatido. O trabalho é grande, e 

necessita de pessoas dispostas a continuar a obra de Jesus. A 

comunidade deve assumir a preocupação de levar a Boa Notícia do Reino 

ao mundo inteiro, consciente da necessidade de trabalhadores 

disponíveis para essa missão divina. A missão não se faz apenas com bens 

materiais, ou com a força do poder, mas com missionários generosos, 

incansáveis e santos. 

 

CANTO: A vossa Palavra, Senhor – Fr. Luiz Turra 

A vossa Palavra, Senhor é sinal de interesse por nós (bis) 
1. Como um Pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. 
2. É feliz quem escuta a Palavra e a guarda no seu coração. 
 

Dir.: Leitura do Evangelho de São Mateus - 9,35-38 

L 1: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas 

sinagogas, pregando a Boa Notícia do Reino e curando todo tipo de 

doença e enfermidade. 

L 2: Vendo as multidões, Jesus teve compaixão porque estavam cansadas 

e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então Jesus disse aos discípulos: 

TODOS: A messe é grande, mas os operários são poucos! Rogai, pois, ao 

dono da messe, para que mande operários à sua messe. 

Dir.: Palavra da Salvação. T: Glória a vós, Senhor. 
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2. MOTIVAÇÃO 

Dir: Vamos colocar nas mãos de Maria Imaculada a obra Concepcionista 
espalhada pelo mundo. São 17 países. Rezemos: À vossa proteção 
recorremos Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em 
nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem 
gloriosa e bendita! 

L 1: A Congregação das Irmãs Concepcionistas foi fundada no final do 
século XIX, por Carmen Sallés, hoje Santa Carmen. Ela pertencia a um lar 
cristão e teve muitos irmãos, aos quais ajudou a educar. Contava-lhes 
pequenas histórias da Bíblia e os ensinava a rezar; dava-lhes bons 
conselhos. 

L 2: A missão das Imãs Concepcionistas é continuar a obra de Jesus 
Mestre. Evangelizam crianças e jovens apresentando-lhes a figura de 
Maria Imaculada, a obra mais perfeita que Deus criou. 

Dir: Em um momento de silêncio peçamos pela Obra Concepcionista 
espalhada pelo mundo: irmãs, leigos engajados na missão evangelizadora 
e educativa, crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. Para todos 
imploramos as bênçãos de Deus e a proteção de Maria. 

 

CANTO: Hino a Carmen Sallés 
Madre Carmen Salles, aqui viemos./ Não só muitas graças e bênçãos pedir 
Vosso amor celebrando/ nós aprendemos o Evangelho de Cristo seguir. 
O Evangelho de Cristo/ seguir. 
  
1. Madre Carmen de Jesus Sallés sua vida é sinal de amor 
Sois modelo de dedicação no serviço à educação. 
 
2. A exemplo da Imaculada, virgem mãe do Cristo Jesus 
Uniste a fé e as obras, sendo sal, fermento e luz. 
 
3. Intercedei por nós a trindade, escutai a nossa oração 
Fortalecei os educadores no exercício de sua missão 
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                  3º Dia do Tríduo  

Carmen Sallés  

e o Carisma Concepcionista 
 

“Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, 
porque o Reino de Deus é daqueles que se assemelham a eles”. 

Mc 10,13. 
 

“Amai as crianças e sabereis educá-las”. 

 

 

 

SÍMBOLOS: Fotos de crianças e jovens, 

Projeto Educativo Concepcionista, escudo, 

estampas/imagem de Santa Carmen 

Sallés... 

 

 

 

 

1. ACOLHIDA 

Dir: Irmãos e irmãs bem vindos a este encontro orante. Com o coração 
cheio de fé e esperança vamos rezar pelas irmãs Concepcionistas 
Missionárias do Ensino e todas as pessoas que participam desta missão: 
os leigos do Movimento Leigo Concepcionista, os educadores, os alunos 
de todas as obras e suas famílias, os familiares e os amigos das irmãs. 
Reavivemos, nós também, a chama da nossa vocação à vida, ao amor.  

Iniciemos CANTANDO: em nome do Pai, em nome do Filho... 
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4. MEDITAÇÃO A PARTIR DA PALAVRA 

Dir.: Os bispos e os padres devem ser os primeiros a dar testemunho de 

santidade, através do ministério que receberam como dom. Com a vida e 

o ensinamento, eles devem mostrar a alegria de seguir Jesus. 

T: Senhor Jesus, abençoa os nossos bispos e sacerdotes. Dá-lhes 

fidelidade e entusiasmo em seu serviço. 

L 1: Os jovens devem entender como é entusiasmante a aventura 

reservada a quem se dispõe a seguir mais de perto as pegadas do Mestre 

Divino. Não há nada melhor do que escolher a Deus e entregar-se 

totalmente a Ele, para que todos tenham vida e vida em abundância. 

T: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida 

plenamente. (Pode ser cantado) 

L 2: Os consagrados e as consagradas devem mostrar, com sua doação 

alegre, que sua existência está firmemente radicada em Cristo. 

Significativo é o exemplo de entrega que nos deixou Santa Carmen Sallés. 

L 3: Grande e fecunda foi a obra educativa que santa Carmen começou na 

Igreja. Como Maria em Caná, ela viveu atenta às necessidades dos 

demais, especialmente as necessidades espirituais e intelectuais da 

mulher de seu tempo, que lutava para se integrar em uma sociedade na 

qual não era valorizada nem considerada. 

L 4: Seu testemunho nos questiona: O que temos feito de nossa vida? 

Que orientação temos dado aos nossos passos? Precisamos ser 

determinados na busca da santidade. Isso deve ser algo normal, em nossa 

vida diária. 

T: Cristo, Maria Imaculada, a Igreja, as crianças e as missões: cinco flores 

maravilhosas através das quais uma concepcionista entrega sua vida 

oferecendo-lhes dedicação, amor e tudo o que de melhor Deus depositou 

nela. 

PARTILHA - De que forma estou procurando descobrir a vontade de Deus 

em minha vida? O que me chama mais atenção na vida e obra de Santa 

Carmen Sallés (Partilha com todos os participantes). 
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5. PRECES DA COMUNIDADE 

Dir: Rezemos, pedindo insistentemente, que o Pai continue enviando 
muitos e bons operários para trabalhar na sua messe. 

Lado A:  Pelos leigos e leigas que exercem sua missão dentro das 
realidades do mundo. REZEMOS... 

T: Senhor Jesus, sustenta-os em sua missão! 

Lado B: Pelos ministros ordenados: diáconos, sacerdotes e bispos, que 
doam a vida pela causa do Evangelho, REZEMOS.... 

Lado A: Pelas pessoas que assumiram a vida religiosa, irmãos e irmãs, 
para que testemunhem verdadeiramente a vida de Cristo nesta vocação 
tão bonita, REZEMOS... 

Lado B: Pelos missionários que deixam sua terra, seu povo, seus bens 
para anunciar a mensagem de Jesus Cristo, REZEMOS... 

Lado A: Para que todas as comunidades se interessem e trabalhem para 
que entre seus filhos e suas filhas surjam numerosas e boas vocações 
para a construção do Reino, REZEMOS... 

CANTO: Te amarei, Senhor 

Me chamaste para caminhar na vida contigo, 
Decidi para sempre segui-te, não voltar atrás. 
Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma, é 
Difícil agora viver sem lembrar-me de ti. 

Te amarei, Senhor (bis), eu só encontro 
A paz e a alegria bem perto de ti (2x) 

Eu pensei muitas vezes parar e não dar nem resposta. 
Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti, mas tua 
Força venceu e ao final eu fiquei seduzido. é difícil 
Agora viver sem saudade de ti 
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Os filhos começaram a perceber os valores dos pais. Os pais passaram a 
reservar um tempo para o diálogo, para o carinho entre si e para com os 
filhos. Genro e sogra já não se estranhavam. E as coisas começaram a 
mudar naquela casa. Algum tempo depois, tudo havia mudado. As coisas 
se acertaram como que por um milagre. Juninho conseguiu melhorar 
muito seu rendimento na escola. Caíque chegou a ajudá-lo em muitas 
lições, e Juliana já não saia tanto pelas lanchonetes e boates. O clima 
daquela casa parecia outro! (Padre Leo). 

Referência bibliográfica:  
- Celebrações para o Mês Vocacional/2013 – CNBB - Dom Pedro Brito Guimarães 

- Padre Leo - http://presentepravoce.wordpress.com/2008/10/31/o-cristo-disfarcado/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Os cristãos casam-se sacramentalmente, 

porque estão cientes de precisarem do sacramento! 

Precisam dele para viver unidos entre si 

e cumprir a missão de pais. 

'Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença'. 

Assim dizem os esposos no sacramento". 

Papa Francisco 
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rua? Já varreu todos os rapazes. Namorou e ficou com a maioria deles. A 
única coisa em que a Juliana é parecida com Jesus é a roupa. Ela se veste 
igualzinho o Cristo quando foi pregado na cruz. Nunca poderia ser o 
Cristo disfarçado! A discussão continuou por longo tempo. Cada um só se 
recordava dos defeitos do outro. Sr. Alfredo voltou a procurar o Irmão 
Bento, dizendo-lhe que talvez tivesse se enganado. No entanto o monge 
continuava afirmando que um deles era o Cristo disfarçado! Alfredo 
voltou desanimado para casa. Disse para todos que o monge continuava 
afirmando que Jesus estava disfarçado em um deles ali. Cansado sentou-
se, como sempre, diante da tv. No entanto, os filhos continuaram 
pensando na ideia. Juninho então falou: - Talvez seja mesmo a vovó. Ela 
até que gosta muito de rezar. E depois é a mais velha da família! Acho 
que precisamos tratá-la um pouco melhor!  

Os irmãos concordaram com a ideia. E até o sr. Alfredo ficou pensando na 
possibilidade. Por mais triste e terrível, a possibilidade, segundo a palavra 
firme e certa do monge, era real. E se a sogra fosse, de fato, o Cristo 
disfarçado? Mudaram o tratamento com a velha. Passaram a dialogar 
com ela, fazer-lhe um carinho, tratá-la com mais respeito e atenção. 
Alfredo, tentando superar todos os conflitos que tinha com a sogra, 
resolveu até lhe fazer um agrado, levando uma xícara de café na cama. 
Quando bateu na porta, já sentiu que a acolhida não seria das melhores: - 
quem é? - sou eu, minha sogrinha querida.  

- Entre. - Bom dia… vim trazer um cafezinho quentinho para a senhora. - 
Para mim? Tem certeza? A sogra chegou a pensar que tinha veneno no 
café. Mas acabou aceitando o agrado do genro e passou a tratá-lo melhor 
também. Mas, como ninguém tinha certeza acerca de que quem pudesse 
ser o Cristo disfarçado, a dúvida então persistia. Poderia muito bem ser 
qualquer um. E se fosse o Pai? Talvez a mãe? Ou um dos filhos? Como o 
monge havia falado, cada um ali era um possível candidato. Acabaram 
melhorando o tratamento em relação aos outros membros da família. D. 
Matilde parecia muito mais feliz. Já não reclamava tanto de doenças, e sr. 
Alfredo já não parava mais no barzinho para tomar seu trago de sempre. 
Cada um começou a tratar o outro com a possibilidade de ser o Cristo 
disfarçado. Marido e mulher se olhavam com mais carinho e respeito. 
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6. GESTO CONCRETO 

Renovar as promessas do batismo. Convidar os participantes a uma 
recordação dos elementos importantes do batismo: local da celebração, 
padrinhos, padre, símbolos do batismo, rito do batismo. 
 
RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO BATISMO 

Dir: Pelo Batismo nascemos para a Igreja, nossa mãe. Somos família de 

Deus. Revestidos de sua luz queremos viver e testemunhar o amor de 

Deus e o amor ao próximo (enquanto se acendem as velas cantar). 

Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em 

nós. 

Dir: Para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, renunciais ao 

pecado? Todos: Renuncio. 

Dir: Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que possa desunir, 

para que o pecado não domine sobre vós? Todos: Renuncio. 

Dir: Para seguir a Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio 

do pecado? Todos: Renuncio. 

Dir: Credes em Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra?  

Todos: Creio. 

Dir: Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da 

Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao 

céu? Todos: Creio. 

Dir: Credes no Espírito Santo, na santa Igreja Católica, na comunhão dos 

santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida 

eterna? Todos: Creio. 

Dir: Deus os faça mais firmes na fé, fortes na esperança e seguros na 

caridade, com a proteção de Maria. Amém. 

Unção opcional: Óleo perfumado é sinal da vida nova, da força do alto 

para a missão, da disponibilidade para espalhar no mundo o “bom 

perfume de Cristo”. Fazendo a experiência do perfume, um unge a fronte 

do outro, em silêncio (fundo musical) 
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ORAÇÃO – Senhor da messe e Pastor do Rebanho, fazei, que todos os 

batizados, sob o olhar carinhoso da Maria Santíssima, a vocacionada do 

Pai, com renovado ardor missionário, avancem, sem medo, pelos 

caminhos da justiça e da solidariedade, a serviço da vida e da esperança, 

na busca do Reino definitivo. Amém. 

 
 

7. AVISOS:  

Convidar a comunidade para o segundo dia do tríduo 

 
 

Reflexão e aprofundamento 

 

Papa Francisco deixa tarefa de casa aos fiéis 

 
Uma grande multidão de fiéis na praça de São Pedro aguarda a chegada 

do papa Francisco. E apesar da temperatura que começa a cair nesta 

época na Cidade Eterna, o que não cai é o entusiasmo e a alegria das 

pessoas ao verem passar o papamóvel. O santo padre continua dando 

atenção especial às crianças durante os percursos pelos corredores 

improvisados no meio da multidão, pegando-as nos braços e dando-lhes 

a sua bênção. Gritos de “Francisco, nós te amamos!” e “Viva o 

papa!” acompanharam o santo padre enquanto ele saudava os fiéis e 

recebia alguns presentes que as pessoas lhe entregavam. 

Depois da leitura do dia, o papa cumprimentou os peregrinos vindos do 

mundo inteiro e começou a catequese. Continuando a abordar os 

ensinamentos do credo, Francisco refletiu sobre a parte "professo um só 

batismo para a remissão dos pecados" e aprofundou no sentido desta 

afirmação cristã. 

O santo padre perguntou aos fiéis da praça: “Quem de vocês se lembra 

do dia do seu batismo?”. E deixou uma “tarefa de casa” a todos: 

perguntar em que data foram batizados, para recordá-la e celebrá-la.  
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da rua e com os pés sujos do jogo de futebol e vai direto para a cama. 
Bebe feito um condenado. Não corta e nem limpa as unhas dos pés. 
Chega a esquecer o nome dos próprios filhos e fica perguntando 
baixinho, como se chama aquele menorzinho? E você Juliana vem me 
dizer que ele poderia ser o Cristo disfarçado? tenha dó, minha filha.  

Caíque o filho mais velho, que até então estava só observando o 
furdunço, deu o seu palpite: - Talvez então seja a mamãe! Sr. Alfredo 
mais uma vez se enfureceu: - meu filho, isto seria uma outra bobagem 
sem tamanho. Sua mãe só sabe reclamar da vida. Basta a gente pegar um 
jornal para ler e ela já vem puxando conversa fiada, e quando a gente 
está morrendo de sono ela vem querendo ter uma conversa séria. Enche 
a casa de plantas e ainda coloca uma samambaia bem em cima do DVD. 
Quando eu quero ir a uma festa, ela faz cara feia, mostra desânimo e faz 
tudo para que eu desista. Erra sempre quando me compra uma roupa de 
presente, sempre fica pequeno. Quando lhe dou um presente, logo ela 
repassa para a empregada. Vive falando mal da minha mãe. Chorou a 
gravidez inteira e tudo que vocês fazem de errado ela logo diz que a culpa 
é minha. Basta um erro e ela já diz que puxou ao pai. Meu filho, como ela 
poderia ser o Cristo? Olha, a Bíblia diz que Jesus curava todas as doenças. 
A sua mãe tem todas as doenças. Ela é absolutamente o contrário de 
Jesus! Depois, se sua mãe fosse o Cristo disfarçado, a cruz de Jesus 
deveria ser de aço ou ferro fundido. Que outra cruz suportaria tanto peso 
assim? Sua mãe só sabe comer e reclamar…  

Juliana então disse: - Talvez seja o Caíque! Foi então a vez do Juninho 
reclamar: - Como o Caíque? Jesus por acaso fumava maconha? Olhe bem 
para a cara do Caíque: um cabelo horroroso. Ele lava os cabelos. E aquela 
caveira que ele tem tatuada nas costas? Como pode ser o Cristo?  

D. Matilde exclamou: - pode ser o Juninho: ele é o mais novo da casa! Foi 
a vez de Juliana retrucar: - Mamãe, que absurdo! Jesus era um menino 
muito inteligente. A Bíblia diz que aos doze anos Ele se perdeu e quando 
sua mãe o encontrou estava no meio de doutores, explicando-lhes as 
escrituras. O Juninho é um burrinho em forma de gente. Já foi expulso de 
três escolas, e este ano, pelo jeito que está, vai ser reprovado de novo!  

- E se for a Juliana? - Perguntou a avó com os olhos cheios de ternura. 
Caíque não se conteve:  - o que? A Juliana ser Jesus? Isto sim é que é uma 
blasfêmia! Olhe bem, para as roupas que ela usa. E os namorados 
esquisitos? A senhora sabia que ela é chamada a vassourinha da nossa 
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esboçar um riso disfarçado. Mas sr. Alfredo insistiu: - quem é o Cristo 
disfarçado? 

Como ninguém se apresentou, sr. Alfredo voltou a falar com o Irmão 
Bento. Olha, aqui é o Alfredo, eu estive aí ontem à tarde. O senhor me 
disse que o Cristo disfarçado estava morando em minha casa. Queria 
pedir que o senhor conferisse melhor o endereço, pois fiz uma ampla 
pesquisa em minha casa e chegamos à conclusão que lá ele não mora 
mesmo. O monge continuou irredutível.  - pois, lhe digo com certeza sr. 
Alfredo, um deles é o Cristo disfarçado! Outra reunião com a família, e 
agora, com mais veemência ainda, disse sr. Alfredo: - olha gente, o 
monge é um homem Santo. Tudo que ele falou até hoje deu certo. Ele 
não iria inventar uma história dessas. Um aqui nesta casa, é mesmo o 
Cristo disfarçado, e é melhor que se mostre logo. 

Juninho, o mais novo, arriscou um palpite: - Pai, quem sabe seja a vovó!  

- Sr. Alfredo ficou enfurecido: - Meu filho, não fale uma bobagem dessas, 
nem por brincadeira. Cale essa boca. Onde já se viu você falar uma coisas 
destas! Oh, meu Deus, perdoa meu filho por esta blasfêmia. Filho, olhe 
bem para sua avó. Como é que Cristo poderia se disfarçar num trambolho 
desse? Meu filho, eu quero que você aprenda uma coisa, desde pequeno, 
para nunca mais esquecer: sogra a gente deve gostar, igualzinho eu gosto 
de cerveja, ou seja, geladinha em cima da mesa. 

- Então deve ser o papai – disse a filha Juliana, fofa e linda, como sempre!  

- Aí foi a vez da sogra externar seu direito de opinar, cheia de uma fúria 
que ela guardava há anos:  

- Ah, deve ser mesmo! Eu fico olhando para a cara desse homem e 
imaginando Cristo disfarçado de anta bêbada. Você já ouviu falar que 
Cristo era um alcoólatra, mal-educado, bruto e sem escrúpulos? Agora é 
que estamos pecando mesmo de verdade. Este homem é um jumento em 
forma humana. Nunca vi uma pessoa mais ignorante. Como é que pode 
ele ser o Cristo?  

D. Matilde, a esposa, até então em completo silêncio, completou: - 
Alfredo ser o Cristo disfarçado? Isso seria uma grande piada. Ele é um 
homem da pior espécie possível. Vive deixando roupa espalhada pelo 
chão do banheiro. Quando falo com ele, está sempre bocejando. Fuma no 
quarto. Assiste a tv sempre com o controle remoto na mão. Chega suado 
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Queridos irmãos e irmãs, hoje nos concentramos no artigo do credo que 

diz: ‘Professo um só batismo para a remissão dos pecados’. O batismo é a 

porta da fé e a fonte da vida cristã, da nossa relação de filhos com Deus e 

com os irmãos, assim como o ponto de partida de um caminho de 

conversão que dura toda a vida. Este sacramento constitui uma 

verdadeira imersão na morte de Cristo para ressurgirmos com ele em 

uma nova vida. É um banho de regeneração pela água e pelo Espírito, que 

nos ilumina com a graça de Cristo para sermos também nós luz para os 

outros. No batismo, a misericórdia de Deus intervém de modo poderoso 

para nos salvar e para perdoar os nossos pecados, abrindo-nos as portas 

para uma nova vida. No entanto, ele não diminui a nossa 

responsabilidade e o nosso esforço na luta de cada dia contra os impulsos 

do mal e contra a ação de Satanás, que estão sempre à nossa espreita. 

Irmãos, somos conscientes de que o batismo é a fonte da nossa relação 

com Deus? O batismo é importante para nós? Pensamos com frequência 

sobre este presente? Sabemos o dia em que fomos batizados? Confio no 

amor de Cristo, que habita no mais profundo do meu coração?”. 

A porta da fé e da vida cristã é o Batismo. Este é o único Sacramento 

referido no Credo. Quando lá dizemos que “professo um só Batismo para 

a remissão dos pecados”, afirmamos que este sacramento é, em certo 

sentido, a carteira de identidade do cristão: um novo nascimento, o 

ponto de partida de um caminho de conversão, que se estende por toda 

a vida. Este novo nascimento se dá através de uma verdadeira imersão 

espiritual na morte de Cristo – batismo significa imersão –, para que 

possamos ressuscitar com Ele para uma vida nova. Assim, o Batismo 

representa uma poderosa intervenção da misericórdia divina na nossa 

vida, que nos garante o perdão de todos os pecados: do pecado original e 

de todos os pecados pessoais. Contudo, como permanece a fragilidade da 

nossa natureza humana, é preciso humildemente renovar e consolidar 

este perdão, por meio do sacramento da Penitência. Desse modo 

manteremos sempre limpa a veste branca da nossa dignidade cristã! 

(Zenit.org/ Novembro/2013, Rocio Lancho García) 
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VOCAÇÃO 

 

Falamos muito de vocação. Quando dizemos que alguém tem vocação, 

afinal o que queremos dizer? A palavra vocação vem do verbo no latim 

"vocare". Significa chamado. É, um chamado de Deus. Se há alguém que 

chama, deve haver outro que escuta e responde. 

A vida de todo ser humano é um dom de Deus. "Somos obra de Deus, 

criados em Cristo Jesus" (Ef 2,10). Existimos, vivemos, pensamos, 

amamos, nos alegramos, sofremos, nos relacionamos, conquistamos 

nossa liberdade diante do mundo que nos cerca e diante de nós mesmos. 

Não somos uma existência lançada ao absurdo. Somos criaturas de 

Deus. Não existe homem que não seja convidado ou chamado por Deus a 

viver na liberdade, que possa conviver, servir a Deus através do 

relacionamento fraternal com os outros. Você é uma vocação. Você é um 

chamado. 

Encontramos na Bíblia muitos chamados feitos por Deus: Abraão, Moisés, 

os profetas, Maria, os apóstolos. Deus chama pela mediação de fatos e 

acontecimentos, ou pelas pessoas. Ele toma a iniciativa de chamar. 

Escolhe livremente e permite total liberdade de resposta. Chama em vista 

de uma missão de serviço ao povo. Vocação é o encontro de duas 

liberdades: a de Deus que chama e a do Homem que responde. Pode-se 

fazer uma distinção entre os chamados: vocação à vida, vocação humana, 

vocação cristã e vocação específica. Uma complementando a outra. 

Vocação à vida - A vida é o primeiro momento forte em que Deus 

manifesta todo o seu amor a cada um de nós. Ele nos ama e nos quer 

participantes de seu projeto de criação como cooperadores responsáveis 

por tudo o que existe. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. A 

vida é a grande vocação. Deus chama para a vida, e Jesus afirma que veio 

para que todos a tenham em abundância (Jo 10,10). 

Vocação humana - Foi nos dada a condição da "liberdade dos filhos de 

Deus", inteligência e vontade. Estabelecemos uma comunhão com o 

Criador e, nessa atitude dialogal, somos pessoas. Aprendemos a conviver, 

a dialogar, a nos relacionar. Todos têm direitos e deveres recíprocos. 

Mas, a obra-prima do Criador anda muito desprezada: enquanto uns têm 
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Reflexão e aprofundamento 
 

O Cristo disfarçado 

(A parábola pode ser encenada, contada ou projetada – Cf. 

http://www.youtube.com/watch?v=dbb2arflFss) 

O senhor está falando que lá em casa mora o próprio Senhor Jesus Cristo, 
disfarçado? É melhor o senhor conferir aí na sua Bíblia, porque acho isso 
impossível. Se o senhor conhecesse minha família jamais falaria uma 
barbaridade dessas… É que o senhor não faz ideia de como é a nossa 
família… 

- É isto mesmo! Não é nenhum engano! Jesus está disfarçado em um dos 
membros de sua família e, como vocês não o reconhecem, tudo vai mal. 
Afinal de contas, sem saber quem é o Cristo disfarçado, vocês ficam 
tratando mal um ao outro. E, como vocês estão se tratando muito mal, 
estão ofendendo a Jesus Cristo dentro de sua casa. E é este o grande 
pecado de vocês. Aliás, esse é o maior pecado que alguém pode cometer. 
Enquanto vocês não descobrirem quem é o Cristo, nada irá mudar na vida 
de vocês. 

- Sério mesmo? Ah, mas eu vou resolver isso, ou não me chamo Alfredo. 

Sr. Alfredo saiu daquele encontro cheio de preocupação. Quem em sua 
casa poderia ser o Cristo disfarçado? Antes de chegar em casa, para não 
perder o costume, passou no barzinho e tomou logo umas três doses da 
“Branquinha”. Ele gostava tanto disso, que ao dar um gole, sempre 
tapava o nariz, pois, gostava dela bem pura, só em sentir o cheiro já 
ficava com a boca cheia d’água. Logo para não estragar o sabor, tapava o 
nariz para não correr o risco de salivar. Tomou seus tragos e foi 
rapidamente para casa, onde reuniu toda a família. Diante de todos falou 
de seu encontro particular com Irmão Bento, o homem de Deus já 
conhecido por todos. Disse lhes claramente, sem rodeios, que ali vivia o 
Cristo disfarçado e que era preciso descobri-lo imediatamente, já que 
enquanto não se detectasse quem era o Cristo disfarçado, nada 
melhoraria naquela casa. Sem muita cerimônia perguntou: - Quem de 
vocês é o Cristo disfarçado? Que se apresente, agora! Todos se 
entreolharam admirados. Será que o sr. Alfredo tinha bebido além da 
medida? Que história é essa mais sem cabimento. Os filhos chegaram a 
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6. GESTO CONCRETO 

Fazer uma surpresa agradável a uma pessoa da família: prestar um favor, 
um pequeno serviço, uma palavra que traga alegria, uma mensagem 
positiva. 

 

ORAÇÃO - Ó Deus, que na Sagrada Família nos deixastes um modelo 
perfeito de vida familiar vivida na fé, no amor e na obediência à vossa 
vontade, ajudai-nos a ser exemplo de fé e amor aos vossos 
mandamentos. Socorrei os pais em sua missão de transmitir a fé aos 
filhos. 

Abri o coração dos filhos para que cresça neles a semente da fé que 
receberam no Batismo. Fortalecei a fé dos nossos jovens, para que 
cresçam no conhecimento de Jesus. Aumentai o amor e a fidelidade em 
todos os casais, especialmente naqueles que passam por momentos de 
sofrimento ou dificuldade. Unidos a José e Maria, Pedimos-vos por Jesus 
Cristo vosso Filho, nosso Senhor. 

 
 

7. AVISOS: 

Convidar a comunidade para o segundo dia do tríduo 

 

 

Importante: 

Nas famílias, saber-se perdoar, porque todos nós temos defeitos! 

Por vezes fazemos coisas que não são boas 

e fazemos mal aos outros. 

Tenhamos a coragem de pedir desculpa, 

quando erramos em família” 

(Papa Francisco). 
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condições e oportunidades, outros vivem na miséria, sem condições 

básicas para ressaltar a dignidade com que foram criados.  

Vocação cristã - Vocação de filho, de batizado. Todo batizado recebeu a 

graça de fazer parte do povo eleito por Deus, de sua Igreja. Através da 

vocação cristã, somos chamados à santidade, vocação à perfeição, 

recebendo a mesma fé pela justiça de Deus. Fomos, portanto, eleitos e 

chamados pessoalmente por Cristo para ser, como cristãos, testemunhas 

e seguidores do Mestre Jesus. Todos fazem parte do "reino de 

sacerdotes, profetas e reis" (1 Pd 2,9). 

Vocação laical - Todo cristão solteiro ou casado, batizado em Cristo, 

torna-se membro da sua Igreja, é convocado a ser apóstolo, anunciador 

do Reino de Deus, exercendo funções temporais. O Concilio Vaticano II 

sublinhou que a vocação e a missão do leigo "contribuem para a 

santificação do mundo, como fermento na massa'(LG31).  

Vocação ao ministério ordenado: diácono, padre e bispo. É uma vocação 

de carisma particular, é graça. O ministro ordenado preside e coordena 

os serviços da comunidade. Por intermédio dos sacramentos, celebra a 

presença de Deus no meio do seu povo. O presbítero é enviado a 

pastorear e animar a comunidade. Ele é o bom pastor que guia, alimenta, 

defende e conhece as ovelhas. "Isto exige humanidade, caráter íntegro e 

maduro, virtudes morais sólidas e personalidade madura" (OT 11). 

Vocação à vida consagrada - ser irmão religioso ou irmã religiosa/vida 

ativa ou contemplativa. O religioso é chamado a testemunhar Cristo de 

maneira radical, vivendo uma consagração total nos votos de pobreza, 

castidade e obediência. Com a pobreza, vivem mais livres dos bens 

temporais, tornando-se disponíveis para Deus, para a Igreja e para os 

irmãos. Com a castidade, vivem o amor sem exclusividade, sendo sinal do 

mundo futuro que há de vir. Com a obediência, imitam a Cristo obediente 

e fiel à vontade do Pai. 
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2º Dia do Tríduo 

Família, berço da fé e do amor, 
fonte de todas as vocações 

 

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; 
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela" 

(Salmo 127,1). 
 

 

 
SÍMBOLOS: velas, flores, fotos ou 
figuras de família, berço, coração, 
alianças, frases alusivas ao tema... 

 

1. ACOLHIDA 

Dir.: Bem vindos a este momento de 
oração. Hoje vamos rezar pelas 

famílias. Reavivemos a chama da nossa vocação ao amor, na família. 
Iniciemos CANTANDO: em nome do Pai, em nome do Filho... 

Vamos colocar a família nas mãos de nossa mãe, Maria, a Mãe de Jesus, a 
esposa de José: 

T: À vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as 
nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos 
os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita! 

Dir.: Somos chamados para o amor. A família é a Igreja doméstica, a 
comunidade dos chamados para o amor. Peçamos ao Senhor da messe 
que abençoe as nossas famílias:  

T: Abençoa, Senhor as famílias, amém. Abençoa Senhor a minha também. 
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5. PRECES DA COMUNIDADE 

Dir: Neste mundo cheio de desafios para viver em família, onde o 
egoísmo parece ser a norma e a desvalorização do matrimônio ocupa 
grande espaço, queremos louvar e agradecer pelo profetismo da Igreja. 
Ela, como fiel guardiã do Evangelho e dos valores cristãos, exorta, propõe 
ações e reza para que as famílias continuem a ser o berço da fé, da 
esperança e da caridade. 

1. Pelas famílias, para que vivam a fidelidade ao amor e se conservem 
fieis aos ensinamentos de Jesus, REZEMOS: 

T: Senhor, escutai a nossa prece 

2. Para que as famílias desempenhem sua missão de educar na fé e 
testemunhem o valor da vocação matrimonial na Igreja, na sociedade e 
no mundo. REZEMOS: 

3. Pelas famílias marginalizadas para que tenham seus direitos 
reconhecidos e sua dignidade respeitada, REZEMOS: 

4. Para que as famílias sejam berço de novas vocações na Igreja e levem o 
Evangelho a todas as pessoas, REZEMOS: 

5. Para que as famílias se mantenham firmes na fé, na unidade e no 
diálogo, REZEMOS: 

 
PAI NOSSO... 
 
CANTO: Olhando a Sagrada Família – José Acácio Santana 

Olhando a Sagrada Família, Jesus Maria e José, 
saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. 
 

1. Maria, Mãe santa e esposa exemplar, José, pai zeloso voltado ao seu lar. 
Jesus, Filho amado em missão de salvar, caminhos distintos, num só 
caminhar. 
2. Maria do sim e do amor-doação. José, operário a serviço do pão. 
Jesus ocupado com sua missão: três vidas distintas num só coração 
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construir maiores; neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os 
meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma 
boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita! Mas 
Deus lhe disse: Louco! Ainda nesta noite, pedirão de volta a tua vida. E 
para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta 
tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus”. 

Dir: Palavra da Salvação.  T.: Glória a vós, Senhor! 

 
 

4. MEDITAÇÃO A PARTIR DA PALAVRA 

Dir: Na parábola contada, Jesus nos convida a reconhecer a 
responsabilidade individual diante do tema econômico. A Palavra nos 
questiona e nos convida à conversão. Ela denuncia o individualismo e o 
egoísmo que não consideram a partilha e o amor ao próximo que vem de 
Deus. 

T.: Que nossas famílias eduquem para a solidariedade, o compromisso 
com os irmãos e a justiça social.  

L 1: A vida e a família são bens preciosos. São vocações queridas por Deus 
que precisamos respeitar, promover e valorizar. 

T.: A família é o berço do amor, o ninho da harmonia e da paz. 

L2: Juntos somos chamados a construir um mundo justo e solidário. Deus 
nos livre da ganância e da ambição. 

T.: A família é berço da fé, lugar onde cada batizado acolhe sua vocação 
como dom e missão. 
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Dir.: A família é um dom de Deus. Ele a quer e a ama muito, porque Deus 
é comunidade: Pai, Filho, Espírito Santo, uma comunidade de pessoas 
diferentes na ação, iguais em substância e unidas no amor. Do mesmo 
modo, o matrimônio une pessoas diferentes, com pensamentos distintos, 
mas vinculadas pelos laços do amor. 

T: A família é colaboradora de Deus porque na geração de filhos e na 
conservação da criação faz o mundo ficar mais bonito e mais adequado à 
sobrevivência.  

CANTO - Oração pela família – Pe. Zezinho 

Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma 
família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de 
corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador! Que 
nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no 
lar e na vida dos dois. 

Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam 
do ontem, do hoje em função de um depois! Que a família comece e 
termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça 
de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E 
que os filhos conheçam a força que brota do amor! Abençoa, Senhor, as 
famílias! Amém! Abençoa, Senhor, a minha também (bis) 

 

2. MOTIVAÇÃO 

Dir.: Neste encontro, lembremo-nos da grande vocação familiar. 
Recordemo-nos da importante missão do leigo no mundo. “Sede 
fecundos, crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra” (Gn 1,28). 
Ser pai, ser mãe, constituir família, assumir o sacramento do matrimônio 
como Dom. Está aí a essência da vocação laical. “A família é a imagem de 
Deus que em seu mistério mais íntimo não é solidão, e sim família” (João 
Paulo II). 

T: Abençoa, Senhor, as famílias. Amém! Abençoa, Senhor, a minha 
também!  

L 1: A vocação laical tem sua origem nos sacramentos do batismo e 
crisma. É a vocação que ocupa um lugar central na Igreja, define sua 
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missão para o mundo. O leigo vive no mundo como solteiro, casado ou 
consagrado. É chamado por Jesus para ser fermento na massa, sal e luz 
do mundo. 

T: Abençoa, Senhor, as famílias. Amém! Abençoa, Senhor, a minha 
também!  

L 2: O matrimônio é uma maneira de viver a vocação laical. É o chamado 
para formar família: ser pai, ser mãe, gerar vida. A família é chamada a 
constituir a Igreja doméstica. É a expressão visível do amor de Cristo pela 
sua Igreja. É na família que é possível expressar as mais variadas formas 
de amor: 

• O amor entre os esposos: é na entrega mútua e no relacionamento 
amoroso que os esposos desenvolvem plenamente seus dons. 

• O amor dos pais para os filhos: agradecidos a Deus pela 
continuidade do seu amor que se encarna nos filhos, os pais 
retribuem esse presente amando, protegendo e educando os filhos. 

• O amor dos filhos para com os pais: é a gratidão dos filhos pela 
graça de terem recebido a vida. Os filhos amam seus pais e os 
amparam em suas necessidades; 

• O amor entre os irmãos: é o amor entre aqueles que foram gerados 
pelos pais. É a fraternidade que começa em casa: amizade, 
companheirismo, solidariedade e partilha. 

L 1: Deus nos quer felizes. Ao nos criar, vendo que tudo era bom, 
especialmente o ser humano, Deus nos deu a missão de ser fecundos, 
cuidar da terra e fazer com que a humanidade se multiplique. 

T: Somos servidores do Reino! Vocacionados à vida, colaboradores de 
Deus na criação. 

L 2: O fundamento da família é o amor, a comunhão entre as pessoas e 
não o dinheiro, a ganância, os bens ou o sexo. Deus é o princípio e o 
fundamento de tudo o que existe. A família é o berço da fé, do amor e 
ambiente do discípulo; é na família que se aprende a escutar a Palavra de 
Deus, praticar a fraternidade e servir ao próximo. 

T: Queremos ser Igreja servidora, atenta aos sinais dos tempos e unida 
no amor a Deus e aos que sofrem. 

L 1: Num mundo secularizado, onde as relações se fragilizam, fazendo 
com que o matrimônio pareça antiquado queremos, com a autoridade 
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profética que nos vem de Deus, anunciar o valor e a beleza da vida em 
família. 

T: Somos família de Deus. Participamos de sua divindade na medida em 
que somos fieis à sua Palavra e ao projeto do Reino. 

 

 

3. ESCUTA DA PALAVRA 

Lucas 12,13-21 

A Palavra de Deus é luz para os nossos passos, força em nosso caminho. 
Aclamemos com fé. 

 

CANTO: A vossa Palavra, Senhor – Fr. Luiz Turra 

A vossa Palavra, Senhor é sinal de interesse por nós. (bis) 
1. Como um Pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. 
2. É feliz quem escuta a Palavra e a guarda no seu coração. 
 

Dir: Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas (Lc 12,13-21);  

T.: Glória a vós, Senhor! 

L 1: Naquele tempo, alguém do meio da multidão, disse a Jesus: 

T: “Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo”.  

Dir: Jesus respondeu: 

L 2: “Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens?” 

Dir: E disse-lhes: 

L 1: “Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, 
mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não 
consiste na abundância de bens”. 

Dir: E contou-lhes uma parábola: 

L 1: A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava 
consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha 
colheita. Então resolveu: Já sei o que fazer! Vou derrubar meus celeiros e 


