
 

Tríduo em preparação à 1ª Assembleia Provincial de Missão e                           

ao 3º Capítulo Provincial 

Ousemos a vida com esperança 

 

1ª Celebração: Com ousadia, amar e servir! 

Data: agosto. 

 

Sugestões de ambientação: panô/flâmula com a identidade visual do Triênio 2022/2024; 

Bíblia; imagens de São Marcelino e da Boa Mãe; vela (mantê-la apagada no início da 

celebração); e papéis recortados em formato de chamas de fogo. 

Animador 1: Queridos/as Maristas de Champagnat! Estamos nos aproximando da 1ª 

Assembleia Provincial da Missão e do 3º Capítulo Provincial da Província Marista Brasil 

Sul-Amazônia. É um tempo de gratidão pela caminhada realizada, de compromisso 

com a vida presente e de esperança com a missão futura. É a isso que nos convida o 

Papa Francisco: “olhar o passado com gratidão, viver o presente com paixão e abraçar 

o futuro com esperança”. 

Mantra: Ousemos a vida com esperança. 

Animador 2: O Tríduo que hoje iniciamos quer nos unir em “um só coração e uma só 

alma” (At 4,32), engajados pelo lema que inspira essa caminhada preparatória: 

“ousemos a vida com esperança”. Vamos percorrer esse caminho de preparação 

iluminados por estas três grandes proposições: ousadia, vida e esperança. Assim, 

fortalecemos a missão que se faz em nossos espaços de atuação e atendemos ao 

chamado do Irmão Ernesto Sánchez, nosso Superior-Geral: “Com Marcelino, olhar além” 

(Mensagem para o Dia de São Marcelino Champagnat – 6/6/2021). 

Mantra: Ousemos a vida com esperança. 

Animador 1: Hoje vamos refletir, especialmente, sobre o primeiro elemento do lema: 

OUSEMOS! Ousadia nos remete à luz, à atitude de buscar e testemunhar a Luz, ao 

convite para sermos luz e iluminar a vida ao nosso redor. Somos chamados/as a acender 

nossas lâmpadas na luz, que é a razão da nossa fé, Jesus de Nazaré, o Cristo. Acolhamos 

essa luz em nossa vida e nesta celebração (acender a vela). 

Canto: Ó, luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. 

Animador 2: Agosto é o mês vocacional, tempo e contexto oportunos para refletirmos 

sobre o valor da audácia. Vocação se relaciona ao chamado de Deus, ao qual 

precisamos responder com ousadia e coragem. Deus chama continuamente homens e 

mulheres para testemunhar e anunciar o Seu Reino, em cujo núcleo central estão a 

defesa e a promoção da vida digna para todos/as. 



 

Animador 1: Encontramos, na Bíblia, muitos relatos e inspirações que nos ajudam a 

refletir sobre nossa vocação. Exemplo disso é o que propõe o Profeta Jeremias. 

Leitor: Leitura do Livro do Profeta Jeremias (Jr 1,4-19). “Recebi a palavra de Javé que 

me dizia: ‘Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci; antes que você 

fosse dado à luz, eu o consagrei, para fazer de você profeta das nações’. Mas eu 

respondi: ‘Ah, Senhor Javé, eu não sei falar, porque sou jovem’. Javé, porém, me disse: 

‘Não diga sou jovem, porque você irá para aqueles a quem eu o mandar e anunciará 

aquilo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para 

protegê-lo, oráculo de Javé’. Então, Javé estendeu a mão, tocou em minha boca e me 

disse: ‘Veja: estou colocando minhas palavras em sua boca. Hoje eu estabeleço você 

sobre nações e reinos, para arrancar e arrasar, para demolir e destruir, para construir e 

plantar’”. Palavra do Senhor. 

Todos: Graças a Deus! 

Animador 2: Cada um/uma de nós, a exemplo de Jeremias, é um dom precioso de 

Deus. Ele nos chama à vida, nos conhece e nos consagra antes mesmo de nascermos. 

Sendo a vida um dom, que de graça recebemos, precisamos de graça também doá-

la por meio do serviço fraterno, enquanto compromisso de amor.  

Reflexão e partilha: A que sou chamado/a, hoje, a servir? Como nos provoca o lema do 

mês vocacional marista deste ano: O que estou oferecendo para tornar o mundo 

melhor?.  

(Registrar a reflexão nos papéis em formato de chama; partilhar com o grupo; e dispor 

os papéis em torno da vela. Pode-se cantar ou ouvir a música “Divina Fonte” – 

https://www.youtube.com/watch?v=TGKBRtND-gc) 

Animador 1: O medo e o comodismo, muitas vezes, sufocam nossa resposta e nosso 

testemunho de amor, e dificultam vivermos a ousadia de olhar mais além. Jeremias 

também sentiu medo quando Deus o chamou para ser profeta das nações. 

Confidenciou a Deus sua limitação, sua fragilidade. Fez isso, não para fugir ou negar o 

chamado de Deus, mas no sentido de fortalecer e aprofundar sua missão. Somos 

todos/as assim, pessoas com fragilidades, porém Deus não escolhe os capacitados, mas 

capacita os escolhidos. 

Animador 2: Jeremias recebeu a missão de anunciar o esfacelamento de toda uma 

estrutura social injusta, a fim de assentar os alicerces de uma nova sociedade, aquela 

sonhada por Deus, com vida e dignidade para todos/as. Toda missão exige momentos 

de avaliação e planejamento; é necessário avaliar o que precisa ser “arrancado, 

arrasado, demolido e destruído”, para que, com ousadia, seja possível “construir e 

plantar” o novo, com esperança. Esse foi o chamado que Deus fez a Jeremias; esse é o 

chamado que Ele faz a cada um/uma de nós. 

Animador 1: “Junto com a intuição fundacional de Champagnat, que deu origem ao 

nosso Instituto, contamos, ao longo da história, com testemunhos formidáveis de pessoas 

com visão, capazes de enfrentar situações de crises diversas, inclusive de perseguição, 

buscando olhar além. Em nossos dias, Irmãos e Leigos, desejamos continuar fazendo 

https://www.youtube.com/watch?v=TGKBRtND-gc


 

caminho juntos e buscamos manter vivo o sonho de Marcelino nas diferentes realidades 

em que nos encontramos. Estamos convidados a ser pessoas com visão de futuro. É 

tempo de desenvolver mais a criatividade e ser capazes de inovação” (Ir. Ernesto 

Sánchez – Mensagem para o Dia de São Marcelino Champagnat – 6/6/2021).  

Animador 2: Que a 1ª Assembleia Provincial de Missão e o 3º Capítulo Provincial da 

Província Marista Brasil Sul-Amazônia sejam momentos de manifestação da graça de 

Deus e fortaleçam a ousadia, animando-nos a olhar mais além e, assim, promover uma 

vida repleta de sentido e esperança! Rezemos a Oração em preparação à 1ª 

Assembleia Provincial de Missão e ao 3º Capítulo Provincial: 

Há uma esperança para o teu futuro. (Jr 31,17) 

Senhor, Deus da vida, no seio deste mundo turbulento, somos Família Carismática 

Global. 

Mantém viva em nós a chama da esperança, como farol que orienta o itinerário de 

nossa existência. 

Sustenta-nos na ousadia de sermos sinais de vida onde ela parece estar mais 

ameaçada e fragilizada.   

Aquece-nos com os audazes exemplos de vida e missão de tantos irmãos e irmãs, os 

que nos precederam, e os que hoje caminham conosco.  

Anima-nos a seguir em frente, como Maria e São Marcelino que, plenos de luz, foram 

corajosos diante dos desafios e, guiados pelo Espírito Santo, cumpriram eficazmente a 

sua missão.  

Ajuda-nos a ousar a vida, manifestada em nossa Província Marista Brasil Sul-Amazônia 

por uma grande pluralidade de formas, com a fé que nos convoca à fraternidade, 

solidariedade e profecia.  

Jesus, nosso amigo e irmão, Maria, discípula peregrina, e Champagnat, modelo de 

audácia, nos encorajem para que, a cada novo dia, ousemos a vida com esperança. 

Amém! 

OUSEMOS VIVER COM ESPERANÇA (Hino da 1ª Assembleia Provincial de Missão e do 3º 

Capítulo Provincial) 

Gustavo Balbinot 

 

Ousemos viver com esperança, construir a civilização do amor! 

Ousemos viver com esperança, construir a civilização do amor, do amor! 

Sonhamos um presente repleto de harmonia, de paz e gratidão. 

Esperançamos vida, sementes de amor, ousamos acreditar 

Na fraternidade que muda paradigmas, 

Na solidariedade que faz nascer a vida. 

 

Gratos pela história de tantos que fizeram o Reino acontecer. 

Esperançamos luz frente a realidades que desacreditaram. 

Deus é nossa força, anima a caminhar. 

Juntos somos fortes, podemos transformar! 



 

 

Evangelizar é nossa missão, viver a Boa-Nova. 

Educar o coração, caminho que nos leva a Jesus de Nazaré. 

Maria, em seus braços, nos mostra o caminho, 

É Mãe da juventude, das crianças, Mãe da fé. 

 

Animador 1: “O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti Sua face, 

e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o Seu rosto e te dê a paz”. Abençoe-nos 

o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! 

 


