
 

Tríduo em preparação à 1ª Assembleia Provincial de Missão e ao 3º Capítulo 

Provincial 

Ousemos a vida com esperança 

2ª Celebração: Vida: graça e cuidado! 

Data: setembro. 

 

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

Bíblia (em destaque); imagens de São Marcelino e da Boa Mãe; vela (a mesma utilizada 

na primeira celebração); e água (de preferência, em uma tigela transparente). 

Animador 1: Queridos/as Maristas de Champagnat! Continuamos nossa caminhada em 

preparação à 1ª Assembleia Provincial de Missão e ao 3º Capítulo Provincial da 

Província Marista Brasil Sul-Amazônia. Nesta segunda celebração do Tríduo, vamos 

refletir a partir da segunda palavra-chave que o lema nos propõe: VIDA. Enquanto 

cantamos o lema, podemos sincronizar nossa respiração, colocando nosso corpo e 

mente em clima de oração. 

Mantra: Ousemos a vida com esperança. 

Animador 2: Setembro, o mês da Bíblia, nos desperta e convida para uma leitura atenta, 

pedagógica, comprometida e permanente da Palavra de Deus, ou seja, uma leitura 

orante. É assim que a Bíblia se torna palavra de vida eterna, de vida em plenitude. A 

vida se relaciona com o nascer e com a dinâmica de contínuo renascimento. Prioriza o 

cuidado e o zelo, lembra o que é essencial e compreende o compromisso com a casa 

comum e com o desafio de uma ecologia integral. É presença e existência permeada 

de luz. 

Mantra: Ousemos a vida com esperança. 

Animador 1: A palavra VIDA, que se encontra no centro do lema desta caminhada 

preparatória, também está no centro do projeto do Reino de Deus, da missão de Jesus 

Cristo e da missão de São Marcelino Champagnat. É a referência para toda a nossa 

atuação. Os grandes feitos da Palavra de Deus são narrativas de acontecimentos que 

geram vida. Acolhamos a mensagem do Evangelho, que nos inspira nesta celebração. 

Refrão: Só Tu tens palavras de vida, palavras de vida eterna. 

Leitor: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (Jo 10,1-17). “Naquele 

tempo, disse Jesus: ‘Eu garanto a vocês: aquele que não entra pela porta no curral das 

ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela 

porta, é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a 

sua voz; ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois 

de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas; e as ovelhas o seguem 

porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho; ao contrário, vão fugir 



 

dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos’. Jesus contou-lhes essa parábola, 

mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus continuou dizendo: ‘Eu garanto 

a vocês: eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e 

assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim, será 

salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e 

destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom 

pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor a 

quem pertencem, e as ovelhas não são suas, quando vê o lobo chegar, abandona as 

ovelhas e sai correndo. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. O mercenário foge 

porque trabalha só por dinheiro, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor: 

conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu 

conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são 

deste curral. Também a elas eu devo conduzir; elas ouvirão a minha voz, e haverá um 

só rebanho e um só pastor’”. Palavra da Salvação.  

Todos: Glória a vós, Senhor! 

Animador 2: Jesus colocou a defesa e a promoção da vida no centro de sua atividade 

missionária. Ele não temeu questionar as leis e preceitos de seu tempo quando não 

amparadas nesse princípio. Testemunhou uma profunda solidariedade e misericórdia, 

revelando o jeito de ser de Deus. Aproximou-se e revelou o amor de Deus a todos os 

que eram excluídos e considerados impuros pelo sistema social e religioso de seu tempo. 

O Deus de Jesus não admite nenhuma restrição ao direito à vida em abundância, para 

todos e todas. 

Refrão: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. 

Animador 1: A crise sanitária e social pela qual estamos passando, em função da 

pandemia Covid-19, nos desafia ainda mais ao compromisso pessoal e coletivo de 

defender e promover a vida. O mundo sofre com as mortes e a insensibilidade dos que 

muito têm e não partilham. Devemos reavivar, na sociedade, a cultura da Vida, do 

doar-se e do partilhar, para gerar mais Vida. Segundo o Papa Francisco, “a tribulação, 

a incerteza, o medo e a consciência dos próprios limites, que a pandemia despertou, 

fazem ressoar o apelo a repensar os nossos estilos de vida, as nossas relações, a 

organização das nossas sociedades e, sobretudo, o sentido da nossa existência”. 

Refrão: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. 

Animador 2: O texto bíblico nos fala de Jesus como um bom pastor, que tem amor e 

cuidado incondicional por seu rebanho. Conhece o rebanho no conjunto, mas também 

sabe da vida de cada ovelha. É por isso que as ovelhas o reconhecem e o seguem. Ele 

caminha com elas e as conduz para verdes pastagens e fontes de águas puras. Temos, 

aqui, uma imagem do amor e do cuidado de Jesus com as pessoas. Essa metáfora 

aponta para o sonho de Deus, de que todo o ser humano e toda a natureza tenham 

vida em plenitude. 

Refrão: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. 



 

Animador 1: Um dos elementos do texto bíblico é a água: Jesus deseja água pura para 

toda a criação, enquanto garantia da dignidade humana e cuidado com o meio 

ambiente. Sabemos o quanto ela é importante; ela é fonte de vida! Diante dela, 

queremos renovar nosso compromisso e nosso engajamento com uma ecologia 

integral, capaz de colocar no centro o ser humano e o cuidado com a casa comum. 

Somos convocados a pensar, planejar e desenvolver, no contexto em que habitamos, 

iniciativas que manifestem nossa postura de “bom pastor”. 

Reflexão e Partilha: O que podemos fortalecer, em termos de cuidado com a vida, 

inspirados/as pelo testemunho de Jesus, o Bom Pastor?  

(Na reflexão, considerar os diversos âmbitos – pessoal, grupo próximo e sociedade, ou 

ecologia pessoal, ecologia social e ecologia ambiental; partilhar com o grupo; e realizar 

um gesto em relação à água, conforme o contexto permitir – toque, contemplação, 

aspersão, ingestão. Pode-se cantar ou ouvir a música “Planeta Água” – 

https://www.youtube.com/watch?v=oPwnAq2xMUg) 

Animador 2: Inspirados pela sensibilidade do Papa Francisco, rezemos a Oração pela 

nossa terra (Laudato Si’, nº 246): 

Coro 1: Deus Onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina 

das Vossas criaturas, Vós que envolveis com a Vossa ternura tudo o que existe, derramai 

em nós a força do Vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, 

para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. 

Coro 2: Ó, Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta 

terra, que valem tanto aos Vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o 

mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem 

destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos 

pobres e da terra. 

Coro 1: Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a 

reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso 

caminho para a Vossa luz infinita. 

Coro 2: Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa 

luta pela justiça, o amor e a paz. 

Animador 1: Para os/as cristãos/ãs, a água possui um simbolismo ainda maior, pois 

remete à celebração do Batismo. O mergulho na água batismal expressa a adesão ao 

projeto do Reino de Deus, a busca pela purificação e a força para viver o compromisso 

assumido: cuidar da vida e promovê-la, para que seja plena. 

Refrão: És água viva, és vida nova e todo o dia me batizas outra vez. Me fazer renascer, 

me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. 

(https://www.youtube.com/watch?v=az8o33h5KyM) 

Animador 2: Rezemos a Oração em preparação à 1ª Assembleia Provincial de Missão e 

ao 3º Capítulo Provincial: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oPwnAq2xMUg
https://www.youtube.com/watch?v=az8o33h5KyM


 

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! 


