
 

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

Provincial 

Ousemos a vida com esperança 

3ª Celebração: Esperançar a exemplo de Maria. 

Data: outubro. 

 

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

Bíblia; imagens de São Marcelino e de Nossa Senhora Aparecida; Terço; vela (a mesma 

utilizada na primeira celebração); e sementes de plantas nativas da sua região (garantir 

a logística para o plantio, como recipientes adequados e terra).  

Animador 1: Queridos/as Maristas de Champagnat! Chegamos à última celebração do 

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

da Província Marista Brasil Sul-Amazônia. Nestes tempos sensíveis, marcados por tantas 

sombras, somos desafiados a fortalecer a ESPERANÇA, terceiro elemento do lema que 

inspira esta caminhada preparatória. 

Mantra: Ousemos a vida com esperança. 

(acender a vela e colocá-la junto às sementes) 

Animador 2: Ter esperança é confiar em algo bom, é acreditar em algo novo. Esperança 

é anseio de plenitude, daquilo que enche o coração; remete ao futuro almejado. É 

sentimento de quem vê como possível a realização do que deseja. É a segunda das três 

virtudes teologais, ao lado da fé e do amor. 

Refrão: Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. 

Animador 1: Na Carta Encíclica Fratelli Tutti, após uma análise sobre as principais 

tendências do mundo atual, que dificultam a vivência da fraternidade, o Papa 

Francisco reforça o convite à esperança. Segundo ele, a esperança “nos fala de uma 

realidade cuja raiz está no mais fundo do ser humano, independentemente das 

circunstâncias concretas e dos condicionamentos históricos em que vive. Fala-nos de 

uma sede, de uma aspiração, de um anseio de plenitude, de vida bem-sucedida, de 

querer agarrar o que é grande, o que enche o coração e eleva o espírito para coisas 

grandes, como a verdade, a bondade e a beleza, a justiça e o amor. (…) A esperança 

é ousada, sabe olhar para além das comodidades pessoais, das pequenas seguranças 

e compensações que reduzem o horizonte, para se abrir aos grandes ideais que tornam 

a vida mais bela e digna”. E o Papa nos convoca: “Caminhemos na esperança!” (Fratelli 

Tutti, nº 55). 

Animador 2: Neste mês de outubro, ganham destaque as celebrações em homenagem 

à Nossa Senhora Aparecida. Em Maria, invocada sob tantos nomes, encontramos um 

exemplo de quem cultivou a esperança. Ela participava ativamente da expectativa 



 

pela vinda do Messias. Chamada a ser a mãe dessa esperança, deu seu Sim e contribuiu 

com o projeto de Deus. Deixou de apenas ter esperança e passou a esperançar a vida. 

Acolhamos a passagem bíblica que nos recorda essa atitude de Maria.  

Canto: Maria, guardavas tudo com grande atenção, palavras e gestos de Cristo em teu 

coração. /:Ensina, Maria, tua gente a escutar. Desperta teus filhos, que o Pai quer falar.:/ 

Leitor: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas (Lc 1,26-38). “No sexto 

mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. 

Foi a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José, que era 

descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava, e 

disse: ‘Alegre-se, cheia de graça! O Senhor está com você!’ Ouvindo isso, Maria ficou 

preocupada, e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: 

‘Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você 

vai ficar grávida, terá um filho, e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande, e será 

chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono de seu Pai Davi, e ele reinará 

para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim.’ Maria 

perguntou ao anjo: ‘Como vai acontecer isso, se não vivo com nenhum homem?’ O 

anjo respondeu: ‘O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com 

sua sombra. Por isso, o Santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe 

a sua parenta Isabel: apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era 

considerada estéril, já faz seis meses que está grávida. Para Deus nada é impossível.’ 

Maria disse: ‘Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra.’ E o anjo a 

deixou”. Palavra da Salvação.  

Todos: Glória a vós, Senhor! 

Animador 1: Maria é sempre uma presença cheia de significados: a mãe que espera, a 

mulher que acolhe a Palavra, silencia e medita, a jovem que arrisca, a amiga que ajuda. 

Nela, todos nos vemos; nela, nos inspiramos, porque também precisamos acolher, 

meditar, arriscar, servir e deixar que a boa notícia seja semente que se enraíza na terra 

de nossa interioridade. Em um momento de silêncio, retomemos o texto bíblico e 

façamos nossa meditação pessoal.  

(Cantar ou ouvir a música “Maria e o Anjo”: 

https://www.youtube.com/watch?v=aZCqalcL1eg) 

Reflexão e partilha: Quais foram os “sim” que eu dei e que me impulsionaram a ser quem 

sou?  

(partilhar com o grupo) 

Canto: Maria do Sim, ensina-me a viver meu sim! Ó, roga por mim, que eu seja fiel até o 

fim. 

Um dia Maria deu o seu Sim, mudou-se a face da terra, 

Porque pelo Sim nasceu o Senhor e veio morar entre nós o Amor. 

Um dia eu dei também o meu sim, um sim que mudou minha vida, 

Porque dar um sim é igual a morrer, a fim de que Deus possa em nós viver. 

https://www.youtube.com/watch?v=aZCqalcL1eg


 

Ensina-me a ser fiel como Tu, vivendo o meu sim cada dia. 

Que eu possa no mundo ser um sinal da tua humildade, Maria. 

Animador 2: A esperança que habitava o coração de Maria vem do verbo esperançar. 

Segundo Paulo Freire, “esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. 

Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir! Esperançar é levar adiante, 

é juntar-se com outros para fazer de outro modo”.  

Animador 1: A esperança se alimenta de atitudes de amor, ternura e cuidado. Hoje 

queremos nutrir nossa esperança por meio de uma atitude concreta: plantando 

semente(s) de árvore(s) nativa(s) da nossa região. Nessa(s) semente(s), depositamos o 

sonho de uma casa comum em equilíbrio: pessoas sendo respeitadas em sua dignidade, 

meio ambiente sendo preservado, vida sendo cuidada, onde se encontra ameaçada. 

No gesto de plantar essa(s) semente(s), e no compromisso de cuidá-la(s) em seu 

processo de germinação e crescimento, está o convite para esperançar a vida. 

(Durante o plantio, cada um partilha o sonho que deseja “plantar”). Pode-se ouvir a 

música “Eu creio na semente” – https://www.youtube.com/watch?v=_t1CU6guPIM) 

Refrão: Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas 

para o irmão. 

Animador 2: Maria, a mãe do Sim, do serviço e da esperança, que cuidou de Jesus, nos 

ajude a caminhar, a servir e a amar. Juntos, Irmãos e Leigos/as, somos convidados/as a 

“ousar a vida com esperança”. Invocando a força e a proteção da Boa Mãe, rezemos: 

Ave-Maria... 

Animador 1: 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 nossa 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=_t1CU6guPIM


 

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 2: “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! 

Animador 1: Vamos partilhar essa bênção que recebemos de Deus, no compromisso de 

viver e testemunhar a paz e a vida em abundância, cantando com os gestos: Javé te 

abençoe (mãos na cabeça). Javé te acompanhe (mãos nos ombros). Javé te dê a paz 

(abraço). 

A canção de bênção pode ser adaptada para os diversos contextos (com 

possibilidade, ou não, de toque), em celebração presencial ou virtual. 

 

 


