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Província Cristo Rei

PROVÍNCIA CRISTO REI – PORTO ALEGRE/RS
CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA: PARTILHA DO CARISMA E CELEBRAÇÂO
DE NOSSA VIDA CONSAGRADA COMO IRMÃS MSCS
“A verdadeira vida de uma pessoa não se descreve: admira-se”.
(Scalabrini)
TEMA: O Carisma da Irmã Missionária de São Carlos Borromeo-Scalabriniana

1 - ACOLHIDA:
Estimados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta Celebração Eucarística.
Somos convidados a refletir neste dia sobre o Carisma e a missão das Irmãs Missionárias de
São Carlos Borromeo Scalabrinianas. Renovamos o Dom de nosso chamado que é a vida, bem como, o
desejo de servir Jesus Cristo Peregrino na pessoa do Migrante.
Em meio às realidades de sofrimento do povo Italiano nos anos 1880, forçado a deixar sua
pátria em busca de condições dignas de vida, o bispo João Batista Scalabrini se sensibiliza e decide fundar
a Congregação dos Padres e Irmãs para acompanhar, acolher, escutar e fortalecer a fé, fazendo a
experiência de ser migrante com os migrantes.
Hoje, a Congregação das Irmãs Missionárias Scalabrinianas, marca presença missionária em
28 países. Com uma proposta de libertação do ser humano em todos os seus aspectos; sensibilizando
consciências, oportunizando relações de fraternidade e ajudando na construção de uma sociedade mais
digna, de pessoas solidárias e felizes. De pé, acolhemos a procissão de entrada e cantemos com alegria:
Migrantes também somos.
(Entra em Procissão): Irmãs, Formandas, ministras e o Presidente da Celebração.
RITOS INICIAIS: Pelo presidente.
2 - ATO PENITENCIAL: Motivado pelo presidente e rezado.
3 - GLÓRIA:
Damos glória a Deus pela vida missionária de cada Irmã e formanda da Congregação. Mulheres
de acolhida e oração, geradoras de comunhão na diversidade, promotoras de respeito à dignidade humana,
que partilham seus dons para o bem dos que o Senhor lhes confiou. Glorifiquemos a Trindade, por todas
as graças recebidas do Senhor nestes longos anos de vida e história. Pelos que ainda se dispõem para
servir aos irmãos necessitados. Cantemos agradecidos, Glória a Deus Trindade.
4 - LITURGIA DA PALAVRA:
Entronização da Bíblia e do livro de Scalabrini, “Uma Voz Atual” – Canto: CD, Santo Livro.
1ª LEITURA: Livro de Scalabrini – pág. 360, Tema: “O Direito de Migrar”.

Formandas e Irmãs trazem ao altar a Bíblia e o Livro de Scalabrini que seguem acompanhadas pelas
Velas acesas dos Cinco Continentes.
Vela VERMELHA – representa o continente Americano.
Vela BRANCA- representa a Europa.
Vela VERDE – representa a África.
Vela AZUL – representa a Oceania.
Vela AMARELA – representa a Ásia.
Acolhamos com gratidão as palavras de Dom João Batista Scalabrini proferidas no século passado e
hoje dirigidas a nós.
Ao concluir a leitura, Reza-se: “Palavras da Igreja”. A Assembléia responde: “Graças a Deus”

SALMO RESPONSORIAL:
Cantemos entre as estrofes o refrão: “O mundo anda depressa e nós não podemos parar”.
O Senhor é meu Pastor. Nada me falta.
Em verdes pastagens me faz repousar;
Por fontes tranqüilas me conduz, e restaura as minhas forças.
Ele me guia por bons caminhos, por causa do seu nome.
Mesmo que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei,
Pois junto a mim estás, teu bastão e teu cajado me deixam tranqüilo.
Diante de mim preparas a mesa, à frente de meus opressores;
Unges minha cabeça com óleo, e minha taça transborda.
Sim, felicidade e amor me acompanham todos os dias da minha vida.
Minha morada é a casa de Javé, por dias sem fim.
EVANGELHO: (Mateus 25,31-40)
Mediante o serviço oferecido pelos migrantes e a acolhida que lhes presta a comunidade, Deus vai
transformando a humanidade através de seu Filho Jesus que disse: “Todas as vezes que acolheste a um
desses pequeninos, foi a Mim que acolhestes.” Aclamemos esta mensagem com o canto: Ide pelo mundo,
o Evangelho anunciai.

5 - HOMILIA:
O Presidente da Celebração faz a introdução da Homilia e passa a palavra, apresentando a
Superiora Provincial, Ir. Luíza Dal’ Moro.

6 - PRECES DA COMUNIDADE:
Após cada prece rezemos com confiança: Senhor, escutai nossa prece.
01. Pelas necessidades da Santa Igreja, pelo Papa, Bispos, Sacerdotes, Religiosos, Religiosas, formandas,
para que continuemos sempre anunciando a verdadeira mensagem de Jesus Cristo aos irmãos, rezemos.
02. Para que João Batista Scalabrini nos impulsione em nossa pastoral e seja modelo para todos os que,
exercem alguma responsabilidade, para que o façam com políticas justas e humanas, com consciência de
direito de cidadania ao homem migrante que chega nesta cidade, e promovam a cultura da solidariedade e
da acolhida, rezemos.

03. Agradecidos pela presença das Irmãs Missionárias Scalabrinianas, pela contribuição em favor de uma
maior consciência da mobilidade humana, de valores universais sólidos para que Scalabrini, nosso
fundador, continue nos cumulando com suas bênçãos e sabedoria, rezemos.
04. Para que os jovens vocacionados aprendam as grandes lições de vida deixadas por João Batista
Scalabrini, para que se sensibilizem e se comprometam com a causa dos migrantes menos favorecidos e
dediquem sua vida por essa causa nobre e justa, rezemos.
05. Por todos os falecidos, familiares, migrantes, benfeitores, missionários e missionárias, que
desbravaram estas terras e doaram com alegria sua vida, pela causa de Jesus Cristo e seu Reino de Amor,
rezemos.

7 - OFERTÓRIO:
Depositemos confiantes sobre este altar nossa vida, bem como a vida de nossos destinatários, os
migrantes, toda dedicação no trabalho das Irmãs aqui e além fronteiras, as iniciativas e os projetos da
Congregação. Acompanhemos o canto: Vai surgindo um novo mundo.

8 - SANTO: Cantado.

9 - PAI NOSSO: Motivado pelo Presidente da Celebração.
O Bem aventurado João Batista Scalabrini tinha suas grandes devoções: Adoração a Jesus Cristo
na Eucaristia, a Cruz, Maria Santíssima e a Igreja. Seu Trinômio de vida: Unidade, Caridade e Verdade.
Rezemos com confiança este Pai Nosso com estes sentimentos e assumamos o compromisso de vivermos
a unidade na diversidade.
Cantemos no início e final: “Pai Nosso que estais no céu. Pai Nosso que estais aqui”. Após,
rezemos de mãos dadas.

10 - COMUNHÃO:
É o momento da comunhão. Scalabrini tinha uma devoção particular a Eucaristia e assim afirmava
aos seus: “Comungai com toda a freqüência, e encontrareis tudo quanto necessitais.
Se precisais de apoio, Jesus é a força.
Se tendes medo da morte, Ele é as vida.
Se desejais o céu, Ele é o caminho.
Se fugis das trevas, Ele é a luz.
Se procurais o alimento, Ele é o pão vivo.
Provai como Ele é Amável”.
E no sentido de que Cristo também se fez migrante quando pronunciou: “Eu era peregrino e me
acolhestes”, aproximemo-nos do altar cantando: Cristo na Eucaristia ou Não pode faltar a Palavra
11 - AÇÃO DE GRAÇAS:
Canto: Magnificat
12-CANTO FINAL: João Batista Scalabrini

