Momento de oração

Animador (a) – A exemplo de Madre
Assunta que, soube ser Marta e soube
ser Maria sendo discípula e missionária
de Jesus rezemos: Senhor, ensina-nos a
ser discípulos e missionários. Rezemos
o Salmo 146.
Todos (as) – Senhor, ensina-nos a ser
discípulos e missionários.
Leitor (a) 1
Louve ao Senhor, ó minha alma!
Vou louvar ao Senhor, enquanto eu viver.
Vou tocar ao meu Deus, enquanto existir!
Não coloquem a segurança nos poderosos, num homem que não pode salvar!
Exalam o espírito e voltam ao pó, e no
mesmo dia perecem seus planos!

Todos (as) – Senhor, ensina-nos a ser
discípulos e missionários.

Leitor (a) 2
Feliz quem se apoia no Deus de Jacó,
Quem coloca sua esperança em
Javé seu Deus.
Foi ele quem fez o céu e a terra, o mar e
tudo o que nele existe.
Ele mantém sua fidelidade para sempre,
Fazendo justiça aos oprimidos, e dando
pão aos famintos.

Todos (as) – Senhor, ensina-nos a ser
discípulos e missionários.
Leitor (a) 1
O Senhor liberta os prisioneiros.
O Senhor abre os olhos dos cegos.
O Senhor endireita os encurvados.
O Senhor ama os justos.
O Senhor protege os estrangeiros,
sustenta o órfão e a viúva,
Mas transtorna o caminho dos injustos.
O Senhor reina para sempre.
O teu Deus, ó Sião, reina de geração
em geração!

Todos (as) – Senhor, ensina-nos a ser
discípulos e missionários.
Animador (a)
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dar seu projeto pessoal para assumir o
projeto missionário. Sua experiência de
fé, oração, escuta da Palavra de Deus e
seu compromisso como cristã a fez uma
grande mulher de Deus. Pedimos a sua
intercessão. Em silêncio cada um e cada
uma coloca no coração de Deus as suas
necessidades. Rezemos:

Todos (as)
Ó Deus,/ que fizestes resplandecer a
vossa santidade/ na vida simples e humilde da bem-aventurada madre Assunta Marchetti/ no decorrer de sua vida
missionária,/ entre os órfãos, os doentes e os migrantes,/ vos pedimos,/ humildemente,/ que por sua intercessão,/
brilhe sobre nós a claridade de vossa
luz,/ para que em tudo façamos a vossa vontade/ no serviço aos migrantes
mais necessitados./ Concedei-nos,/ pelos méritos de Jesus Cristo,/ a graça de
sua canonização,/ enquanto suplicamos
para que ela nos alcance de vós,/ a graça
que tanto necessitamos/ (dizer a graça).
Por Jesus Cristo, nosso Senhor./ Amém.
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai).

Compromisso

Qual meu novo olhar a partir da Palavra
e dos exemplos de Madre Assunta?

Bênção Final

Animador (a)
O Senhor o abençoe e guarde!
O Senhor lhe mostre seu rosto brilhante
e tenha piedade de você!
O Senhor lhe mostre seu rosto e lhe conceda a paz!’ (Nm 6,24-27).
(Caso for possível, no final pode ser exibido o clipe: A travessia – postado no
www.youtube.com.br ou cantar o hino
de Madre Assunta).
Refrão:
Madre Assunta, tão sábia mulher,
Tu soubeste ao Senhor entender.
Confiaste ao seu coração
Teus projetos de vida e missão.

TRÍDUO – 1º DIA

Mulher chamada a ser discípula
missionária junto aos órfãos

Preparação do ambiente: Bíblia, Vela,
Foto de Madre Assunta Marchetti.

Oração inicial e acolhida

Animador (a) – Irmãos e irmãs! Nossa
comunidade se reúne para preparar o
grande acontecimento da beatificação
da venerável serva de Deus – Madre Assunta Marchetti. Assunta é chamada a
ser discípula missionária junto aos órfãos, filhos dos imigrantes italianos. Seu
exemplo anima a viver a vocação cristã
como caminho de generosa resposta à
graça de Deus. Mulher como tantas outras de seu tempo, deixou-se conduzir
pelos apelos de Deus, e soube descobri-los através dos acontecimentos e no
clamor do povo necessitado que havia
migrado para o outro lado do mar.
Iniciemos nosso primeiro dia do encontro cantando: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Animador (a) – O Senhor, que conhece
nossos corações e nos chama a partilhar
de seu caminho pelo Espírito Santo, esteja convosco.
Todos (as): Bendito seja Deus que
nos reuniu no amor de Cristo.

Animador (a) – Louvemos e glorifiquemos o nosso Deus por todos os benefíciosque Ele nos concede e cantemos:

Louvai, louvai, louvai o Criador!
Cantai, cantai, cantai a Deus
que é nosso Pai!
Leitor (a) 1 – Por ter criado todas as
coisas, as da terra e as do céu! Refrão

Leitor (a) 2 – Por nos ter sonhado desde o ventre materno e por nunca nos ter

Leitor (a) 1 – Por sermos escolhidos
e eleitos, amados e queridos por Deus!
Refrão
Leitor (a) 2 – Por sermos batizados em
Jesus Cristo e renovar o chamado da
nossa vocação à santidade. Refrão

Leitor (a) 1 – Pela Bem-aventurada Madre Assunta Marchetti, mulher chamada a ser discípula missionária no Brasil
junto aos órfãos, migrantes e necessitados. Refrão

Leitor (a) 2 – Pelas experiências e testemunho de fé no seguimento a Jesus
Cristo de Madre Assunta e tantas irmãs
missionárias Scalabrinianas. Refrão

Fatos da Vida

Leitor (a) 1
Madre Assunta Marchetti nasceu em
Lombrici de Camariore, província de
Lucca, Itália, no dia 15 de agosto de
1871. Seus pais: Ângelo Marchetti e Carolina eram pobres de bens terrenos,
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mas possuíam grande riqueza de fé, caridade, honestidade e da dedicação ao
trabalho que lhes garantia o sustento
da família numerosa. Eram onze irmãos,
dos quais Assunta era a terceira. O sustento familiar provinha do trabalho que
o pai desempenhava no moinho. Assunta desde menina ajudava a mãe nas lidas
domésticas e no cuidado com os irmãos
menores. Com a ida para o seminário do
irmão José, ajudava também no moinho,
nas tarefas que lhe eram possíveis.

Leitor (a) 2
Assunta, igual ao irmão José, sentiu ressoar em seu coração o chamado de Deus
para a vida religiosa. Cultivava sua vocação com a oração, a frequência diária
à eucaristia junto com sua mãe e na dedicação ao trabalho. Ainda adolescente
tomou a decisão de dedicar-se a Deus
no silêncio de um mosteiro. A morte do
pai Ângelo, no entanto, exigiu que adiasse sua entrada no convento para apoiar
a mãe e ajudá-la prover as necessidades
da família. Mais tarde, os caminhos de
Deus a conduzem a tornar-se missionária mediante a providencial influência
do seu irmão José.
Leitor (a) 1
Seu irmão José, após tornar-se sacerdote missionário, a ajuda a ler a vontade de Deus quanto a sua vocação. A
situação socioeconômica da Europa do
século XIX fez com que muitas famílias
migrassem da Europa rumo às Américas. No Brasil havia centenas de órfãos
e doentes, vítimas desta migração , em
situação de necessidade. Em resposta a
estes clamores de solidariedade, surgiram iniciativas apostólicas que constituíram um projeto missionário em favor
de tantos necessitados.
Canto: Cantar o refrão do Hino de madre Assunta ou outro
Leitor (a) 2
Pe. José convida Assunta a integrar o
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projeto missionário iniciado, por inspiração divina pelo bispo de Piacenza,
dom João Batista Scalabrini. Foi na fé e
diante da imagem do Sagrado Coração
de Jesus que ela vê o sinal luminoso que
Deus lhe envia para deixar a sua pátria
e ganhar outra, na doação aos órfãos e
migrantes no espírito do carisma scalabriniano.

Leitor (a) 1
No dia 25 de outubro de 1895, o bispo
de Piacenza João Batista Scalabrini envia Assunta, sua mãe Carolina Marchetti, Maria Franceschetti e Angela Larini
para serem missionárias no Brasil. Com
a emissão dos votos religiosos nas mãos
do fundador Scalabrini elas iniciam a
obra das Servas dos Órfãos e Abandonados no exterior, hoje conhecidas como
irmãs missionárias de São Carlos Borromeo-Scalabrinianas.
Canto: Refrão do Hino de MA ou outro

Leitor (a) 2
Milhares de italianos se dirigiam para as
Américas em busca de vida mais digna.
O pequeno grupo de missionárias partia
para o Brasil para colocar-se a serviço
destes irmãos e irmãs na fé e de nacionalidade sedentos, famintos, sem lar,
doentes e abandonados.
Leitor (a) 1
Assunta e suas companheiras ao embarcarem no navio se depararam com
a realidade concreta dos concidadãos,
destinatários da missão. E, ali, durante
os trinta dias que durava a viagem puderam iniciar o seu apostolado através
do ensino catequético, da orientação às
famílias, do preparo às celebrações e sacramentos, e na reza diária do terço.

A Bíblia nos ensina

Animador (a)
O relato da visita de Jesus à casa de suas
amigas situa-se em Betânia, no longo

caminho do discipulado do seguimento
de Jesus, que vai desde a Galileia até Jerusalém. Jesus vai instruindo a quem o
segue pelo caminho. Ele percorre as vilas, aldeias e cidades e assim realiza seu
processo de anúncio, forma comunidade
chamando seus discípulos e discípulas
para compartilhar sua missão. Acolhemos a Palavra de Deus cantando: Cristo
me chama, ele é Pastor, sabe meu nome,
fala Senhor! (ou outro conhecido).
Leitor (a) 2 – Proclama o texto de Lucas
10, 38-42

Momento da partilha

a. Destacar as atitudes de Marta, Maria
e Jesus.

b. Quais as ocupações e preocupações
que os caracterizam?

Leitor (a) 1
Quando Marta reclama pelo fato de Maria não lhe ajudar nos serviços domésticos, Jesus a ajuda a compreender que,
além dos afazeres da casa, é fundamental entrar na dinâmica do Reino. É o que
Jesus quer dizer quando afirma que,
acima das preocupações com comida,
bebida e roupa, é preciso buscar o Reino. Se as novas relações do Reino forem
colocadas em prática, decisivamente essas coisas serão partilhadas entre todos.
Mais uma exigência de Jesus às pessoas
que o seguem confirma essa perspectiva: todo aquele que tiver deixado casa,
irmãos, pais (...) por causa do Reino de
Deus, receberá muito mais no presente
e, no mundo futuro, a vida eterna (cf. Lc
18,29-30).
Canto: Escolher um mantra conhecido
do povo

Leitor (a) 2
Marta, ao servir o ilustre visitante na
sua casa, que era o lugar onde a comunidade se reunia, torna-se servidora na
igreja, isto é, diaconisa. Enquanto Maria

fica calada, Marta faz uso da palavra, o
que indica sua liderança na organização
da comunidade de Betânia, que significa
casa dos pobres. E Jesus a convida a dar
um passo a mais, a aderir a seu projeto missionário pela escuta da sua palavra. Escutá-la é também vivê-la, é ser
discípula/o.
Canto: Mantra: Onde reina o amor... ou
outro

Leitor (a) 1
O fato de Maria não ajudar nos serviços
domésticos, nesse momento da visita
do Mestre em sua casa, não quer dizer
que, no dia-a-dia, também deixasse tudo
para sua irmã. O que Maria faz é aproveitar o momento único da presença de
Jesus para assimilar melhor o projeto do
Reino para ser fiel discípula.
Canto: Mantra: Onde reina o amor... ou
outro

Animador (a)
Marta era uma mulher decidida. Ela sabia o que queria e como podia ajudar as
pessoas. Ela conhecia Jesus e sabia da
missão que ele realizava. Quando o recebia em sua casa, arrumava tudo, cozinhava, deixava a casa arrumada. Maria
também pensava e agia como Marta.
No entanto, na visita que Jesus fez a sua
casa, agiu de maneira bem diferente.
Sentou-se junto com os discípulos para
ouvir o Mestre, atitude que não era comum e nem permitida às mulheres daquela época. Jesus, por sua vez também
agiu diferente dos demais mestres do
tempo e elogiou a atitude de Maria sentar-se aos pés dele e ouvir a sua Palavra.
O texto relata a experiência de Marta e
Maria junto com Jesus e os discípulos.
Que pontos temos em comum com a história de vida de Madre Assunta?
(Deixar um tempo para as pessoas falarem)
Pode-se ouvir aqui a música – Vocação
(CD Vozes da Missão – fx 11).
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