
VOTOS PERPÉTUOS DE IRMÃ ELIANA 

TRÍDUO EM PREPARAÇÃO AOS 

(INTRODUÇÃO): Ter o olhar fixo em Jesus é seguir seus passos; é ter uma relação profunda e
pessoal com Ele. O seguimento tem duas dimensões intimamente relacionadas entre si: estar
com Jesus: permanecer unido a Jesus e, com ele e como ele, fazer a experiência de Deus: é a
dimensão do ser discípulo, da espiritualidade; ser para Jesus: dar continuidade à missão de
anunciar o Reino de Deus: é a dimensão do ser missionário. Jesus chama e envia. Existe uma
profunda e íntima relação entre chamado e envio, entre assemelhar-se a ele e ser enviado
em missão.Os religiosos e religiosas são vocacionados a estar com Jesus na mais profunda
intimidade e a ser para ele de modo pleno e total. Todos os carismas religiosos na Igreja
participam deste ser missionário. Cada congregação, de acordo com o dom do Espírito que
lhe é concedido para o bem de todo o Corpo Místico de Cristo.

Canto: A fé é compromisso que é preciso repartir
Em terras bem distantes ou em nosso próprio lar.
Nós somos missionários; eis a nossa vocação.
Jesus convida a todos, ai de mim se eu me calar.

Nesta mesa, ó senhor, apresentamos
Pão e vinho, dons da terra e do trabalho.
Pela igreja missionária vos louvamos.
Vede a messe que precisa de operários (bis)

 TEMA: “ VIDA CONSAGRADA EM MISSIONARIEDADE” 
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Irmãs Mensageiras do Amor Divino 

3º Dia

2. Há muitos consagrados anunciando sem
temer, e tantos perseguidos dando a vida
pela fé. Mas quem faz de sua vida um sinal
de comunhão,também dá testemunho, nos
convida à conversão.
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(1 Leitora): Os religiosos e as religiosas são chamados a testemunhar a absoluta primazia de
Deus e a paixão pelo seu Reino. A Vida Consagrada se converte em testemunha: – do Deus
da vida em uma realidade que relativiza seu valor (obediência), – da liberdade frente ao
mercado e às riquezas, que valorizam as pessoas pelo ter (pobreza), – de entrega no amor
radical e livre a Deus e à humanidade, frente à erotização e banalização das relações
(castidade). Essa referência aos votos religiosos deve ser entendida no contexto do
seguimento de Jesus pobre, casto e obediente ao projeto do Pai, e em chave de testemunho
escatológico.

(2 Leitora): Viver a vocação consagrada hoje, requer de nós, consagrados um constante
esforço pessoal para nos assemelharmos à pessoa de Jesus. Ter os mesmos sentimentos e
viver de acordo com os seus ensinamentos, inseridos na nossa própria condição humana e
socio-ambiental, requer uma consciência vocacional e missionária que esteja voltada para o
processo de doação e partilha, buscando sempre a “comum-união”, considerando que
somos parte e não totalidade da dinâmica sinodal da vida consagrada.

(3 Leitora): Viver os Conselhos Evangélicos neste tempo é tão desafiador quanto em outros
tempos. A má compreensão do livre-arbítrio e do tudo posso, não Naquele que me
fortalece, mas na minha própria autonomia de vida, pode levar também, nós religiosas, a
cair na tentação da particularização dos votos, que ao contrário, deve-se potencializar a
partir da convergência entre a afetividade, a simplicidade e o diálogo fraterno no seio da
Comunidade Eclesial, Social e Congregacional. Sem sombras de dúvidas, acreditemos  que a
partir do meu projeto pessoal de vida vocacional, dentro de uma dinâmica da fraternidade
do Projeto de Vida Comunitária, podemos enquanto vida consagrada, vivenciar este dom
vocacional, da práxis constante dos votos, com muita fidelidade e responsabilidade. 

(1 Leitora): Impossível viver os conselhos evangélicos fora da consonância da vida
comunitária, considerando, é claro, a integridade da vida pessoal, social e ambiental. A
beleza da vida comunitária está na partilha vocacional das singularidades, cada um com sua
história de vida, seus medos e sonhos. Como é bonito contemplar as irmãs vivendo juntas
um ideal de vida (cf. Sl 133,1-3 ). O amor que nos une não está baseado nas nossas
“debilidades” humanas, mas nas maravilhas de um Deus que é “amor-comunhão”, num
carisma único de ligamento fraternal que promove a superação das partes e que geram
“comum-união”. Viver ao lado de nossas irmãs consagradas, companheiras de caminhada, é
uma excelente oportunidade para perceber que não estamos sozinhas e que aprendemos a
conviver no caminhar da vida comunitária (cf. Lc 21, 13-35). 
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(2 Leitora): Em um mundo polarizado, onde quase tudo é tachado como extremista, 
 anunciar o evangelho se torna um grande desafio. Ser testemunha para uma sociedade
voltada aos falsos deuses é também saber dar o exemplo pelo modo de agir. Viver os
conselhos evangélicos. Em um mundo onde muito se resume ao ter, é necessário estar
atento para não viver na tentação de “ter” o que “todo mundo” tem, o que talvez esteja
levando muitos religiosos a deixarem de lado as opções que fazem ao se consagrarem. A
adaptação as novas formas de evangelizar também se tornam um desafio, pois, para
evangelizar as crianças, adolescentes e jovens, é necessário estar atento ao “seu mundo”.

(3 Leitora): Viver os conselhos evangélicos é o ápice do seguimento de Cristo. Quando,
compreendemos  que para seguir radicalmente o ressuscitado, é necessário fazer escolhas
que muitas vezes vão contra a corrente, passam a viver por um objetivo maior. Viver a
castidade em um mundo de libertinagens, onde cada vez mais os “convites” para conhecer
o que a nós é indevido, faz com que sejam necessários um discernimento e um
autoconhecimento bastante profundos. Saber até onde vão os seus limites, saber deixar
clara para todas as pessoas que o rodeiam suas opções pela vida religiosa, é sinal de
compromisso e entrega. Bem como a castidade, a pobreza e obediência tem seus desafios
constantes. Quando se compreende o verdadeiro sentido de autonomia e liberdade, passa-
se a perceber que para ser religiosa hoje, é necessário ser muito livre e autônomo.

Canto:Outra vez me vejo só, com meu deus
Não consigo mais fugir, fugir de mim
Junto às águas deste mar vou lutar
Hoje quero me encontrar
Buscar o meu lugar

Vou navegar, nas águas deste mar
Navegar... eu quero me encontrar
Navegar... não posso mais fugir
Vou procurar, nas águas mais profundas
No mar... feliz eu vou seguir
Só amar, buscar o meu lugar
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Sem dúvidas, sem medo de sonhar!

Ó jesus, com fé eu te seguirei
Só contigo sou feliz, tu és em mim!
Teu espírito de amor criador
Me sustenta no meu sim
Me lança neste mar!

Vivo a certeza desta missão
Já não posso desistir, voltar atrás
Mãe maria, vem tomar minha mão
E me ajuda a ser fiel
Só cristo é luz e paz!
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(1 Leitora): A vocação à vida religiosa é um dom para a Igreja. Onde existe um religioso ou uma
religiosa, ali está alguém que deu uma resposta definitiva e radical para seguir a Deus. Após
essa primeira profissão, segue-se uma sequência de votos temporários, quer dizer, profissões
válidas por um ano. Nessa caminhada, em um determinando momento, a religiosa, se prepara
para a sua Profissão Perpétua, que representa a adesão definitiva na congregação religiosa.
Embora a primeira profissão marque para sempre a vida do religioso, a perpétua renova de
forma decisiva o seu compromisso e seguimento a Deus e à Igreja.

(2 Leitora): Vamos rezar a benção solene que Ir Eliana recebera no dia de amanhã na sua
profissão solene: Senhor, nosso Deus, fonte e origem de toda a santidade, de tal modo amastes
os homens, que não só os chamastes à existência, mas também os fizestes participantes da
natureza divina, e, pela vossa misericórdia, nem o pecado de Adão, nem as faltas da
humanidade puderam modificar o vosso desígnio de amor.

(3 Leitora): Logo no princípio dos tempos, nos apresentastes Abel como modelo de vida
inocente; entre o vosso povo eleito, suscitastes varões santos e mulheres insignes em todas as
virtudes entre as quais sobressai a Filha de Sião, a santíssima sempre Virgem Maria, de cujo
seio nasceu o Verbo encarnado, Jesus Cristo Nosso Senhor, para salvação do mundo.

(1 Leitora): Por Vós, Pai santo, Ele foi constituído modelo de santidade, para nos enriquecer Se
fez pobre, e assumiu a condição de servo para nos restituir à liberdade.
Pelo seu mistério pascal, com inefável amor redimiu o mundo e santificou a sua Igreja,
merecendo para ela os dons do Espírito.

(2 Leitora): E Vós, Pai santo, pela inspiração do Paráclito, atraístes ao seguimento de Cristo
inúmeros filhos que a tudo renunciaram, para se unirem somente a Vós pelos vínculos da
caridade e se consagrarem inteiramente ao serviço dos seus irmãos.

(3 Leitora): Olhai, pois, com bondade, Senhor, para esta serva que chamastes por especial
providência, e derramai sobre ela o Espírito de santidade, para que, com o vosso auxílio,
Seja fiel em cumprir o que, por vossa graça, Prometeu na alegria do seu coração. Medite
cuidadosamente os exemplos do divino Mestre, para assiduamente o seguir

(1 Leitora): Fazei, Senhor, que brilhe nela a castidade perfeita, a pobreza alegre e a obediência
generosa. Pela humildade Vos agrade, com um coração submisso Vos sirva, e pelo fervor da
caridade seja bem vinda, Seja paciente na tribulação, inabalável na fé, alegre na esperança e
fecunda no amor.

TODAS: O seu modo de viver edifique a Igreja, promova a salvação do mundo, e apareça como
sinal resplandecente dos bens celestes. Senhor, Pai santo, guiai e protegei esta vossa serva; e,
quando comparecer perante o tribunal de vosso Filho, sede para ela prémio e recompensa,
para que sinta a alegria de ter vivido a sua vocação, e, confirmada no vosso amor, goze da
companhia dos vossos Santos, e com eles Vos glorifique eternamente. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amem.
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- Preces Espontâneas.

- Terminemos contemplando o Rosto de Jesus e cantemos.

 Canto: A Barca - Pe. Zezinho,SCJ

Tu, te abeiraste da praia
Não buscaste nem sábios, nem ricos
Somente queres que eu te siga.

Senhor, tu me olhaste nos olhos
A sorrir, pronunciastes meu nome
Lá na praia, eu deixei o meu barco
Junto a ti buscarei outro mar

Tu sabes bem que em meu barco
Eu não tenho espadas nem ouro
Somente redes e o meu trabalho

Senhor, tu me olhaste nos olhos
A sorrir, pronunciastes meu nome
Lá na praia, eu deixei o meu barco
Junto a ti buscarei outro mar

Tu, minhas mãos solicitas
Meu cansaço que a outros descanse
Amor que almeja, seguir amando

Senhor, tu me olhaste nos olhos
A sorrir, pronunciastes meu nome
Lá na praia, eu deixei o meu barco
Junto a ti buscarei outro mar

Tu, pescador de outros lagos
Ânsia eterna de almas que esperam
Bondoso amigo que assim me chamas

Senhor, tu me olhaste nos olhos
A sorrir, pronunciastes meu nome
Lá na praia, eu deixei o meu barco
Junto a ti buscarei outro mar.
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