
 

Festa do Grazie da Madre 
25 de abril de 2021 

Liturgia Eucarística 
 

 

Introdução  

Uma rede de pescar é trazida ao altar, por uma Irmã e um jovem  

Em todo o mundo ressoam hoje palavras de gratidão para a Madre Yvonne que, nos últimos 

anos, tem guiado nosso Instituto tecendo uma rede de comunhão forte e resistente.  Nesta 

Eucaristia damos graças ao Pai pela sua vida e por todas as Irmãs do Instituto.   

A rede de pesca que levamos ao altar é o símbolo que acompanhou a nossa reflexão e oração 

em preparação a este dia de festa. Através deste sinal desejamos expressar o desejo de que as 

nossas comunidades educativas, unidas em torno da Madre, possam ser sempre mais unidas e 

fecundas no serviço de educação e evangelização dos jovens, em todo o mundo.   

 

Ato penitencial  

Senhor, pedimos perdão por toda vez que, com nossas palavras, pensamentos ou ações, 

rompemos a rede que nos une às irmãs e aos irmãos. Senhor, tende piedade de nós  

Cristo, pedimos perdão por todas as vezes em que, por causa da nossa indiferença e 

superficialidade, não cuidamos da vida em todas as suas manifestações.  Cristo, tende piedade 

de nós  

Senhor, pedimos perdão por toda vez em que nos deixamos paralisar pelo medo e pelos juízos 

pré-concebidos e não pudemos dar sinais concretos de atenção aos jovens que nos são 

confiados.  Senhor, tende piedade de nós  

 

Ofertório  

Dança africana 



Oração dos fiéis  

Rezemos juntos e digamos: Jesus Bom Pastor, escutai-nos!   

1. Pela Igreja (italiano)  

Pela Igreja, pelo Papa, os Bispos e todos os sacerdotes, para que possamos formar um só 

rebanho e seguir juntos o Único Pastor.  Rezemos!  

2. Pelos governantes (inglês)  

Por todos os governantes do mundo, especialmente os dos países mais feridos por conflitos e 

violências, para que suas escolhas sejam guiadas pela preocupação autêntica com o bem dos 

povos que lhe são confiados.  Rezemos!  

3. Pelo Reitor-Mor e a Família Salesiana (espanhol)  

Pelo Reitor-Mor, Ḍom Angel, para que o Senhor o sustente no seu serviço de animação e possa 

tornar sempre mais forte e estendida a rede carismática que une todos os membros da Família 

Salesiana.  Rezemos!   

4. Pela Madre (francês)  

Pela Madre Yvonne, para que o Senhor recompense a sua doação generosa no serviço de 

animação do Instituto e a encha de alegria, sabedoria e fortaleza.  Rezemos!  

5. Pelas comunidades educativas (português)  

Pelas nossas comunidades educativas espalhadas por todo o mundo, para que, radicadas no 

território em que atuam, possam ser, através do serviço de educação e evangelização dos 

jovens, presença de vida e esperança, no tempo difícil que estamos vivendo.  Rezemos!   

6. Por todos os jovens (árabe)  

Por todos os jovens do mundo, especialmente os mais pobres e abandonados, para que possam 

encontrar guias capazes de orientá-los em suas escolhas de vida e de trabalho.  Rezemos!   

7. Pelas vocações (vietnamita)  

Por todos os jovens em busca de sentido da vida, para que possam descobrir a beleza do dom 

de si a Deus e ao próximo, na vida religiosa e sacerdotal.  Rezemos! 

 

 

Consagração  

Dança indiana de adoração  

 

 

Agradecimento  

Com as palavras de Maria, elevamos ao Senhor o nosso canto de agradecimento ao Senhor pelo 

dom da vida de Madre Yvonne e por todos os dons com os quais Ele enriquece, cada dia, nossa 

vida e missão em todo o mundo.  

Canto do Magnificat 


