
... SE MORRE,  

PRODUZ MUITO  FRUTO

Vigília de Oração

Aniversário da bea�ficação de M. Maria Catarina Troiani

14 de abril de 1985

 (Durante o canto se beija a relíquia)

Mandato Fina

Dirigente: Hoje a humanidade tem extrema necessidade de 

testemunho convicto e corajoso; hoje o mundo pede aos 

cristãos a coragem da fé! A bem-aventurada Catarina Troiani, 

com a eloquência da sua  vida nos mostra o caminho e nos 

ajuda com a sua intercessão. O Coração Imaculado de Maria 

par�cipe a  todas vós a firmeza da sua fé, a sua ânsia 

apostólica, o ardor da sua caridade!

       E vos acompanhe também a minha Benção, que agora  de 

grande coração vos concedo e estendo com afeto a todas  as 

Irmãs Franciscanas Missionárias no mundo. 

(João Paulo II)

 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Todas: Amém



Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Todas: Amém

Dirigente: Estamos aqui reunidas em oração para reviver as bem-

aventuranças evangélicas, que animaram o ser e o operar da 

nossa Madre Catarina. “Missionária na clausura e 

contempla�va na missão”: com esta expressão João Paulo II 

apresentou a essencialidade de  uma vida consagrada e 

totalmente doada ao Sumo e único Bem;  era o dia 14 de 

a b r i l  d e  1 9 8 5 ,  d i a  d a 

bea�ficação da Mãe dos 

pobres. A mamma Bianca 

terminou a sua corrida como 

ela havia afirmado: “Quero 

caminhar de virtude em 

virtude até chegar à bem-

aventurada Sião celeste”. 

          Façamos memória deste “grão de trigo”  dado por Deus  a 

nós, suas filhas, à Igreja e ao mundo inteiro. Ela coloriu a 

história com a sua originalidade, morrendo a si mesma  pela 

vida de muitos

        

       Assim deve ser também para nós. Para levar frutos de caridade, 

de testemunho, e conversão,  de san�dade é preciso morrer 

pela causa de Cristo, aceitando o sofrimento redentor e 

salvador da própria cruz diária.

.                                                                                         
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Todas: Ó glória, sim ó glória verdadeiramente merecida, ó alma bela!

           Tu que por tantos anos soubeste com tanta sagacidade, dirigir e 

prover, só confiando em Deus e na Divina Providência, a tantas e 

tantas pessoas, aliviar e acolher cada infeliz sofredor. Bem 

merecias que os corações beneficiados por �, te seguissem 

mesmo morta, exaltando a tua bondade e caridade, uma vez 

que, em todo o Cairo não fizeste senão espalhar bene�cios 

sobre bene�cios...

Leitor: Tendo chegado a um certo ponto, as pobres Orfãzinhas 

retornaram todas em lágrimas ao seu Mosteiro, consumidas 

pela dor, vendo-se privadas  para sempre da sua boa e terna 

Mãe...

 Oh! Sim a Mãe dos pobres não existe mais.

Canto: Risplende nei  San�  (ou outro canto de Madre Catarina)

Rit.  Risplende nei san� la luce di Dio:
 La Chiesa a Lui can� la gloria di Dio

1. Tra il coro dei bea� Che a Cristo fan corona

 di Caterina il nome lassú nel ciel risuona:

 è il premio per gli esempli che in terra a noi  lasciò,

 e resterà nei tempi l´amore che porto.

2. O Madre Caterina che in cielo sei beata, 

 aL  Cuore di Maria tu fos� consacrata

 raccogli la preghiera che com ardente fe´

 la gente tua, sincera, a Lei rivolge e a te.

1111



 

             Leitor: Do evangelho segundo João ( 12, 20-26. 32) 

 

Naquele tempo, entre os que �nham ido à festa para adorar a 

Deus, havia alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era 

de Betsaida da Galilea e  disseram: queremos ver Jesus. Filipe 

falou com André, e os dois foram falar com Jesus.

 

Jesus respondeu para eles, dizendo: “ Chegou a hora em que  o 

Filho do  Homem vai se glorificado. Em verdade, em verdade vos 

digo: se o grão de trigo não cai na terra e não morre fica sozinho.  

Mas se morre produz muito fruto. 

 

Quem ama a própria vida, a perde e quem odeia a própria vida 

neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer me 

servir, que me siga, e onde eu es�ver ai  estará o meu servo. E, eu, 

quando for elevado da terra, atrairei todos a mim”. Dizia isso, para 

indicar de que morte devia morrer.

            
 

Dirigente: “Queremos ver Jesus” é o apelo de alguns gregos 

desejosos de conhecer a iden�dade de Jesus.

           Para responder ao desejo de saber quem Ele é, Jesus conta o evento 

da cruz. Conta-o com a parábola do grão de trigo, com a ordem da 

sequela dirigida aos discípulos, com a solene proclamação 

conclusiva.

           Neste momento de oração, admiremos como a nossa Madre relatou 

e viveu o evento da cruz em todas as situações; deixemo-nos 

inflamar pelo mesmo Espírito  que animou a sua existência, 

operando nela grandes coisas.                                                            
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Leitor: De um jornal do Cairo

Cairo 8 de maio de 1887

 Ontem, 7 de Maio, uma cena muito comovente se 

apresentava à minha vista. Um grupo numeroso de Orfãzinhas 

e de religiosas se movia a passos lentos, todas em lágrimas e 

soluços, acompanhando à úl�ma morada a sua Madre e 

Superiora Geral.

        Dizer quanta impressão causou ao meu coração ver aquelas 

lágrimas, ouvir aqueles angus�osos suspiros, é para mim 

impossível exprimi-lo em palavras. Eu seguia atônito esse 

cortejo fúnebre, procurando com olhos indagadores alguém 

que pudesse  dizer-me alguma coisa. Mas nada!  Uma onda de 

povo à direita e à esquerda fazia ala àquele grupo e da 

mul�dão não se ouviam surgir senão vozes de pranto e de 

suspiros, ora exaltando a  caridade da falecida, ora as suas 

virtudes, pois cada um que  foi beneficiado por ela, seguia-a 

chorando, gritando que havia perdido nela uma Mãe, o seu 

conforto, a  sua guia, todo bem.

            Finalmente, me foi dito, ser aquelas as religiosas Franciscanas 

e a falecida, a sua superiora Geral e Fundadora  da Ordem das 

Religiosas Franciscanas do Egito. Conhecia-as bem, mas 

jamais teria acreditado que entre as estreitas paredes daquele 

Claustro es�vessem escondidas tantas almas, todas 

dedicadas ao serviço da humanidade e tantas pobres 

orfãzinhas �vessem encontrado entre aqueles anjos da 

caridade uma casa, um refúgio.

Acende-se o Cirio Pascal e leva-se a relíquia da  Madre
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Canto ao Espírito Santo

Primeiro Momento -  MORRER PARA COLHER FRUTO 

Dirigente: Se o grão de trigo, caído na terra, não morrer, permanece 

só; mas ao contrário se morrer, produzirá muito fruto.

Leitor: Para Jesus se conclui o tempo das palavras e dos sinais, os 
quais devem deixar espaço ao GRANDE SINAL, a paixão gloriosa do 
Filho do Homem, pela qual todos poderão finalmente alcançar 
graça sobre graça. Isso, porém, não acontecerá segundo as 
espec�vas humanas, mas com o sinal paradoxal da vida através da 
morte.
A imagem  desnorteante é oferecida pela parábola do grão de trigo. 
Não há equívocos: a semente é Jesus. E cada discípulo se quiser ser 
como Ele, deve imitá-lo, entrando neste dinamismo.
Sem a morte, não existe fecundidade. O caminho percorrido pelo 
Mestre deve ser  de todo discípulo,  mesmo quando ele conclui  
com a morte. 

   

Da  Lec�o do papa Bento XVI aos párocos de Roma (23/2/2012)

(Leva-se uma semente que  é semeada na terra)

Leitor: Para ver Jesus, é preciso viver em si a história desta semente 
que cai na terra  e morre, como fez a nossa Madre Catarina, 
pequena semente plantada pelo próprio Deus na história da 
humanidade. Ela viveu a morte quo�dianamente, oferecendo-se a 
si mesma a Deus e a todos. Como o bom samaritano aliviou a dor 
humana proclamando o  amor divino.

9

na cruz

        “Quando for levantado da terra , atrairei todos a mim”.

                           

Todas:  Aqueles braços abertos e pregados

 não se apoderam, mas oferecem, 

 não rejeitam, mas acolhem,

 não afastam mas abraçam.

 Aquela nudez levantada e ridicularizada

 não se vinga mas se doa

 não se irrita mas harmoniza

 não se esconde mas se entrega. 

 

 Aquele sangue derramado e doado

 não mancha mas limpa

 não separa mas reconcilia,

 mas �ra mas dá a vida eterna.

 Aquelas palavras proclamadas

 não manifestam ódio mas amor,

 não anunciam guerra mas paz,

 não rejeitam, mas atraem todos a si.

Breve pausa
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      Escravidão, pobreza, fome, abandono dos recém-nascidos e dos 

doentes, exploração e marginalização não podiam assustar 

a mãe dos pobres, antes são para ela o ambiente vital onde 

se combate a boa batalha, onde se termina  a corrida e onde 

se mantém a fé.

       Quando as  obras ins�tuídas por ela pareciam prosperar 

serenamente, vem a guerra de 1882, que parece derrubar 

tudo. Mesmo em tal circunstância emergiram a fé luminosa, 

a fortaleza indomável, a caridade sem limites da Bem-

aventurada. Com esperança inabalável na Providência, ela 

assim exortava suas filhas: “Deus nos visitou no ano passado 

com a guerra, de novo neste ano de novo com a cólera; que 

Ele seja sempre bendito  e agradecido”.

                (Cf. Texto da homilia do Santo Padre durante o rito da bea�ficação)

Canto

Dirigente: O cris�anismo é uma pessoa levantada numa cruz, uma 

pessoa que se aniquilou a si mesma para nos salvar. As 

nossas chagas são curadas somente se forem imersas  nas 

chagas no Senhor levantado  por nós. (Papa Francisco).

Todas: Senhor nosso amabilíssimo, dai-nos a graça de amar-Vos 

perfeitamente e de amar convosco a Vossa Cruz, a Vossa 

Paixão, a Vossa Morte.

 Dirigente: A Cruz não é um ornamento, é o mistério do amor de 

Deus. A  Cruz é a certeza do amor inabalável de  Deus para 

conosco. Um amor tão  grande que entra no nosso pecado e 

o perdoa,  entra no nosso sofr imento e nos dá 
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     Madre Catarina era muito humilde em  todas as coisas. 

Considerava-se a úl�ma da casa. Apresentando-se  ocasião, 

prestava-se a fazer os serviços mais humildes... (Posi�o 62, 

p.204)

Breve pausa

Canto:

 Quem nos separará
 Quem nos separará, quem vai nos separar? Do amor de   
 Cristo,  quem nos separará?
 Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos  
 separar do amor de Cristo, quem será?

1. Nem a espada, ou o perigo, nem os erros do meu irmão; 
     nenhuma das criaturas, nem a condenação. 

2. Nem a vida, nem a morte, nem tão pouco a perseguição, 
     nem  o passado, nem o presente, ou o futuro e a opressão.

3. Nem as alturas, ou os abismos, nem tampouco a   
     perseguição, nem a angús�a, a dor, a fome, nem a  
     tribulação.

TERCEIRO MOMENTO – ELEVADO PARA ATRAIR TODOS A  SI'

Dirigente: Veio, então, uma voz do céu: “Glorifiquei-O e o glorificarei 

ainda”. 

         Disse Jesus: “Esta voz não ressoou  para mim, mas para vós. 

Quando for levantado da terra, atrairei todos a  mim.” 
Leitor: Jesus exalta sua paixão `dolorosa´ em PAIXÃO AMOROSA, 

filial e totalmente dirigida ao Pai: “Pai glorifica o teu 
nome!”, Sabendo que a glória do Pai coincide com a 
Glória do Filho.
Quem ama não vive para a própria glória, mas para a 
glória do amado, que se manifesta radical, justamente na 
cruz:  
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 a força para levá-lo.  (Papa Francisco) 

Todas: Fazei que  no nosso coração não haja outro amor senão o 

Vosso.

Dirigente: Caminhai pela estrada de Jesus, que é a misericórdia; 

sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. 

Somente com um coração misericordioso poderemos fazer 

tudo aquilo que o Senhor nos aconselha. Até o fim. A vida 

cristã não é uma vida autorreferencial; é uma vida que sai  

de si mesma para dar-se aos outros. (Papa Francisco)

Todas: Senhor, dai-nos a graça de não esmorecermos nunca no 

Vosso serviço.

SEGUNDO MOMENTO -  PERDER PARA GANHAR

Dirigente: Quem ama a própria vida a perde e quem odeia a própria 

vida neste mundo  a conservará  para a vida eterna. Se 

alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estou, lá estará 

também o meu servo.

Leitor: Só quem perde a própria vida por Jesus se realiza. O 

obstáculo para esta realização é o medo de perder-se e de 

sacrificar-se, porém a doação completa só pode acontecer 

no total abandono,   que se concre�za no seguimento do  

Filho do Homem.

            Para o discípulo esta via de sequela se concre�za através 

do caminho da humildade. A humildade no catálogo das 

virtudes pré-cristãs não aparece; esta é uma virtude nova, 

a virtude da sequela. Seguir Cristo quer dizer: entrar neste 

caminho de humildade.

                                                       Breve pausa
A humildade é  sobretudo a verdade. Viver na verdade, aprender a 

verdade, aprender que  a minha  pequenez é justamente a 

grandeza, porque só assim 

sou importante  para o grande 

tecido da história de Deus 

c o m  a  h u m a n i d a d e . 

Reconhecendo que eu sou um 

pensamento de Deus, da 

construção do seu mundo e 

sou insubs�tuível; justamente  assim, na minha pequenez e 

somente desse jeito sou grande. 

(Lec�o do papa Bento XVI aos párocos de Roma)

   

(Leva-se um cordão)

Leitor: Toda a vida missionária de Madre Catarina é uma prova do 

seu ardente amor para com Deus, uma vez que fazia tudo 

para a sua glória. (Posi�o 62, p. 122)

            Concentrada como era no seu Deus, não cuidava da es�ma e    
do louvor dos homens. Aquilo que buscava era contentar o   
seu Esposo Jesus. Eu  a considerava como Humildade e  
afabilidade personificada... (Posi�o 62, p. 72)                    
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