Tríduo da Festa de Santa Ana
26 de Julho
1º Dia: Santa Ana Modelo de Fé
Introdução: Caríssimos irmãos e
irmãs, boa noite. Queremos dar as
boas vindas a vocês que hoje estão
aqui presente para iniciarmos nosso
Tríduo em honra a Santa Ana. Hoje
temos como Tema: Santa Ana,
modelo de Fé. A Fé é um dom de
Deus. A carta aos Hebreus nos diz no
capítulo 11,1 “ a fé é o fundamento da
esperança, é uma certeza a respeito do
que não se vê.” Santa Ana, filha do seu
povo, viveu a fé. Ela participava da
espera orante do seu povo e se
formava na escola dos pobres de Deus.
Ana é uma Mulher de Fé que soube
esperar
em
Deus.
Com
alegria
continuemos nosso Tríduo invocando a
Santíssima Trindade.
Em nome do Pai...
Canto: Eu canto louvando Santa
Ana minha mãe
Eu canto louvando Santa Ana
minha mãe
A ela um eterno obrigado eu direi.
Santa Ana foi quem me ensinou a
viver.
Santa Ana foi quem me ensinou a
sofrer.
1.Santa Ana em minha vida é luz a me
guiar, é mãe que me aconselha me
ajuda a caminhar. Mãe do bom
Conselho, rogai por nós.
2 Quando eu sentir tristeza, sentir a
cruz pesar, Santa Ana gloriosa de ti
vou me lembrar. Santa Ana Gloriosa,
rogai por nós.
3. Se um dia o desespero vier me
atormentar, as forças da esperança em
ti vão encontrar. Mãe da Esperança,
rogai por nós.

Liturgia das Horas- Salmos
(pausa - fundo musical)
I Leitura: Tiago 2,14-18
REFLEXÃO: A FÉ E AS OBRAS.
Dirigente:
Quando
nós
nos
encontramos em situações difíceis sem
saídas e sem saber como resolver os
problemas,
muitas
vezes
nossos
amigos ou parentes procuram nos
consolar com as palavras: "você tem
que ter fé” Ter fé em que? Ter fé em
quem? O que é fé? De onde vem a
nossa fé? Diz a Bíblia que a fé é um
dom gratuito de Deus. Um dom,
portanto não merecido e menos ainda
conquistado pelo nosso comportamento
e pelas nossas virtudes.
Leitor 1: Fé, sem dúvida, é a virtude
evangélica mais difícil, pois ela nos
obriga deixar e abandonar toda e
qualquer autoconfiança. A fé é como
entrar num carro de corrida, fechar os
olhos e acelerar até o último. A fé é
como se jogar no precipício sem paraqueda. Fé é confiar sem restrições e
sem perguntas na palavra e na
promessa de Deus. Por isso a fé é a
virtude evangélica mais difícil.
Dirigente: Nós não temos nada nas
mãos. Nós confiamos cegamente em
Deus e é justamente esta confiança
que nos fortalece, que nos dá a
segurança que a nossa vida e os
acontecimentos da nossa vida não são
meros fatos acidentais e seqüências de
uma corrente contínua.
Leitor 2: É a fé de Abraão, a fé dos
profetas, a fé de Nossa Senhora que
nos garantem que a nossa vida vale a
pena ser vivida, e ser vivida servindo
aos outros. A nossa fé então se realiza
no encontro com os outros, com os
menos favorecidos que precisam da
nossa ajuda, com os desesperados que
precisam de uma palavra de consolo e
de ânimo.
Canto Padre Zezinho Canção em Fé
maior
Dirigente: A Igreja desde o início era
consciente disso como nos mostra os
atos dos Apóstolos, e durante séculos

era somente a Igreja que se importava
com os miseráveis, os doentes, os
velhos, os condenados pela sociedade.
Leitor 1: Hoje temos os jardins de
infância
e
escolas
dirigidas
e
organizadas por instituições religiosas e
paroquiais, hospitais, asilos e abrigos
para pessoas que vivem na miséria,
temos centros para jovens, escritórios
de aconselhamento e institutos sociais,
temos a fazenda da esperança visitada
pelo Papa pessoalmente. As obras de
misericórdia são o resultado da
experiência de cada pessoa que
acredita que “ Deus é amor”.
Leitor 2: Não adianta fazer discursos e
perder muitas palavras, que Deus é
amor, nós devemos viver e transformar
em realidade esta verdade, assim como
Carlos e Júlia. A fé deles tinha raízes
profundas transmitida pelos seus pais e
vividas em cada momento de sua vida.
Para eles a fé não era uma mera
coincidência e tampouco ensinamentos
recebidas nas aulas de religião, mas
sim uma história pessoal de vocação
que dirigiu e orientou as suas vidas. Fé
que não se alimenta em Jesus Cristo
não recebe a força da videira e não
conhece a maravilha do pão vivo que
desceu do céu.
Dirigente: Carlos e Julia e também a
bem aventurada Madre Henriqueta
experimentaram esta verdade todos os
dias .Eles sabiam que ter fé quer dizer
se entregar totalmente aos interesses
de Deus e quem se abandona neste
Deus, Deus não o abandona.
PRECES: Santa Gloriosa, rogai por
nós!
Pai nosso
Ave Maria
ORAÇÃO FINAL:
Ó Deus, que concedestes a Santa Ana
a graça de dar a vida à Mãe de vosso
Filho Jesus, fazei que por sua
intercessão, alcancemos a salvação
prometida a vosso povo. Por nosso

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.
Canto Final:
Se Ana a graça espera, Joaquim
acolhe na fé a Estrela da manhã e o
anúncio presença do Sol de Justiça,
do Sol de Justiça.
1. Esperando, esperastes teu Deus, sua
promessa, seu Dom, pois longo é o
caminho lacerante espera na fé.
2. Amigos de Deus, formados pela
Sabedoria, o olhar busca ao longe
vislumbrar a glória do Senhor.

TRÍDUO DE SANTA ANA
2º Dia:
Santa Ana Missionária
Canto: É missão de todos nós.
Introdução: Boa noite, irmãos e
irmãs. Hoje o tema do nosso tríduo é a
Missão. Queremos continuar nossa
sintonia com toda a Igreja e de
maneira particular rezar por todos os
missionários e missionárias. Santa Ana
certamente
foi
uma
mulher
missionária. Muitos artistas retratam
Santa Ana no ato de ensinar sua filha
Maria a mãe de Jesus a ler a Palavra de
Deus. Esta atitude nos mostra que de
fato Santa Ana foi uma mulher que
junto aos pobres de Deus era ouvinte e
testemunha fiel da Palavra de Deus. É
a mulher missionária que transmitiu a
Lei de Deus de geração em geração.
Com alegria continuemos nosso Tríduo
em nome do Deus Uno e Trino, Em
nome do Pai...

( pausa – fundo musical)
LEITURA: A figura principal e mais
eminente na história das missões da
igreja é sem dúvida
São Paulo,
chamado “o apóstolo dos gentios”. Diz
ele na sua primeira carta aos Coríntios
9, 19-a 23
“Embora eu seja livre em relação a
todos, tornei-me o servo de todos,
afim de ganhar o maior número
possível. Para os judeus, fiz-me
judeu, a fim de ganhar os judeus.
Para os que estão sujeitos à Lei,
fiz-me como se estivesse sem a
Lei, para ganhar aqueles que vivem
sem a Lei. Para os fracos me fiz
fraco, a fim de ganhar os fracos.
Tornei-me tudo para todos, a fim
de salvar alguns a todo custo. E
isto tudo eu faço por causa do
evangelho, para dele me tornar
participante.”
REFLEXÃO:
Leitor 1: Se a igreja cortasse a missão
do seu anuncio, ela ia se afastar por
completa da sua tarefa principal que é
levar à todos os povos o conhecimento
de Jesus Cristo.
Canto: Se calarem a voz dos
profetas as pedras falarão, se
fecharem uns poucos caminhos mil
trilhas nascerão, muito tempo não
dura a verdade, nestas vargens
estreitas demais, Deus criou o
infinito pra vida ser sempre mais.
Leitor 2: Paulo diz á sua
comunidade:”Alegrai-vos no Senhor.
Não me canso de dizer-lhes sempre a
mesma coisa, para que vocês fiquem
sempre mais seguros e firmes na sua
fé”.
Ele, o primeiro missionário do
cristianismo reflete sobre suas viagens
e encontros com os irmãos e transmite
o seu entusiasmo de poder anunciar o
Evangelho do seu Senhor.“Considero
tudo uma perda, diante do bem
superior que é o conhecimento do meu
Senhor Jesus Cristo.

Leitor 1: Paulo percorre centenas e
centenas de quilômetros pela Ásia e
Grécia para dizer sempre a mesma
coisa: “Por causa dele perdi tudo, e
considero tudo como lixo, a fim de
ganhar Cristo, e estar com ele”.
O que é o motivo que leva Paulo a
ariscar a sua vida? É somente Jesus.
Todos: Senhor se tu me chamas eu
quero te seguir se queres que eu te
sigo responde ei-me aqui.
Leitor 2: A madre Henriqueta faz
como lema da sua vida: “somente
Deus”, se consagrou às santas missões
e escreve: “Deus, vos ofereço o
sacrifício da pátria, dos parentes, dos
amigos e de qualquer outra coisa, me
consagro por amor vosso e pela
salvação das almas às santas Missões”.
Como Superiora Geral ela envia as
primeiras irmãs à Índia e assim até
hoje as irmãs de Santa Ana se
empenham em manter vivo os dois
aspectos do carisma: a vida interior e
missionária. Por isso encontramos as
irmãs pelo mundo inteiro, da Índia até
ao Amazonas.
Leitor 1: Os Leigos Amigos de Santa
Ana pisaram no pó desta estrada para
ajudar levar a Boa Nova a todos os
cantos do mundo, mas principalmente
ao redor de suas casas. Somos
chamados ser luz e sal na nossa
paróquia trabalhando nos grupos e
pastorais e transmitindo a riqueza
carismática e a espiritualidade das
irmãs de Santa Ana.
Leitor 2: São Paulo percorreu o
mundo antigo para propagar a sua
grande “paixão” Jesus Cristo. Nós
somos “apaixonados” por Jesus?
Somos chamados a ser no meio do
mundo, no nosso trabalho, na oficina,
no mercado, na loja, na escola ser sinal
de esperança e instrumento do Deus
Providência e Misericórdia para com os
pequenos e os pobres do nosso tempo.
Pedimos, portanto que Deus que é
amor e vida ilumine as irmãs de Santa

Ana e o grupo LASA para que todos nós
sejamos uma fonte de graça e que
nossa vida seja missionária
testemunho do amor de Deus
.
PRECES:
Santa
Ana
missionária, rogai por nós!

mulher

1. Por todos os missionários e
missionárias espalhados pelo mundo
inteiro, afim de que se
sintam
fortalecidos pelo próprio Cristo ao
anunciarem o Reino de Deus, rezemos
ao Senhor.
2. Rezemos por todas as pessoas que
confiam em nossas orações em
particular
por
aquelas
que
se
encontram em dificuldades, que Santa
Ana, a mãe de Maria e avó de Jesus
interceda por cada uma delas, rezemos
ao Senhor.
3. Pela Missão evangelizadora das
irmãs de Santa Ana espalhada por todo
o mundo, afim de que seguindo as
pegadas de Jesus conforme o Carisma
dos fundadores Carlos e Júlia possam
ser sinais de Esperança e Vida,
rezemos ao Senhor.
4. Por todas as comunidades que se
encontram em situação de abandono,
exclusão e marginalização, possam ser
ouvidas pelo Deus Providente através
do envio de novos missionários,
rezemos ao Senhor.
ORAÇÃO FINAL:
Ó Deus, que concedestes a Santa Ana
a graça de dar a vida à Mãe de vosso
Filho Jesus, fazei que por sua
intercessão, alcancemos a salvação
prometida a vosso povo. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

1. Esperando, esperastes teu Deus, sua
promessa, seu Dom, pois longo é o
caminho lacerante espera na fé.
2. Amigos de Deus, formados pela
Sabedoria, o olhar busca ao longe
vislumbrar a glória do Senhor.

TRÍDUO DE SANTA ANA
3º Dia:
Santa Ana, Mulher Educadora,
Mãe e Missionária.
Introdução:
Boa noite irmãos e irmãs. Hoje em
nosso último dia do Tríduo nas
vésperas da nossa Grande Festa de
Santa Ana, temos o Tema: como
Santa Ana Mulher Educadora, Mãe e
Missionária.
Santa Ana pela sua humildade, como
mulher de fé e abandono em Deus foi
escolhida por Ele como instrumento
privilegiado para realizar as promessas
feitas pelos pais. Santa Ana aceitou
com profundo espírito de Fé a vocação
de ser mãe e educadora daquela que
daria a Luz o Salvador do mundo,
Jesus. E como todo Missionário e
Missionária, Santa Ana certamente foi
testemunha e modelo de Vida, levando
a Palavra de Deus para todos os seus
inclusive para sua filha Maria.
Com
alegria cantemos invocando o
Deus Uno e Trino: Em nome do Pai,
em nome do Filho, em nome do
Espírito Santo Amém. A graça do
Cristo, o amor de Deus Pai, o
Espírito Santo co’ gente. Amem.
Amém! Aleluia! Amém! Aleluia!
Amém! Aleluia! Aleluia! Amém!

Canto Final:
Se Ana a graça espera, Joaquim
acolhe na fé a Estrela da manhã e o
anúncio presença do Sol de Justiça,
do Sol de Justiça.

ORAÇÃO:
Querida Santa Ana, modelo de mãe e
de Educadora, intercede por nós e
alcança-nos a graça de imitar a Ti e à

tua Filha, dedicando-nos à participação
fiel na comunidade. A fim de que o
Reino de Deus se implante e cresça
cada vez mais em nosso meio com o
triunfo da verdade, da Justiça e da paz.
HINO
1. Enquanto uma coroa em tua honra
celebra o teu louvor festivamente,
recebe, São Joaquim, pai venerável, a
voz dos corações em prece ardente.
2. Dos reis antepassados és linhagem:
Davi e Abraão, és deles filho.
Mas é por tua filha, a Soberana, do
mundo, que adquires maior brilho.
3. Assim, a tua prole abençoada,
nascida de Santa Ana em belo dia,
do pais, todos o votos realiza e traz ao
mundo triste a alegria.
Leitura: Provérbios 31, 10-30
Reflexão:
A mulher luta pela sua independência,
e quer projetar a sua vida, quer a sua
valorização na sociedade, nas políticas
e no mercado de trabalho. Ela quer o
reconhecimento das suas qualificações,
idéias e sucessos em todas as áreas da
sociedade. Ela não mais permite que o
mundo dos homens determine a vida
particular e pública dela. Na história a
mulher sempre se encontra na busca
da sua auto-afirmação e valorização.
Assim encontramos figuras fortes e
verdadeiras líderes de seus povos,
principalmente na história do povo de
Deus:é Judite, Ester, Rute e muitas
outras. Os versos do capítulo 31 dos
Provérbios que ouvimos desenha uma
imagem da mulher idealizada hoje.
A
Igreja
nas
suas
liturgias
e
interpretações aplica este texto do
Antigo Testamento a Santa Ana uma
mulher
forte,
uma
pérola
uma
trabalhadora, uma mulher sábia e uma
mulher caridosa. A mulher de hoje
pode tê-la como ideal sem sacrificar a
sua dignidade ou auto-afirmação. Em

muitas áreas e circunstâncias da vida é
a mulher que deve orientar, determinar
e direcionar os caminhos, A mulher
deve se colocar ao lado do homem,
trabalhar junto com ele e dar vida,
sensibilidade e coração ao mundo, pois
o mundo de hoje é um mundo frio,
calculista,
visando
somente
os
resultados e lucros das sua s
atividades.
Sua missão no mundo de hoje é
resgatar a feminilidade da mulher.
Precisamos hoje de mulheres como
Júlia, que “abre as portas aos pobres e
estende o braço ao indigente” que
toma as suas decisões escutando a voz
do coração, confiando no seu Deus.
PRECES: ESPONTÂNEAS
Ladainha de Santa Ana
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, escutai-nos.
Deus Pai Celestial, Tende Piedade de...
Deus Filho Redentor do mundo,
tende...
Deus Espírito Santo, tende Piedade
de...
Deus Uno e Trino, tende piedade de
nós
Senhora Santa Ana, rogai por nós.
Santa Ana avó de Cristo, rogai por nós.
Santa Ana Mãe de Maria Virgem, rogai
por nós.
Santa Ana esposa digníssima de
Joaquim, rogai por nós.
Santa Ana, arca de Aliança, rogai por
nós.
Santa Ana, raiz de Jessé, rogai por nós.
Santa Ana, descendente de estirpe
real, rogai por nós.
Santa Ana, alegria dos anjos, rogai por
nós.
Santa Ana, filha dos Patriarcas, rogai
por nós.
Santa Ana, oráculo dos Profetas, rogai
por nós.
Santa Ana, glória dos Santos, rogai por
nós.
Santa Ana, nuvem resplandecente,
rogai por nós.

Santa Ana, cheia e cumulada de
graças, rogai por nós.
Santa Ana, modelo de devoção, rogai
por nós.
Santa Ana, modelo acabado de
paciência, rogai por nós.
Santa Ana, fortaleza da Igreja, rogai
por nós.
Santa Ana refúgio de todos os
pecadores, rogai por nós.
Santa Ana protetora dos cristãos, rogai
por nós.
Santa Ana, alívio e alegria dos aflitos,
rogai por nós.
Santa Ana, mãe terníssima das viúvas,
rogai por nós.
Santa Ana, mãe, mestra e educadora ,
rogai por nós.
Santa Ana, protetora eficaz dos
navegantes, rogai por nós.
Santa Ana, especialíssima advogada de
seus devotos, rogai por nós.
Santa Ana, luz e refúgio de todos que a
invocam, rogai por nós.
Santa Ana modelo de Fé e abandono,
rogai por nós.
Santa Ana, protetora dos avós, rogai
por nós.
Santa Ana, Padroeira das Irmãs de
Santa Ana, rogai por nós.
Santa Ana, Padroeira
dos Leigos
amigos de Santa Ana, rogai por nós.
Santa Ana, auxílio dos pobres, rogai
por nós.
Cordeiro de Deus que tirais os pecados
do mundo, perdoai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais os pecados
do mundo, escutai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais os pecados
do mundo, tende piedade de nós.
Pai nosso - Ave Maria
ORAÇÃO FINAL:
Ó Deus, que concedestes a Santa Ana
a graça de dar a vida à Mãe de vosso
Filho Jesus, fazei que por sua
intercessão, alcancemos a salvação
prometida a vosso povo. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

Canto Final:
Se Ana a graça espera, Joaquim
acolhe na fé a Estrela da manhã e o
anúncio presença do Sol de Justiça,
do Sol de Justiça.
1. Esperando, esperastes teu Deus, sua
promessa, seu Dom, pois longo é o
caminho lacerante espera na fé.
2. Amigos de Deus, formados pela
Sabedoria, o olhar busca ao longe
vislumbrar a glória do Senhor.

