
                                          

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

CORAÇÃO DE CLAY 

(TAPESMEN) 

Faça de mim um coração de barro, 

quebra o coração de pedra, 

dê quantas voltas quiser, 

mas faça-o à sua maneira. 

 

Dê-me um coração simples, 

me faça um coração como o seu, 

use a forma que você quiser, 

mas faça-o exatamente como o seu. 

 
Como desejar, senhor, 

Como você quer que seja? 

Molde-o Jesus, 

faça do seu jeito. 

Que eu tenha sua paciência, seu amor, 

que eu possa ter sua vontade, 

que eu tenha sua liberdade, que eu 

tenha essa paz com Deus, 

que eu possa ter o que me falta, que eu 

possa ter mais do que o que não tenho, 

fazer de mim um coração de barro, isso 

é tudo o que eu quero. 

Que eu possa ter sua simplicidade 

sempre tão cheia de luz, 

perdoe como você perdoa, veja como você 

o faz bem, 

fazer de mim um coração de criança um 

coração limpo e puro, 

vire-o com suas mãos 

e fazer de mim um coração como o seu. 
 

O QUE É QUE MANTÉM E SUSTENTA MINHA VOCAÇÃO? 

Bem-vindos, neste ano de celebração das vocações, especialmente 

para nós maristas, começamos nosso momento, refletindo 

interiormente sobre nosso "SIM", tendo nos sentidos moldados pelo 

Senhor. 

CANÇÃO: "CORAZÓN DE BARRO" 

(CORAÇÃO DE BARRO) 

 

CONGRATULA-SE 

 

CANTO 

 

ATIVIDADE 

 

TEMPO PESSOAL 

 

EDIÇÃO 

 

PARTILHAR 

 

Como sentimos que nosso coração é feito de barro, que foi moldado 

pelas mãos do Senhor, descobrimos nossos começos, lembrando 

aquela centelha vocacional que acendeu e despertou em mim e gerou 

um processo na jornada da vida religiosa .......... 

(distribuir massa de jogo colorida para cada pessoa, tantas quantas 

forem necessárias) 

Em um determinado espaço, convidar cada pessoa a dar forma com 

plasticina àquele sonho que guiou minha vocação e me deu luz. 

 

Olhando a forma que fiz de plasticina, vejo suas cores, suas 

características, sua maneira de ser e de ser, e me pergunto: 

Será que mudou, será que mudou, será outro sonho que me sustenta 

para continuar caminhando? 

 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

Celebrando a vida de cada um de nós, compartilhamos nossos sonhos, 

a forma como percebemos nossa caminhada como maristas no estilo 

de Maria e Champagnat. .... 

6.- 

CUT THE ROCK 

(KAIROI) 

Ele cortou a pedra, fez irmãos 

construindo uma casa, uma família de 

trabalho e elogios, por exemplo, 

construiu uma fraternidade. 

Mas foi Deus, que viveu no corpo deste 

homem, que escutou, sorriu e deu forças 

para caminhar. 

 

Porque o homem sem Deus 

não é seu próprio mestre. 

 

Para o homem sem Deus conhece a 

derrota. 

E o fato é que o homem sem Deus não 

pode andar (2). 

 

Eles o combateram e contestaram sua 

idéia de loucura, desencorajaram seu 

entusiasmo e se opuseram a ele; ele não 

tinha ninguém para lutar em seu nome. 

Mas foi Deus, que apoiou cada passo 

deste homem, que vigiou e refutou o 

orgulhoso e charlatão. 

 

Ele correu as montanhas, provou a 

fadiga e o sabor do suor. 

O aldeão recebeu suas bênçãos, deu-lhe 

sua cama e ele dormiu na entrada da 

porta. 

Mas era Deus 

que iluminou o coração deste homem, 

e deu esperança aos pobres 
desabrigados... 

 

 



                                          

 

 

SALVE REGINA....... 

 

CANTO 

 
CANÇÃO: "CORTE A PEDRA". 

 

7.- 

NOSSO PAI....... 

 


