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“O Espírito do Senhor repousa sobre mim (Lc 4,- 18-19)” 
 

Acolhida: 1. Acolher as pessoas com a bênção da água  
                 2. Durante a bênção recitar ( ou cantar ) os versos do Cântico  
                     das  Criaturas: “ Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, 
                     que é mui útil e humilde,preciosa e casta!” 
                 3. Pode se distribuir copos de água para que, após a bênção, a  
                     Irmã Água seja saborosamente bebida 
 
A: Celebrar a vida e história de São Francisco é renovar nosso compromisso 
com a causa da vida e da esperança, é renovar nosso espírito de doação aos 
pobres e leprosos de hoje. Celebrar a vida de São Francisco é recordar que:  
“Das experiências de vida  que foram  lapidando  a personalidade do jovem 
de Assis, nasceu uma inspiração de vida, um caminho, um seguimento ao 
Cristo pobre, humilde e crucificado.(Frei Vitório Mazzuco OFM) ” 
 
Canto: Meu amigo deixou seu dinheiro, sua herança e os direitos que tinha, era jovem demais o menino disse o 

pai o visinho e a vizinha, meu amigo encontrou a  verdade em seu rosto banhado de luz, pelas ruas de sua cidade 

meu amigo imitava Jesus.  

 
A: Todos os anos celebramos a festa de São Francisco de Assis  percebemos que sempre tem algo de novo e 
encantador nesse homem, que serve para todas as culturas, para todas as crenças. Sua presença e sua festa não 
passam despercebidas entre o povo. Por que será? (momento de silencio) 
 
Leitor 01- Francisco trilhando seu caminho  percebe  bem nitidamente e expressa: “Não tenhamos outro desejo , 
outra vontade , outro prazer e outra alegria , a não ser nosso criador, Redentor e Salvador, o único e verdadeiro 
Deus. Pois só ele é bom, misericordioso e amável, suave e doce, só ele é santo, justo, verdadeiro e direito ( RnB 23 ) 
 
( momento de receber a luz: pode ser vela, ou tocha de fogo que passa de mão em mão. Nesta hora alguém pode 
recitar pausadamente a  Oração do Discernimento, de São Francisco de Assis:  
“ Ó glorioso Deus Altíssimo, Iluminai as trevas do meu coração, concedei-me uma fé verdadeira, uma 
esperança firme e um amor perfeito. Dai me ,Senhor, o reto sentir e conhecer, a fim de que possa cumprir o 
sagrado encargo que, na verdade, acabais de dar me. Amém! ” ) 
 
Canto: O Senhor é minha luz, ele é minha salvação, que poderei temer, que poderei temer. (Sl 26) 
 
Leitor 02 - Na espiritualidade do antigo testamento o povo tinha uma referencia sensitiva pela qual adoravam e 
louvavam aos deuses. A louvação é a dimensão de maior gratuidade!  São Francisco, diz, na Carta aos Fiéis: “ 
Amemos,pois, a Deus e adoremo Lo com o coração e espíritos puros, porque Ele mesmo nos pede, dizendo: “ Os 
verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e Verdade,pois todo aquele que adorar deve adorá  Lo em 
Espírito e Verdade”( Jô 4,23). E queremos oferecer Lhe os nossos louvores e preces de dia e de noite dizendo: “ Pai 
nosso que estais nos céus” ( Carta aos Fiéis,19-20) 
 
Leitor 03- A espiritualidade afro busca vê o universo como organismo vivo  ao qual pertencemos e busca uma  
integração com a energia presente em todos os seres. Integra cada pessoa na sua história ligando a com seus 
antepassados. Para as comunidades negras o cuidado com a natureza, com os cosmos é uma missão cotidiana. As 
plantas são sagradas, a terra é sagrada, as águas são sagradas, a própria comunidade como roda de conversa de 
vivencia é sagrada.  
 
Canto: Deus  vos salve Deus, Deus vos salve o universo onde mora Deus. 
 
Leitor 01-  A mística das populações  originárias da América Latina,  mística cósmica dos iamaras, tumbalalás, 
mapuche  e quétchuas, na Bolívia, Argentina, no altiplano andino, ou na Amazônia , é toda essa relação com a 
terra, com a natureza, profundamente ecológica.  
 
A: O comportamento vivido de Francisco diante da natureza  e das coisas  foi transmitidas  à sua família  que 
herdou um estilo de ser, um modo de viver e uma cosmovisão. O homem da cultura da paz, da harmonia e leveza; 
dos pequeninos e da bem aventurança.  

 



 
 
( Alguém pode ler pausadamente um trecho das Fontes Franciscanas, por exemplo:    1Celano 29, 80. 81s ; 2Celano 
124,165 ; Leg. Perusina 51; Espelho da Perfeição 113 ou 118) 
 
Para rezar: Que gestos carregamos em nós, em nossas fraternidades que são expressões dessa mística do cuidado e 
da solidariedade para com todo o universo? 
 
(Passa  se  o elemento Terra entre os participantes enquanto alguém pode recitar pausadamente:  
“ Louvado Sejas, meu Senhor, por nossa Irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, 

com  coloridas flores e ervas” ( Cântico das Criaturas ) 
 
Canto:  Pode se  colocar como Fundo Musical para ouvir ou cantar juntos  
             uma destas músicas: 

1. Planeta Água – de Guilherme Arantes 
2. O Sal da Terra – Beto Guedes 
3. O Cio da Terra – Chico Buarque e Milton Nascimento 
4. Bendito dos Romeiros da Terra – Ofício Divino das Comunidades  278 
5. Doce é Sentir 
 

Leitor 01: O planeta terra está ameaçado pelo aquecimento global fruto da irresponsabilidade, ganância do ser 
humano. Muitas vidas ceifadas todos os dias de tantas formas brutais e cruéis. Qual é nosso sentimento diante de 
tudo isso?  
 
A: Profeta  é aquele que mantém a memória  do Deus libertador. Ouçamos 
Crônicas 24,17-22  - Momento da reflexão e partilha de vida 
 
Leitor 01- Grandes coisas prometemos, maiores nos são prometidas (I Fioretti 18)  
 
Invocação 

1. De toda espécie de violência – Livrai-nos Senhor 
2. Da falta de fraternidade – Livrai- nos Senhor 
3. Dos projetos egoístas e intimistas _ Livrai- nos Senhor 
4. Da falta de compromisso com os pobres – Livrai- nos Senhor 
5. Da falta de elã missionário – Livrai- nos Senhor 

 
Outras intenções 
 
A:Santa Clara em sua carta a Inês de Praga  diz : agradeço ao doador da graça , do qual  cremos que procede toda  
dádiva boa  e todo dom perfeito (Tg 1,17)pois adornou com tantos títulos de virtude e a fez brilhar em sinais de 
tanta perfeição. Veja que como por você ele se fez desprezível e siga-o, sendo desprezível por ele neste mundo. 
Como desejo de imita-lo  mui nobre rainha , olhe considere  contemple o seu esposo, o mais belo entre os filhos dos 
homens (Sl 44,3) 
 
Oração: Santa Clara, nossa irmã, fugistes da riqueza do mundo para a pobreza do Santo Evangelho e quisestes 
escolher como vosso tesouro  a vossa herança o Deus do Presépio e do Calvário. Intercedei por nós, que o Senhor 
inspire a mesma fé e nos dê a força de perseverar  no caminho do bem.  Amém! 
 
Sugestões de Canto Final: Vai Ó Francisco reconstrói a igreja  
                                                   La vai São Francisco pelo Caminho 
                                                   Quando o fogo do amor ardeu no peito. 
 
 
 

 Irmã Silvana Sampaio Gomes e Frei Vitório Mazzuco (OFM). 
Curitiba-PR, setembro de 2009. 

 
 
 

 
 

 



 
 

Prezadas irmãs e irmãos... 
 

Feliz festa de São Francisco de Assis para todos nós! 

Vamos celebrar também com carinho a nossa querida  Santa Terezinha do Menino Jesus. 

 

Paz e Bem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


