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Irmãos e irmãs,
Da Ordem Franciscana Secular do Brasil,
Da Juventude Franciscana do Brasil,
Paz e bem!
Dando continuidade à preparação para Celebração Jubilar
tanto na OFS quanto na JUFRA do Brasil, apresentamos esta
proposta de Tríduo Celebrativo, que deverá ser vivenciado nas
fraternidades locais da OFS e JUFRA, de forma conjunta,
preferencialmente em comunhão e participação de toda a Família
Franciscana local.
O nosso desejo é, dentro das possibilidades locais e
respeitando a diversidade de realidades, que o Tríduo seja
celebrado entre os dias 24 a 26 de junho de 2020, exatamente 1
ano antes da celebração jubilar planejada para ocorrer em CanindéCE em junho de 2021, com participação conjunta da OFS, TOR e
JUFRA. Neste Capítulo Celebrativo, estaremos recordando os 800
anos do princípio, a raiz da vida da Terceira Ordem Franciscana
contidos na Carta aos Fiéis, bem como os 50 anos do início oficial
da Juventude Franciscana do Brasil, estruturada pelos trabalhos de
Frei Eurico de Melo, OFMCap.
Assim, o Tríduo está dividido em três celebrações: no 1º dia
vivenciaremos o aspecto unitário que nos torna Família
Franciscana; no 2º dia faremos memória da Ordem Franciscana
Secular; enquanto no 3º dia celebraremos a vocação da Juventude
Franciscana. Neste livreto também estão, em anexo, as duas
Orações que servirão para meditação das fraternidades nesse
período de preparação jubilar, devendo estas serem utilizadas em
reuniões, Capítulos e celebrações organizadas a nível local e
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regional. Também disponibilizamos um repertório inicial de
músicas, como sugestões, para nossas fraternidades aprenderem e
utilizarem em diversos momentos da vida fraterna, no desejo de que
as canções também sejam fontes de preparação para este jubileu.
Vamos entoar um momento novo e juntos meditarmos,
através desse Tríduo Celebrativo, nossa vocação franciscana,
fazendo memória, renovando nossos compromissos e trazendo a
esperança da profecia de continuarmos nossa missão na Igreja e no
mundo.
Fraternalmente,
Equipe Nacional de Formação da JUFRA do Brasil
Equipe Nacional de Formação da OFS do Brasil
José Douglas Soares C. de Souza, JUFRA/OFS
Sec. Fraterno Nacional da JUFRA
Maria José Coelho, OFS
Ministra Nacional da OFS
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Preparando o ambiente para o encontro:
O ambiente deve estar confortável, de modo que os assentos
estejam dispostos em forma de círculo. Ao centro, podem ser
colocadas imagens de irmãs e irmãos das três ordens franciscanas,
dispostos ao redor do Crucifixo de São Damião. As Sagradas
Escrituras também podem ser postas no centro do círculo,
ladeadas por uma vela. As pessoas, ao chegarem, sejam ser
recebidas com muito carinho e ternura.

1. REFRÃO ORANTE
(A melodia do refrão pode ser buscada no Youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=dwML_5UcGJ4>).
Jo17,21
Sejamos um para que o mundo creia (bis).
Sejamos um, irmãos sejamos um, irmãs. E o mundo há de crer.
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2. ACOLHIDA
O/A Animador (a) inicia a oração com a saudação:
Anim.: Irmãs e irmãos, iniciamos o primeiro dia do Tríduo
preparatório para celebrarmos o Jubileu dos 800 anos da inspiração
originária da Ordem Terceira Franciscana e 50 anos da Juventude
Franciscana do Brasil. É com grande alegria que os acolho nesta
celebração. Neste ano jubilar, rezemos ao Senhor para que nossa
Família Franciscana seja expressão, no mundo, de verdadeira
fraternidade. Que a Trindade Santa nos inspire a viver em
comunhão de vida e amor. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
Ass.: Amém.
3. ORAÇÃO INICIAL
Anim.: Rezemos juntos:
Ass.: Senhor, amoroso e compassivo, guarda em teu nome os que
escolhestes para vivenciar o Evangelho de teu Filho, segundo as
pegadas de Francisco e Clara de Assis. Santifica-os na união
fraterna, para que a Família Franciscana possa, com seu
testemunho, irradiar o teu Reino de amor, de justiça e de paz. Por
Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
4. MOTIVAÇÃO
Leit. 1: A riqueza de um carisma manifesta-se pela pluralidade dos
modos de vida que o encarnam. Como um jardim, belo em flores e
ervas, a família franciscana encantou o mundo com perfume do
testemunho de Clara e Francisco de Assis. A sonoridade e
fraternidade franciscana e clariana nasceram da atitude
fundamental de acolhida da diversidade, o que deu origem aos três
grandes ramos de nosso modo de vida. As três Ordens unidas ao
Cristo-Videira, despontaram, ao longo dos séculos, diferentes
formas de florescer e frutificar como resposta aos anseios do
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mundo. Cada grupo de nossa Família, cada membro de nossas
Ordens, compõe um grande mosaico, enaltecendo a imagem
luminosa do Evangelho vivido em fraternidade.
Anim.: Façamos memória, em atitude de gratidão, de irmãs e irmãos
membros das três Ordens (religiosas, religiosos, seculares), que
foram testemunho para nossa fraternidade local, regional e
nacional.
Ao fim, pode ser cantado o refrão meditativo:
Sejamos um para que o mundo creia (bis).
Sejamos um, irmãos sejamos um, irmãs. E o mundo há de crer.
5. PALAVRA DAS FONTES
Lei. 2: Da Regra da Ordem Franciscana Secular (Cap. 1)
Entre as famílias espirituais, suscitadas pelo Espírito Santo na
Igreja, a Família Franciscana reúne todos aqueles membros do
Povo de Deus, leigos, religiosos e sacerdotes, que se sentem
chamados ao seguimento do Cristo, à maneira de São Francisco de
Assis. Por modos e formas diversas, mas em recíproca comunhão
vital, eles querem tornar presente o carisma do comum Pai Seráfico
na vida e na missão da Igreja).
6. ACOLHIDA DA PALAVRA
(A melodia da aclamação pode ser buscada no
youtube:<https://www.youtube.com/watch?v=KKXrKG8TchA>).
Aleluia, Aleluia, Aleluia...
V. Que todos sejam um para que o mundo creia.
7. LEITURA BÍBLICA
(Jo 17, 21-24)
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Lei. 3: Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu
em ti. E para que também eles estejam em nós, a fim de que o
mundo acredite que tu me enviaste. Eu mesmo dei a eles a glória
que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu
neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que
o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste, como
amaste a mim. Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles
estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha
glória que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo.
8. MEDITAÇÃO
Anim.: Deixemos as palavras do Evangelho ressoarem em nosso
coração. Cantemos mais uma vez o refrão meditativo:
Sejamos um para que o mundo creia (bis).
Sejamos um, irmãos sejamos um, irmãs. E o mundo há de crer.
Após um momento de silêncio, o (a) animador (a) incentive os
presentes a partilharem as impressões que a palavra produziu na
fraternidade reunida. Podem ser feitas as seguintes perguntas.
1. Como eu me sinto por pertencer a essa Família Espiritual? Que
diferença essa espiritualidade fez na minha caminhada pessoal,
social, profissional e cristã?
2. O que temos feito para promover a comunhão de vida e missão
entre os ramos da Família Franciscana?
3. Em nossa realidade, como está a participação e a promoção de
nossas fraternidades em eventos como o Espírito de Assis ou a
Semana Laudato Si?
4. Como está nossa participação nos núcleos e regionais da
Conferência da Família Franciscana do Brasil (CFFB)?
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9. REZANDO COM A PALAVRA
Anim.: Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus Pai, fonte de amor,
nosso louvor e as necessidades de nossa família; e digamos:
Escuta-nos, Senhor.
1. Aumenta, Senhor, a comunhão entre nós, de modo que a Família
Franciscana seja sinal de verdadeira fraternidade, rezemos.
2. Firma os passos, ó Deus de ternura e vigor, dos filhos e filhas de
Francisco e Clara, que trabalham pela paz, para que alcancem frutos
de justiça, rezemos.
3. Fortalece, Pai de bondade, nossas fraternidades espalhadas pelo
Brasil, para que permaneçam firmes na vivência do Santo
Evangelho, rezemos.
Outras preces espontâneas
10. PAI NOSSO
Anim.: Como uma só família, unida no amor de Cristo, unamo-nos
as mãos para entoar a oração que o Senhor nos ensinou:
Ass.: Pai Nosso...
11. GESTO CONCRETO
Anim.: A oração nos inspira a assumirmos atitudes que estejam em
conformidade com a Palavra que meditamos e partilhamos. Neste
tempo favorável, no qual celebramos esse jubileu, que iniciativa
podemos promover para concretizar a unidade que deve haver em
nossa Família Franciscana?
Como sugestão, podem ser feitos encontros de convívio fraterno,
ações conjuntas de promoção de justiça social, campanhas de
solidariedade...
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11. ORAÇÃO FINAL
Onipotente, eterno, justo e misericordioso Deus, derramai a
plenitude do Espírito Santo em nossos corações, para podermos
seguir os passos de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus
Cristo. Unidos a Ele, possamos estreitar os laços de nossa família
franciscana. Neste tempo de graça no qual celebraremos os 800
anos do nascimento da Ordem Franciscana Secular e 50 anos da
Juventude Franciscana do Brasil, concede-nos a força para
vivenciarmos a verdadeira fraternidade entre todos os que se
sentem chamados a testemunhar, no mundo, o carisma de Francisco
e Clara de Assis. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.
12. BENÇÃO FINAL
Bênção de Santa Clara
O Senhor vos abençoe e vos proteja!
O Senhor faça resplandecer sobre vós a sua face!
O Senhor vos dê sua misericórdia!
O Senhor volva para vós seu olhar e vos dê a paz!
O Senhor derrame sobre vós as suas bênçãos e no céu vos coloque
entre os Santos!
O Senhor esteja sempre convosco e vós estejais sempre com ele!
Amém!
13. CANTO FINAL
(Propõe-se cantar a música para Celebração dos 800 anos ou
outro canto alegre, de modo a incentivar os presentes a se
cumprimentarem fraternalmente).
Franciscos e Claras pelo mundo
(A melodia pode ser buscada no youtube:
https://youtu.be/Qf9h_UzoJxk )
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REFRÃO: Somos Franciscos e Claras pelo mundo /
testemunhando com o jeito de viver / Somos terceiros de
Francisco nosso irmão / Com o tau no coração / Paz e Bem
queremos ser / E fazer no mundo acontecer.
1. Vou sair pelas ruas, pelas praças / Vivendo o Evangelho com
fervor / Ser irmãos, filhos, esposas, pais e mães / Fazendo a
vontade do Senhor. / Ensina-nos, ó Pai Francisco, / a sermos fiéis
à nossa vocação.
2. Entre os becos, na avenida ou em cada esquina / Ser franciscano
com ousadia e sem demora / Ser uma Ordem Penitente e a caminho
/ Ser no século filhos da misericórdia. / Ensina-nos, ó Mãe Clara,
/ a sermos fiéis à nossa vocação.
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Preparando o ambiente para o encontro:
O ambiente deve estar confortável, de modo que os assentos
estejam dispostos em forma de círculo. Ao centro, podem ser
colocadas fotografias de irmãs e irmãos que fizeram parte da
fraternidade local ao longo da história. Colocar no centro o
Crucifixo de São Damião, as imagens de São Francisco, Santa
Clara e se possível Santa Isabel da Hungria e São Luís Rei de
França. As Fontes Franciscanas, as Sagradas Escrituras e uma
imagem do distintivo da OFS do Brasil também podem ser postas
nesse ambiente. As pessoas, ao chegarem, sejam ser recebidas com
muito carinho e ternura.

1. REFRÃO ORANTE
Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor. Deus ali
está (bis).
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2. ACOLHIDA
O/A Animador/a inicia esse momento orante com a saudação:
Hoje nos acolhem nesta celebração da memória de nossas raízes,
aqueles que nos precederam e testemunharam, no século, a vida
evangélica à maneira de nosso pai São Francisco:
(Cada irmão/a presente pode dizer um dos nomes)
A viúva romana Jacoba Settesole, Os casais Elzeário de Sabran e
sua esposa Delfina, Luquésio de Poggibonsi e esposa Bonadonna;
os professores universitários Conrado Ferrini e Raimundo Lulo; as
rainhas Isabel da Hungria e Isabel de Portugal; o rei São Luís de
França; os sacerdotes São João Bosco e São João Maria Vianney,
os Papas Leão XIII, João XXIII, Pio IX, Pio X, Santa Margarida de
Cortona, Santa Angela de Foligno, Santa Rosa de Viterbo e no
Brasil: Zilda Arns Neuman, Chiara Lubich, Pedro Simon, Tancredo
Neves, Claudio Lemos Fonteles, Paulo Machado, os Arcebispos D.
Hélder Câmara e D. José Pereira Alves, e muitos outros irmãos e
irmãs que conviveram conosco em nossas Fraternidades (aqui
podemos citar alguns irmãos e irmãs que estiveram conosco ao
longo da história da Fraternidade local, regional ou nacional).
Ass.: Deus está presente. Tudo em nós se cale. Prostremo-nos,
adoremos e agradeçamos.
3. ORAÇÃO INICIAL
Anim.: Rezemos juntos:
Ass.: Senhor, nos chamastes para viver a penitência como
conversão permanente. Acolhemos vosso chamado, caminhando
dia a dia diante de vós, com os olhos fitos em vossa Cruz, onde
manifestastes vosso excessivo amor por nós. Rememorando com
júbilo os 800 anos de vida franciscana secular, queremos renovar o
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compromisso que assumimos no dia de nossa Profissão, de viver
em fraternidade, simplicidade e humildade, carregando o fardo uns
dos outros, nos alegrando com o bem que o Senhor realiza através
de cada irmão/irmã, e celebrando a vida. Amém.
Anim.: Que a Trindade Santa nos inspire a continuar vivendo nossa
missão em fraternidade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.
Ass.: Amém.
4. MOTIVAÇÃO
(Cada estrofe é proclamada por um irmão/ã)
Estar lá no alto sonhei.
Era um monte, um monte santo
Onde Francisco louvores cantou
Simplesinha, uma gruta encontrei.
Nessa gruta, Francisco, rezando,
Com a Ordem Terceira sonhou.
E eu com ele contemplei
Muita gente apressada chegando
E nosso pai, em Deus se alegrou
Do alto da gruta observei
Muitos que ainda vêm caminhando
E exclamam: O Senhor me chamou!
Já passaram oito séculos, eu sei
E Irmãos essa vida abraçando
Vivem o que a Regra apontou
E com todos vocês me alegrei,
Porque 800 anos, a penitência abraçando,
vivemos o que Francisco sonhou.
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(Todos/as juntos)
Francisco,
É teu o sonho e a caminhada.
Queremos sonhar e caminhar contigo.
Ao fim, pode ser cantado o refrão meditativo: Onde reina o amor,
fraterno amor. Onde reina o amor. Deus ali está (bis).
5. PALAVRA DAS FONTES
Lei. 1.: Das Fontes Franciscanas (Fioretti, Capítulo 16)
“E caminhando com ímpeto de espírito, sem escolher caminho nem
atalho, chegaram a um castelo que se chamava Savurniano, e São
Francisco se pôs a pregar e primeiramente ordenou às andorinhas,
que cantavam, que fizessem silêncio, até que ele tivesse pregado; e
as andorinhas obedeceram. E ali pregou com tal fervor que todos
os homens e as mulheres daquele castelo, por devoção, queriam
seguir atrás dele e abandonar o castelo. Mas São Francisco não
permitiu, dizendo-lhes: “Não tenhais pressa e não partais; e
ordenarei o que deveis fazer para a salvação de vossas almas”. E
então pensou em criar a Ordem Terceira para a universal salvação
de todos. E assim deixando-os muito consolados e bem-dispostos à
penitência, partiu-se daí e veio entre Cannara e Bevagna”.
6. ACOLHIDA DA PALAVRA
(A melodia da música pode ser buscada no youtube:
<https://youtu.be/nuiCNLMidW4>).
“A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo. Que
cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo
novo. ”
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7. LEITURA BÍBLICA (AT 2, 42-47)
Lei. 2.: Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos,
na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles
havia temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os
apóstolos realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e
colocavam em comum todas as coisas; vendiam suas propriedades
e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a
necessidade de cada um. Diariamente, todos juntos frequentavam o
Templo e nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e
simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por
todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade
outras pessoas que iam aceitando a salvação.
8. MEDITAÇÃO
(após um momento de silêncio)
Anim.: Deixemos as palavras das Fontes Franciscanas e a Leitura
Bíblica ressoarem em nosso coração em minuto de silêncio.
Cantemos mais uma vez o refrão meditativo:
Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor. Deus ali
está (bis).
Nesse momento o (a) animador (a) incentive os presentes a
partilharem as impressões que a palavra produziu na fraternidade
reunida. Podem ser feitas as seguintes perguntas.
I. O que me fez escolher a vocação Franciscana Secular? Houve
pessoas ou momentos importantes nessa escolha?
II. Como a nossa fraternidade tem vivenciado a missão dos/as
Franciscanos/as Seculares na Igreja e no mundo?
III. Como temos sentido a caminhada da Ordem Franciscana
Secular do Brasil ao longo dos anos? Quais os motivos que nos
levam a celebrar?
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IV. Como desejamos ver a Ordem Franciscana Secular nos
próximos anos? Quais os nossos desafios?
9. REZANDO COM A PALAVRA
Anim.: Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus Pai, fonte de amor e
cuidado, nosso louvor e as necessidades de nossa fraternidade; e
digamos: Senhor, escutai o nosso pedido.
01. Querido Deus, nós vos agradecemos por nos terdes presenteado
com este momento de júbilo permeado por um amor sem fim.
Aceitai a renovação do sim que pronunciamos com entusiasmo no
dia de nossa Profissão. Rezemos:
02. Concedei-nos, Senhor, a intimidade dos discípulos, o zelo dos
obedientes, a força dos simples, o despojamento dos humildes, a
coragem dos que se sabem amados. Rezemos:
03. Dai-nos, Senhor, vosso Espírito para que possamos contemplar
as raízes de nosso carisma que, saindo do húmus chão, traz consigo
a força, a beleza, a alegria e a leveza do ser pacificado. Rezemos:
04. Senhor, pela intercessão de nosso pai São Francisco de Assis,
concedei-nos os dons necessários para vivermos em nossas
Fraternidades, o amor fraterno, a celebração da vida. Rezemos:
Outras preces espontâneas
10. PAI NOSSO. MOTIVAÇÃO
(cada frase deve ser proclamada por um/a dos/as irmãos/as
presentes)
- Todas as coisas recebem significação na paternidade de Deus.
- Em sua Carta aos Fieis, primeira recensão, Francisco exclama:
Como é glorioso, santo e sublime ter um Pai nos céus!
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- Como é santo e dileto, agradável, humilde, pacífico, suave, e
sobretudo desejável ter tal irmão e tal filho: Nosso Senhor Jesus
Cristo.
- E ainda, imerso em Deus, abraça toda a Criação como irmã e
considera as ofensas contra a fraternidade, como ofensas a Deus
Pai.
Todos juntos: Pai nosso que estás no céu
11. GESTO CONCRETO
Anim.: Celebrar o jubileu da Ordem Franciscana Secular é fazer
memória da nossa história e recordar tantos irmãos e irmãs que
ajudaram a construir essa caminhada até aqui. O que conhecemos
sobre a história da nossa fraternidade local? Nesse sentido,
lançamos a proposta, como gesto concreto desse momento de
oração, realizar na Fraternidade um resgate histórico da caminhada.
Sugere-se recordar os/as pioneiros/as na história dessa Fraternidade
local. É importante conversar com aqueles/as que estão entre nós,
muitos já vivenciando a experiência do SEI. Ou, visitar as famílias
daqueles irmãos/as que já partiram para eternidade, a fim de,
recordar histórias deles com a Fraternidade. Também, recordar os
frades e as religiosas que estiveram participando dessa caminhada
fraterna.
11. ORAÇÃO FINAL: Oração pelo Jubileu dos 800 anos da
Ordem Franciscana Secular
Ó Pai Nosso, santíssimo, Criador, Redentor, Consolador e Salvador
nosso! (EPN)
Nós Vos louvamos e bendizemos por terdes inspirado vosso servo,
nosso seráfico Pai São Francisco, a fundar nossa Ordem
Franciscana Secular, enriquecendo-a com o precioso dom da santa
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Regra, medula do Evangelho, caminho para nossa perfeição e
missão (2C 208).
Vos louvamos e bendizemos porque nestes 800 anos nos
enriquecestes com o testemunho de tantos Irmãos e Irmãs que, a
exemplo de nosso seráfico Pai, procuraram conhecê-la e amá-la,
vive-la e morrer com ela (idem). Também vos louvamos e
bendizemos porque através de muitos de nossos irmãos e irmãs
enriquecestes a Família Franciscana e a Igreja com inúmeras
Ordens e Congregações religiosas dando, assim, origem a Terceira
Ordem Regular.
Por isso, Vos pedimos, que nos concedais a graça de podermos
também nós amar muito esta nossa Regra, esta nossa vida, esta
nossa vocação e missão. Que saibamos vive-las intensamente no
júbilo da Penitência evangélica.
Que nos ajudem e iluminem nossos amados santos e padroeiros:
Santa Isabel, São Luís e os bem-aventurados Luchésio e
Buonadonna.
Por tudo isso, altíssimo e glorioso Deus, iluminai as trevas de
nossos corações, dai-nos uma fé reta, uma esperança certa e uma
caridade perfeita; dai-nos, Senhor, senso e conhecimento para que
realizemos tudo o que nos inspirardes neste santo jubileu (OC).
Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito
Santo. Amém.
(NB: o trecho em vermelho é opcional)
12. BENÇÃO FINAL
Eu, Frei Francisco, o menor de vossos servos, vos confirmo, quanto
posso, interior e exteriormente, esta santíssima bênção.
(Testamento de São Francisco)
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•
•
•
•

O Senhor vos abençoe e vos guarde.
O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós.
O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz.
O Senhor vos abençoe.
Amém.

13. CANTO FINAL
(Propõe-se cantar a música “Paz e Bem a cantar” ou outro canto
alegre, de modo a incentivar os presentes a se cumprimentarem
fraternalmente com o gesto de Paz e Bem).
Paz e bem a cantar
(A melodia pode ser buscada no Youtube:
https://youtu.be/AtOZguJKkqA)
É fermento, é sal e luz. Paz e Bem a Cantar: Ordem
Franciscana Secular, Ordem Franciscana Secular.
1. Somos chamados ao Amor, testemunhar:/ Com o Evangelho o
nosso lar edificar. / Em sociedade promover paz e justiça, / leigas e
leigos em fraterna alegria.
2. O penitente, Irmão Francisco de Assis, / Em Jesus Cristo o
Caminho ensinou. / Com irmã Clara, irmão Antônio, assim nos diz:/
Louvado sejas, ó Altíssimo Senhor.
3. Irmão Luquésio e sua esposa Buonadona, / Foram fiéis a Santa
Regra Franciscana. / Com irmã Isabel, irmão Luís e Irmã Rosa, /
Em nossos lábios, o louvor se renova.
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Preparar o ambiente para o encontro:
Posicionar no ambiente materiais já lançados pela JUFRA do
Brasil, cartazes, fotos antigas da fraternidade, crucifixo de São
Damião, Tau, Bíblia, terra, simbolizando o chão que pisamos,
sandálias, simbolizando a caminhada e/ou outros símbolos
franciscanos à escolha da fraternidade.
1. REFRÃO ORANTE
Não perca de vista seu ponto de partida!
Não perca de vista seu ponto de partida!
(2CtIn 11 – Santa Clara)
2. ACOLHIDA
O/A Animador (a) – preferencialmente jufrista – inicia a oração
com a saudação:
Anim.: Irmãs e irmãos, estamos aqui reunidos para juntos
prepararmos nossos corações e nossa disposição em fraternidade,
em vista do Jubileu de Ouro que se aproxima, em que a nossa amada
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Juventude Franciscana do Brasil, como Fraternidade Nacional,
completará seus 50 anos de missão. Sintamo-nos todos acolhidos e
motivados para este momento único e tão importante em nossa
caminhada. Que São Francisco e Santa Clara, juntamente com
nossa padroeira Santa Rosa de Viterbo, intercedam por nós e nos
motivem cada vez mais ao crescimento em santidade e ao ardor e
empenho missionário.
3. ORAÇÃO INICIAL
Anim.: “Onipotente, eterno, justo e misericordioso Deus, dá a nós,
míseros, fazer por vós mesmo o que sabemos que quereis, e sempre
querer o que vos agrada, para que interiormente purificados,
interiormente iluminados, e acesos no fogo do Santo Espírito,
possamos seguir os vestígios de vosso amado Filho, nosso Senhor
Jesus Cristo, e chegar só por tua graça a ti, Altíssimo, que na
Trindade perfeita e na Unidade Simples, vives e reinas e és
glorificado, Deus onipotente, por todos os séculos dos séculos”
(COrd 50-52).
Anim.: Na presença da Trindade Santa, rezemos juntos:
Ass.: A Vós Senhor, em quem todo o bem e toda graça habitam de
forma infinita, // rendemos todo o louvor e toda honra // por este
momento que a vossa Divina Providência nos permite viver. //
Torna-nos capazes de não apenas admirarmos // os franciscanos e
franciscanas que vieram antes de nós, // mas de vivermos com amor
e profecia // o presente que nos é dado como dom e missão // a fim
de nos tornarmos testemunhas evangélicas // para aqueles e aquelas
que virão depois de nós. // Tudo, Senhor, é obra de vossa graça e
nada a nós pertence, // portanto, torna-nos humildes e agradecidos
// por tantos dons a nós dispensados ao longo de todos esses anos.
// Tudo isso vos pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, //
que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. // Amém.
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4. MOTIVAÇÃO:
Leit. 1: Estimados irmãos e irmãs, que a Paz e o Bem do Altíssimo
façam morada em seus corações.
O carisma do nosso Seráfico Pai São Francisco é dom de Deus à
Igreja e ao mundo, é força evangélica que transforma e renova as
realidades, fazendo com que o amor a Cristo Crucificado floresça
aonde há o deserto do desânimo, da descrença e da falta de
esperança.
Leit. 2: Por muitos séculos o Espírito do Senhor vem fecundando o
coração de tantos franciscanos e franciscanas por meio do exemplo
de vida do Pobrezinho de Assis. Em 2021 celebraremos os 800 anos
da forma de vida dos irmãos e irmãs da penitência, e com não
menos alegria estaremos comemorando o Jubileu de Ouro da
Juventude Franciscana do Brasil. Este Tríduo, que nos coloca
dentro da celebração jubilar, precisa despertar em nós duas atitudes
fundamentais: a gratidão e a missão. Este tempo de graça tem nos
ajudado a reconhecer com muita gratidão os rastros desta bela
história sagrada que nos une em torno do mesmo carisma e do
mesmo ideal. Isso tudo para nós é dom da misericórdia divina.
Leit. 3: Nossa vocação é sinal de misericórdia, nossa fraternidade é
exercício e escola de misericórdia, a criação é lugar de misericórdia.
Sobre a atitude de missão, nos revestimos da responsabilidade
franciscana pelo hoje da história, com tudo que essa resposta
significa. É através da doação generosa do nosso sim, que a chama
franciscana continuará iluminado o mundo com a essência do
Evangelho, que é Vida Plena para todas as criaturas.
Anim.: Celebremos com júbilo, enquanto Família Franciscana,
rezemos com amor verdadeiro e assumamos nas mãos as redes de
nossa missão, ouvindo sempre a voz d’Aquele que é o sentido de
nosso existir: Jesus, nosso Senhor, Pobre e Crucificado.
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Ao final, pode ser repetido o refrão orante:
Não perca de vista seu ponto de partida!
Não perca de vista seu ponto de partida!
(2CtIn 11 – Santa Clara)
5. TEXTO BASE
Leit. 1: Para compreender ainda mais o que é e o que quer a
Juventude Franciscana, vamos meditar a partir de trecho voltado à
Família Franciscana da Carta de Guaratinguetá, documento
escrito na ocasião de celebração dos 40 anos da JUFRA do Brasil,
em 2011, que fortalece o resgate da caminhada que nos levará até a
celebração dos 50 anos de missão e história, reafirmando nossos
desejos e anseios.
(O/A animador (a) pode orientar as irmãs e os irmãos que a versão
completa está disponível em anexo, caso queiram fazer a leitura
posterior. Se a fraternidade considerar oportuno, também pode ser
lida na integralidade nesse momento.)
Lei. 2: Diante da beleza e dos diversos dons estampados nos vários
ramos da Família Franciscana, precisamos assumir esta família na
busca contínua por estratégias comuns em vista da formação e da
convivência permanente, motivados pelo mesmo ideal de vida do
jovem Francisco de Assis. De forma prática e em todos os níveis,
precisamos ser incentivadores de encontros fraternos, momentos
formativos e ações conjuntas em vista da ação evangelizadora na
Igreja e no mundo. Diante disso:
Lei. 3: QUEREMOS SER aqueles jovens que abraçam, com um
novo vigor, o Carisma Francisclariano, com o intuito de sermos
formados para a sociedade, para a igreja, para a vida. Como jovens
franciscanos, comprometemo-nos a nos relacionarmos com todos
os ramos da Família Franciscana, fomentando e intensificando
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sobretudo os laços com a Ordem Franciscana Secular (OFS),
despertando em nós o desejo de professar a Regra e a Vida da OFS,
como um caminho natural de nossa vocação franciscana.
6. ACOLHIDA DA PALAVRA DE DEUS
Aleluia, aleluia, aleluia (bis)
1. O Evangelho é nossa vida, a mensagem do Senhor
Proclamado já na vida de Francisco, irmão menor.
2. O Evangelho nos inspira e Francisco transformou,
Deixou bens, casa, riqueza e irmã Clara o acompanhou.
7. LEITURA BÍBLICA (JO 15, 1-8)
Leit. 1: “Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo
ramo que não dá fruto em mim, o Pai o corta. Mas os ramos que
dão fruto, ele os limpa, para que deem mais fruto ainda. Vocês já
estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Permaneçam
em mim, e eu permanecerei em vocês. Da mesma forma que não
pode dar fruto o ramo que não permanece na videira, também vocês
não poderão dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a
videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele,
dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada.
Quem não permanecer em mim será jogado fora como ramo, e vai
secar. Esses ramos são recolhidos, atirados no fogo e queimados.
Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem
em vocês, peçam o que quiserem, e isso lhes será concedido. A
glória do meu Pai se manifesta nisto: que vocês deem muitos frutos
e se tornem meus discípulos.
8. MEDITAÇÃO
Anim.: A partir da leitura dos anseios juvenis para a Família
Franciscana manifestos na Carta de Guaratinguetá e da reflexão que
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nos foi proposta na Leitura Bíblica, fiquemos um minuto em
silêncio para ouvir o que Deus nos quer dizer.
O silêncio pode ser quebrado com o canto do refrão meditativo:
(a melodia pode ser consultada neste link:
https://www.youtube.com/watch?v=4j2EqG2H7wA)
Deus é amor, arrisquemo-nos viver por amor.
Deus é amor, Ele afasta o medo.
Nesse momento o (a) animador (a) incentiva os presentes a
partilharem as impressões que as leituras produziram na
fraternidade reunida, guiadas pelas seguintes perguntas:
I- Sou uma videira fecunda para a minha fraternidade? Quais são
os bons frutos que ofereço para minhas irmãs e meus irmãos?
II- Os laços entre a Juventude Franciscana e Família Franciscana,
sobretudo com a OFS, vem sendo cuidados e intensificados? O que
eu posso fazer para contribuir com esse objetivo?
III- Consigo enxergar a Infância, Adolescência e/ou Juventude
Franciscana como rosto jovem do mesmo carisma que escolhi como
forma de vida? Estamos nos preocupando uns com os outros e
vivendo em comunhão, como verdadeira Família Franciscana?
IV- Como eu posso incentivar mais jovens a seguir o mesmo ideal
de vida dos jovens Clara e Francisco de Assis?
9. REZANDO COM A PALAVRA
Anim.: Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que a nossa presença
franciscana seja um novo sinal luminoso e atuante no meio onde
vivemos. E com o coração confiante, elevemos a Deus os nossos
pedidos, rezando:
Ass.: Dai-nos força e coragem, Senhor da vida e da história.

26

(Cada prece pode ser feita voluntariamente por um irmão ou irmã)
1. Para que tenhamos força e coragem de ressignificar o nosso
sentido de pertença às nossas fraternidades, assumindo o
compromisso de viver com fidelidade a nossa vocação franciscana,
rezemos.
2. Para que tenhamos disponibilidade em assumir com amor os
serviços e Pastorais da nossa Igreja, sendo presentes e ativos nas
comunidades como missionários e profetas, rezemos.
3. Para que possamos ir ao encontro dos pobres, chagados,
excluídos, marginalizados, ferido, maltratados, doentes, e tantos
outros “leprosos” da nossa sociedade atual, para ser com eles “um
só coração e uma só alma” (Atos 4,32), rezemos.
4. Para que possamos contribuir para a Integridade da Criação e da
nossa Casa Comum, motivando a sociedade a uma verdadeira
conversão ecológica, através da vivência do nosso legado e
responsabilidade, rezemos.
5. Para que possamos sempre estreitar os laços fraternos com toda
a nossa Família Franciscana, reafirmando o nosso compromisso de
caminharmos juntos na fidelidade ao nosso carisma, rezemos.
(Preces espontâneas)
Anim.: Senhor da vida e da história, escutai os pedidos que brotam
do nosso coração e “dai-nos uma fé viva, esperança firme e caridade
perfeita”, para que possamos ser transformados interiormente com
a vossa Palavra, e contemplando sempre as vossas maravilhas,
possamos “olhar para o céu e dizer: que coisas lindas Deus fez
aqui”!
10. PAI NOSSO
Anim.: Estimados irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do
nosso tríduo, em que neste último dia trouxemos a memória da
JUFRA do Brasil e o compromisso futuro que queremos assumir
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diante das nossas fraternidades. Rezemos este Pai Nosso pedindo
ao Senhor que cumule de bênçãos nosso Jubileu de Ouro que se
aproxima e que nosso carisma se perpetue por anos e anos sem fim.
Pai Nosso...
11. GESTO CONCRETO:
Leit. 1: Ao final do tríduo, convidamos nossos irmãos e irmãs a
gravarem um vídeo incentivando outras fraternidades a se
prepararem para o Jubileu de Ouro, além da força de apoio através
da oração para este grande evento. E para estender ainda mais esta
ação concreta, convidamos para que dentro deste ano preparatório,
as fraternidades de JUFRA e OFS produzam cartazes, fotos ou
vídeos fortificando ainda mais nossa missão que se aproxima, tudo
isso em forma de apoio e incentivo.
12. ORAÇÃO FINAL
ORAÇÃO PELO JUBILEU DA JUVENTUDE
FRANCISCANA DO BRASIL
Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor, te louvamos pelo dom da
nossa vocação franciscana, e por ter chamado tantos jovens ao
seguimento de Jesus, no carisma de Francisco e Clara, pobres,
humildes e amantes da Cruz.
Nós te pedimos pela Juventude Franciscana do Brasil, que a cada
dia os jovens possam ser instrumentos de tuas mãos na construção
de um mundo novo, de uma Civilização do amor, sempre com amor
e olhar atento a todas as tuas criaturas.
Reacende em nós, Senhor, o vigor missionário, profético e fraterno
da Jufra, que caminha há 50 anos de braços com a vida em missão
na história.
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E dai a todos nós a força, a esperança e a alegria, para bem
celebrarmos o nosso Jubileu, nas terras calorosas e romeiras de
Canindé.
Que a Virgem Maria, Rainha e Padroeira da nossa Família
Franciscana, nos acompanhe em nosso caminhar, que será sempre
em direção ao Céu, o teu Coração.
Intercedam por nós Francisco das Chagas, nosso Pai, nossa Mãe,
Clara de Assis, e Rosa de Viterbo, nossa Padroeira, jovens como
nós, que transformaram suas vidas em Evangelho vivo. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.
13. BENÇÃO FINAL
O Senhor nos abençoe e nos guarde.
R. Amém!
O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós.
R. Amém!
O Senhor volva para nós o seu olhar e nos dê a paz.
R. Amém!
O Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo.
R. Amém!
13. CANTO FINAL
Quando o dia da paz renascer
Zé Vicente
(A melodia pode ser consultada neste link:
https://www.youtube.com/watch?v=to2tg7V0eUY)
(O momento final pode ser em um círculo de mãos dadas, o/a
animador (a) pode incentivar as irmãs e irmãos a prestarem
atenção da letra da canção. Se o ambiente não permitir, a música
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pode ser tocada enquanto os presentes se cumprimentam
fraternalmente.)
Quando o dia da paz renascer
Quando o sol da esperança brilhar
Eu vou cantar
Quando o povo nas ruas sorrir
E a roseira de novo florir
Eu vou cantar
Quando as cercas caírem no chão
Quando as mesas se encherem de pão
Eu vou sonhar
Quando os muros que cercam os jardins
Destruídos então os jasmins
Vão perfumar
Vai ser tão bonito se ouvir a canção
Cantada, de novo
No olhar da gente a certeza do irmão
Reinado, do povo
Quando as armas da destruição
Destruídas em cada nação
Eu vou sonhar
E o decreto que encerra a opressão
Assinado só no coração
Vai triunfar
Quando a voz da verdade se ouvir
E a mentira não mais existir
Será enfim, tempo novo de eterna justiça
Sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim.
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CARTA DE GUARATINGUETÁ:
“A JUFRA QUE QUEREMOS SER!”
Guaratinguetá e Aparecida do Norte/SP, 30 de outubro de 2011
Dia Nacional da Juventude (DNJ)

Nós, Jufristas de todo o Brasil, reunidos em Guaratinguetá/SP, de
28 a 30 de outubro de 2011, para a celebração dos 40 anos da
JUFRA do Brasil, desejamos reafirmar nossa vontade de
permanecemos fiéis ao nosso carisma, “vivendo na Igreja o
Evangelho segundo a forma observada e proposta por Francisco
de Assis”[1], porém recriando-a hoje à luz dos desafios do mundo
pós-moderno, dos desafios de ser uma Igreja discípula e
missionária[2], dos desafios de ser presença fraterna, consciente e
desafiadora na realidade onde vivemos[3] e, por fim, à luz dos
desafios que se nos apresentam, a partir da nossa própria condição
de jovens.
Diante disso, reconhecemos que temos um desafio diante de nós: o
de continuarmos a construir uma grande história! Para isso, estamos
convencidos da força e da atualidade que tem a experiência que fez
o jovem Francisco que, apesar de suas fragilidades e inquietações,
soube abraçar o Evangelho de uma forma tão radical e profunda,
que nos deixou como herança sua espiritualidade. Também nós,
hoje, queremos acolher o que o Espírito criador e transformador nos
diz, cientes de nossas fragilidades e limitações, mas também certos
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de que Deus também nos chama hoje a darmos uma resposta aos
Jovens, à Igreja, à Família Franciscana e à sociedade.
Como resposta sincera e confiante que brota do nosso coração,
queremos expressar nesta Carta, como gesto concreto da
Celebração dos 40 Anos da JUFRA no Brasil, os compromissos que
aqui expressamos, em vista de traçarmos um futuro ousado e
criativo para a Juventude Franciscana do Brasil, um futuro no qual
queremos garantir que o carisma franciscano continuará sim sendo
irradiado neste país, também por nós que assumimos na JUFRA o
ideal franciscano de vida. Somando-nos aos outros ramos da
imensa Família Franciscana presente neste imenso Brasil,
queremos aqui manifestar quais os nossos propósitos, nossos
sonhos, nossas aspirações, nossos anseios, nossas inquietudes.
Queremos re-significar o compromisso um dia assumido pela
JUFRA do Brasil em seu Manifesto.
COM OS JOVENS
Como Jovens Franciscanos, necessitamos estar onde a juventude se
faz presente, nos servindo de todos os meios disponíveis para
visibilizar nossa opção de vida. Percebemos que é possível ser
santo no mundo de hoje, apesar de todos os nossos medos e
contradições, porém com a certeza de que muitos jovens, às vezes
sem um sentido para sua vida, podem beber da espiritualidade que
temos a oferecer e encontrar em nosso carisma um luminoso ideal
de vida.[4] Diante disso:
QUEREMOS SER testemunhas concretas no ambiente onde
estivermos inseridos, com tudo aquilo que a nossa espiritualidade
implica: alegria, serviço, compromisso e fraternidade. Enquanto
Juventude Franciscana, comprometemo-nos em oferecer uma
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forma de vivência cristã para os outros jovens, tendo como opção
preferencial evangélica aqueles marginalizados e excluídos. Como
JUFRA, necessitamos estar onde a juventude se faz presente, se
utilizando de todos os meios disponíveis para anunciar o Evangelho
a partir de nossa opção de vida.
COM A IGREJA
Percebemos que a JUFRA é uma grande riqueza para a Igreja
enquanto um espaço de resgate dos valores do Evangelho: pobreza,
perdão, justiça, amor. Buscamos recomeçar sempre, reafirmando
nossa opção pela vida fraterna e pelo minorismo, assumindo na
Igreja e com a Igreja nossa missão de levar o rosto de Cristo aos
mais necessitados. Diante disso:
QUEREMOS SER uma participação ativa na comunidade eclesial,
assumindo e promovendo as mais diversas pastorais e serviços,
sendo agentes de transformação na Igreja, por meio do nosso
carisma e testemunho, levando a todas as pessoas o nosso ideal de
vida, com o apoio da Família Franciscana e de todas as Dioceses
onde nos fazemos presentes, neste imenso país.
COM A FAMÍLIA FRANCISCANA
Diante da beleza e dos diversos dons estampados nos vários ramos
da Família Franciscana, precisamos assumir esta família na busca
contínua por estratégias comuns em vista da formação e da
convivência permanente, motivados pelo mesmo ideal de vida do
jovem Francisco de Assis. De forma prática e em todos os níveis,
precisamos ser incentivadores de encontros fraternos, momentos
formativos e ações conjuntas em vista da ação evangelizadora na
Igreja e no mundo. Diante disso:
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QUEREMOS SER aqueles jovens que abraçam, com um novo
vigor, o Carisma Francisclariano, com o intuito de sermos formados
para a sociedade, para a igreja, para a vida. Como jovens
franciscanos, comprometemo-nos a nos relacionarmos com todos
os ramos da Família Franciscana, fomentando e intensificando
sobretudo os laços com a Ordem Franciscana Secular (OFS),
despertando em nós o desejo de professar a Regra e a Vida da OFS,
como um caminho natural de nossa vocação franciscana.
COM A SOCIEDADE
Vemos nos dias de hoje uma sociedade que caminha contra os
valores evangélicos, onde o mundo, o ser humano e o meio
ambiente são descartáveis. Angustia-nos o individualismo, o
capitalismo e o consumismo desenfreados, haja vista sermos
chamados de sonhadores utópicos. Não somos tão diferentes dos
outros jovens, apenas tivemos a oportunidade de conhecer o
caminho do Evangelho. Sentimos o desafio de questionar de forma
profética os valores contrários ao Evangelho de Jesus Cristo e de
defender a família como base da civilização do amor, respeitando
as diferenças e acolhendo-as para construir o Reino de Deus.
Enquanto a sociedade busca o descartável, nós continuamos crendo
que “Deus é o único Bem, o Sumo Bem”, por isso sentimos em
nosso coração uma voz que nos diz: “Vai e reconstrói a
sociedade!”. Diante disso:
QUEREMOS SER testemunhas autênticas da identidade
franciscana, nos comprometendo a vivenciar a fé nas atitudes
cotidianas e concretas de humildade e caridade, à luz da evangélica
opção pelos pobres e oprimidos. Sendo assim, reafirmamos ser
presença desafiadora na sociedade, inserindo-nos no meio popular
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e assumindo-o, através da relação entre fé e vida, celebração e
compromisso, humanidade e tecnologia. Queremos debater,
articular e desenvolver trabalhos onde se faça ecoar nossa voz para
denunciar todas as formas de opressão e injustiça, e participar das
lutas para a construção de uma nova sociedade, a Civilização do
Amor, baseada na prática da Justiça Social e da promoção da Paz.
CONCLUSÃO
Por fim, assumindo como nossas as alegrias e as esperanças, as
tristezas e as angústias dos homens de hoje, e certos de que não há
realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco
no coração dos discípulos de Cristo[5], nós Jufristas, reunidos
numa única Fraternidade Nacional para a Celebração dos seus 40
Anos, assumimos como compromisso somar forças junto às
manifestações contra o descaso dos poderes públicos, fortalecer os
grupos de conscientização sócio-ambiental e coleta de materiais
recicláveis, participar da elaboração e controle social das políticas
públicas, promover o engajamento nas diversas Pastorais Sociais e
organizações populares, fomentar a Campanha da Fraternidade e o
Grito dos/as Excluídos/as e, como contribuição específica da
JUFRA, realizar anualmente, de 01 a 10 de dezembro, a Jornada
Franciscana Nacional pelos Direitos Humanos.
O que desejamos, de coração, é que a JUFRA continue sempre se
deixando questionar, se inquietar pela realidade presente, em tudo
aquilo que nos propomos nesta Carta, e deixar que a audácia, a
criatividade e a fidelidade dinâmica de Francisco ao Evangelho nos
conduzam e nos permitam olhar com esperança o futuro da JUFRA
que queremos construir no hoje de nossa história, na certeza de
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estarmos sempre em atitude de conversão e preparados para
recomeçar!
Que Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, Modelo de santidade
para os/as franciscanos/as de todo o Brasil, e Nossa Mãe Maria, a
quem recorremos sob o título de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, sob os quais nos colocamos para pedir a proteção e suas
bênçãos, nos ajudem nesse caminho de construção e re-construção
do Projeto de Vida que queremos firmar para a Juventude
Franciscana do Brasil!
Juventude Franciscana do Brasil
JUFRA 40 Anos – Construindo o Reino
nos caminhos da História

[1] Regra da OFS, Cap. II, § 1-4. / CCGG
da OFS, Cap. I, §3.
[2] Documento de Aparecida. V
CELAM. CNBB. Aparecida, São Paulo:
2007. 1–3.
[3] Manifesto da JUFRA do Brasil, 09.
[4] João Paulo II, Discurso do Santo
Padre à Juventude Franciscana, 09 de
maio de 1998.
[5] Constituição Pastoral Gaudium et
Spes sobre a Igreja no mundo de hoje.
Concílio Vaticano II.
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MÚSICAS PARA AS CELEBRAÇÕES DO JUBILEU DA

ORDEM FRANCISCANA SECULAR (800 ANOS)
E JUFRA DO BRASIL (50 ANOS)
FRANCISCOS E CLARAS PELO MUNDO
Letra e Melodia: Frei Roberto Alves, OFM
Música: Frei José Roney de Freitas, OFM (2020)
Links para ouvir a música: https://youtu.be/Qf9h_UzoJxk ou
https://open.spotify.com/artist/6U64MH54QqgmOUq5Hgzp
YZ?si=3YjUFP6wRv6bNmNSpqvOSg

D
G
D
Somos Franciscos e claras pelo mundo,
C
A
Testemunhando com o jeito de viver.
D
G
D
Somos terceiros de Francisco nosso irmão,
C
Com o tau no coração
G
A
Paz e bem queremos ser.
G
D
E fazer no mundo acontecer!
(Paz e bem fazer acontecer). Obs: para finalizar a música
D
G
D
1. Vou sair pelas ruas e pelas praças
C
D
Vivendo o Evangelho com fervor
D
G
D
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Ser irmãos, filhos, esposas, pais e mães.
C
D
Fazendo a vontade do Senhor (1Fi I, 7-10)
G
D
C
A
Ensina-nos ó Pai Francisco a sermos fiéis a nossa vocação.
2. Entre os becos, na avenida ou em cada esquina.
Ser franciscano com ousadia e sem demora.
Ser uma ordem penitente a caminho
Ser no século filhos da misericórdia.
Ensina-nos ó Mãe Clara a sermos fiéis a nossa vocação.
3. No trabalho, na Igreja ou na escola.
Amando a Deus de coração e ao meu irmão (1Fi I, 1)
Sendo benditos e bem-aventurados
Ao perseverar em nossa vocação (1Fi I, 5)
É esta vida que quero e procuro viver de todo coração.
II. PAZ E BEM A CANTAR
Letra/Música: Francisco José Corrêa de Araújo, OFS (2020)
Links para ouvir a música: https://youtu.be/AtOZguJKkqA

D
G
D
G
Em
É fermento, é sal e luz. Paz e Bem a Cantar: Ordem
Franciscana
A7 D
Em A7 D
Secular, Ordem Franciscana Secular.
D
A
D
Bm
A
1. Somos chamados ao Amor, testemunhar:/ Com o Evangelho o
D D7
G
A7
D Bm
nosso lar edificar./ Em sociedade promover paz e justiça,/ leigas e
Em
A7
D
leigos em fraterna alegria.
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2. O penitente, irmão Francisco de Assis, /
Em Jesus Cristo o Caminho ensinou. /
Com irmã Clara, irmão Antônio, assim nos diz:/
Louvado sejas, ó Altíssimo Senhor.
3. Irmão Luchésio e sua esposa Buonadona, /
Foram fiéis a Santa Regra Franciscana. /
Com irmã Isabel, irmão Luís e Irmã Rosa, /
Em nossos lábios, o louvor se renova.
III. NOSSA REGRA NOS UNIU
Letra: Marúcia Conceição Tocantins Conte, OFS
Música: Francisco José Corrêa de Araújo, OFS (2017)
Links para ouvir a música: https://youtu.be/INhpqMiz2zg
C
Am
Dm
Nossa Regra nos uniu/ num país imenso e belo. /
G7
C
Nossa Regra nos uniu/ Franciscanos no Brasil!
C7
F G
C7
1. Em nossas regiões, diversidade
F G
C7
De costumes e de culturas;
F G
Em Am
De diferentes realidades,
Dm G7
C
Que nos enchem de ternura.
2. A criação de Deus, Francisco, 3. Deixando-nos como herança
Com amor apaixonado,
Simplicidade e humildade
Seguiu alegre Jesus Cristo,
Agarradas à esperança
Por nós crucificado.
De universal fraternidade
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4. Hoje, nossa Regra nos diz
Pro Evangelho observar
Num carisma terno e feliz
Com o irmão que Deus nos dá.
5. Que Carisma? O franciscano!
Servindo com a irmã Caridade,
Que nos leva, sem engano,
À veraz felicidade.
6. Nas famílias, na sociedade,
Com os amigos e no lazer.
Com a humilde simplicidade,
Servindo a todos com prazer.
7. Franciscanos seculares,
Espalhados pelo Brasil
Por terra, rios e mares,
Nossa Regra nos uniu.
8. Não somos desmemoriados:
Foi Deus quem nos chamou.
E nos deu seu Filho amado
Que Francisco anunciou.
9. Então, erguei-vos OFS!
Com ternura, vigor e rigor.

Os desafios de vossa fé
Abraçai confiantes no Amor
Declamar:
10. “Ensina-nos o Chefe da
Igreja
Guiado pela Sabedoria Eterna
Que nossa ação sempre seja
Amorosa, solidária, fraterna.
11. Só eficiência, pragmatismo
Extremismo na ética, exclusão
Estão fora do fraternismo
E de vossa vocação.
12. A Virgem é vosso modelo,
De despojamento e oração;
De encontro feito com zelo,
Na alegria do amor cristão.
13. Orai, escutai, contemplai
Adorai Jesus no Sacrário,
E no pobre, com amor abraçai
Vosso
irmão
Jesus,
no
Calvário”.

IV. Meu Verdadeiro Ideal (JUFRA do Brasil)
Letra/Música: Hoberdam Motta, OFS (1998)
Links
para
ouvir
a
música:
https://drive.google.com/drive/folders/19Iy
UfzwkqePWHxpq819I_218VVCSdTbv

Todo Jovem busca um ideal
e mais plenamente conquistar seus sonhos
Posso mudar o mundo ao meu redor,
se eu começar por mim algo será melhor.
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Na juventude Franciscana
eu descobri minha cruz na forma de um tau
Foi na JUFRA, que eu encontrei,
em São Francisco, meu verdadeiro ideal
Sendo o irmão sol que brilhará, ou a irmã lua a iluminar
Minha juventude é franciscana, é assim na JUFRA
Muitos caminhos oferece o mundo,
cabe a mim a decisão de qual seguir
De nada vale possuir a tudo,
porque sem Deus o tudo é um nada aqui no mundo.
Na juventude Franciscana
eu descobri minha cruz na forma de um tau
Foi na JUFRA, que eu encontrei,
em São Francisco, meu verdadeiro ideal
Sendo o irmão sol que brilhará, ou a irmã lua a iluminar
Minha juventude é franciscana, é assim na JUFRA. (bis)
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800 anos da Ordem Franciscana Secular
Ó Pai Nosso, santíssimo, Criador, Redentor, Consolador e Salvador
nosso! (EPN)
Nós Vos louvamos e bendizemos por terdes inspirado vosso servo,
nosso seráfico Pai São Francisco, a fundar nossa Ordem Franciscana
Secular, enriquecendo-a com o precioso dom da santa Regra, medula
do Evangelho, caminho para nossa perfeição e missão (2C 208).
Vos louvamos e bendizemos porque nestes 800 anos nos enriquecestes
com o testemunho de tantos Irmãos e Irmãs que, a exemplo de nosso
seráfico Pai, procuraram conhecê-la e amá-la, vive-la e morrer com
ela (idem). Também vos louvamos e bendizemos porque através de
muitos de nossos irmãos e irmãs enriquecestes a Família Franciscana
e a Igreja com inúmeras Ordens e Congregações religiosas dando,
assim, origem a Terceira Ordem Regular.
Por isso, Vos pedimos, que nos concedais a graça de podermos
também nós amar muito esta nossa Regra, esta nossa vida, esta nossa
vocação e missão. Que saibamos vive-las intensamente no júbilo da
Penitência evangélica.
Que nos ajudem e iluminem nossos amados santos e padroeiros: Santa
Isabel, São Luís e os bem-aventurados Luchésio e Buonadonna.
Por tudo isso, altíssimo e glorioso Deus, iluminai as trevas de nossos
corações, dai-nos uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade
perfeita; dai-nos, Senhor, senso e conhecimento para que realizemos
tudo o que nos inspirardes neste santo jubileu (OC).
Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito
Santo. Amém.
(NB: o trecho em vermelho é opcional)
Autoria: Frei Dorvalino Fassini, OFM
(Assistente Espiritual Nacional da OFS)
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Oração pelo Jubileu da Juventude Franciscana do Brasil (50 anos)
Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor, te louvamos pelo dom da
nossa vocação franciscana, e por ter chamado tantos jovens ao
seguimento de Jesus, no carisma de Francisco e Clara, pobres,
humildes e amantes da Cruz.
Nós te pedimos pela Juventude Franciscana do Brasil, que a cada
dia os jovens possam ser instrumentos de tuas mãos na construção
de um mundo novo, de uma Civilização do amor, sempre com amor
e olhar atento a todas as tuas criaturas.
Reacende em nós, Senhor, o vigor missionário, profético e fraterno
da Jufra, que caminha há 50 anos de braços com a vida em missão
na história. E dai a todos nós a força, a esperança e a alegria, para
bem celebrarmos o nosso Jubileu, nas terras calorosas e romeiras
de Canindé.
Que a Virgem Maria, Rainha e Padroeira da nossa Família
Franciscana, nos acompanhe em nosso caminhar, que será sempre
em direção ao Céu, o teu Coração. Intercedam por nós Francisco
das Chagas, nosso Pai, nossa Mãe, Clara de Assis, e Rosa de
Viterbo, nossa Padroeira, jovens como nós, que transformaram suas
vidas em Evangelho vivo.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Autoria: Frei Henrique Ferreira dos Santos, OFMCap
(Assistente Espiritual Nacional da JUFRA)
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