FRANCISCO DE ASSIS: DIÁLOGO E PAZ
NO CUIDADO COM A CASA COMUM
Celebração para o dia 04.10.2019
Sugestões para o ambiente: Bíblia; Crucifixo; Imagens de São Francisco e Nossa Senhora Aparecida ;
Símbolos que trazem presente a PAZ: bandeira, figuras...; elementos da natureza...; globo; cores missionárias.

Anim.: (Acolhida com um cumprimento franciscano).
Canto – Paz, paz e bem! Paz, paz e bem! Paz, paz e bem! Paz, paz e
bem! ...
Anim: – Contemplemos nosso cenário... em silêncio, acolhamos a
mensagem de cada símbolo.
Na celebração da festa de São Francisco de Assis o irmão
universal, padroeiro da CICAF e da Província SFA, que está
celebrando seu ano capitular, temos muitos motivos para celebrar,
agradecer, pedir, refletir... Lembremos alguns desses motivos:
1. Como Franciscanas, somos convidadas a fazer memória dos 800 anos do Encontro de
Francisco com o Sultão, retomando o diálogo inter-religioso e a Paz. `
2. Acompanhar a etapa conclusiva do Sínodo Especial da Amazônia, com a finalidade de traçar
novos caminhos para a Igreja e a ecologia integral.
3. Nos inteirar e participar nos regionais e comunidades religiosas das programações do Mês
Missionário Extraordinário, proclamado pelo Papa Francisco, com o objetivo de “despertar
em medida maior a consciência da Missão Ad Gentes e retomar com novo impulso a
transformação missionária da vida e da pastoral”.
4. Na novena em preparação à festa da Imaculada Conceição nossa mãe Aparecida, padroeira
do Brasil: peçamos que ela ampare e proteja todo o Povo Brasileiro! Dai-nos a benção ó Mãe
querida!
Anim.: Temos outras realidades para apresentar ao Pai nesta festa de Francisco?...
Silêncio... partilha.
Juntas: Tendo presente os apelos destas realidades partilhadas, somos convidadas a rezar e
refletir sobre o rever e reorganizar nossa vida-missão no processo de reorganização que
estamos vivenciando em toda a congregação.
Anim.: Acolhamos a LUZ da Palavra que animou e alimentou Francisco na sua caminhada e
hoje nos ilumina, cantando:
Canto de Aclamação – à escolha.

Evangelho – Lc 10,1-12... (Silêncio).
Refrão: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de mim. Mostra-me os teus
caminhos! Senhor, queres de mim?
L – Francisco, o pobre de Assis, “homem de paz”, encorajava os seus irmãos frades a saudar as
pessoas dizendo: “O Senhor te conceda a paz”. Ele “tinha entendido com o coração que todas as
coisas tinham sido criadas por um só Criador, o único que é bom! E “quer que todos/as sejam
salvos e cheguem ao conhecimento da verdade” (1Tm 2,3-4). Por isso, apesar dos perigos,
convidava os seus frades que se sentiam chamados por Deus a ir ao encontro dos sarracenos e
dos não cristãos.
Refrão: Senhor, fazei de mim um instrumento de Vossa Paz!

L – No ano de 1219, em meio às Cruzadas, Francisco de Assis oferece uma histórica contribuição
para promover a paz. Com a permissão e as bênçãos do Papa Honório III, ele vai ao encontro do
Sultão do Egito, Malik Al-Kamil, abrindo o diálogo inter-religioso entre islâmicos e cristãos. E,
neste ano 2019, com presença profética do Papa Francisco na luta pela paz e o diálogo,
celebramos os 800 anos daquele encontro extraordinário entre Francisco e o Sultão.
Refrão: Senhor fazei de mim um instrumento de Vossa Paz!
L – O “pobrezinho de Assis”, foi até Damietta, perto de Cairo no Egito, para conversar com o
Sultão. O desejo de Francisco era ir até os muçulmanos “sem bolsa e sem alforje”, apenas com a
“arma” do respeito fraterno e o diálogo. E assim, nesta lógica de perplexidade, São Francisco e
Al-Kamil, se uniram em favor da paz e da tolerância em meio à atmosfera de guerra e conflito
durante as Cruzadas, dando um exemplo de diálogo inter-religioso e de compreensão recíproca.
Refrão: Senhor, fazei de mim um instrumento de Vossa Paz!
L – Esse encontro de Francisco com o Sultão abre novas perspectivas para compreender o
espírito de reciprocidade entre crenças e culturas diferentes. Um exemplo de que é possível
encontrarmos o terreno comum de nossa humanidade e da sacralidade da criatura humana criada
por Deus, que compartilhamos como seres humanos, filhos/as, sinais claros de reconciliação e
de convivência. E também, que ainda é possível transformar espadas em arado e apertar as mãos
em uma irmandade enraizada em nossa comum humanidade (cf. Is 2,4).
Refrão: Senhor, fazei de mim um instrumento de Vossa Paz!
L – Vivemos um tempo crucial quanto ao futuro da vida humana em nosso Planeta. A nossa linda
Amazônia se constitui em impressionante inspiração para o conhecimento, a utilização e a defesa
das mais variadas formas de vida. A vida humana e a vida natural, na região da maior
biodiversidade do nosso Planeta Terra estão ameaçadas.
Refrão: Senhor, fazei de mim um instrumento de Vossa Paz!
L - Nessa realidade tão plural da Amazônia, precisamos aguçar:
a) nosso olhar amoroso, que contempla e admira a vida das pessoas e da mãe natureza no
contexto da Amazônia e do Planeta, louvando o Criador por cada nova descoberta;
b) nosso olhar cuidadoso, que se preocupa com os problemas encontrados na vida das pessoas
e do ambiente natural, pedindo perdão pelas fragilidades e buscando soluções em favor da
vida;
Juntas: nosso olhar esperançoso, que acredita ser possível cuidar da qualidade de vida em
todas as suas dimensões.
Refrão: Onipotente e Bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor! Todas as bênçãos de ti nos
vêm e todo o povo te diz: Amém!
Anim.: O que a Palavra de Deus, Francisco, os textos e os símbolos dessa celebração nos
dizem? Que provocações e apelos nos fazem? Silêncio e partilha...
Anim.: Motivar a conclusão lembrando os tantos motivos deste dia, mês e ano nas Províncias
São Francisco de Assis (em festa) e S. Clara que juntas celebram o ANO CAPITULAR.
Pai Nosso. Ave Maria. Benção de S. Francisco:
PSFA – Ano capitular. Curitiba, 2019.
Contribuição das irmãs Izaura Souza Cordeiro e Lurdes Favreto

