FRANCISCO DE ASSIS, IRMÃO UNIVERSAL
2º DIA -

Preparação do ambiente: Bíblia, imagem de São Francisco, foto do Papa
Francisco, Exortação Apostólica Querida Amazônia, plantas, flores, lâmpada,
crucifixo.
Animador/as - Irmãos e irmãs, neste segundo dia em
preparação a festa de São Francisco de Assis, queremos
convidar a todos/as contemplar a sensibilidade de São
Francisco para com toda Criação e a refletir sobre nossa
missão no cuidado e respeito para com a Casa Comum. A
Exortação Apostólica Querida Amazônia vai nos ajudar nisso.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém!
Canto: Onipotente e bom Senhor (ou outro que ressalte a irmandade de São
Francisco com toda Criação)
Leitor/a 1 – São Francisco soube encontrar Deus nas criaturas e com elas
estabeleceu uma relação de respeitosa e cordial irmandade. Todos e todas filhos e
filhas de um mesmo Pai e, portanto, irmãos e irmãs.
Todos/as: São Francisco, irmão universal, ensina-nos a viver como irmãos e irmãs
de toda natureza.
Leitor/a 2 – Foi em São Francisco que o papa Francisco se inspirou dar o título a
encíclica que escreveu sobre o Cuidado com a Casa Comum: Laudato Si –
Louvado sejas meu Senhor!
Todos/as: Louvado sejas meu Senhor por todas as suas criaturas.
Leitor/a 3 - O Papa Francisco tem uma especial sensibilidade para a crise sócio
ambiental que o nosso mundo vive atualmente. Em outubro de 2017 convocou o
Sínodo para a Pan Amazônia, que após intensa preparação aconteceu em Roma de
6 a 27 de outubro de 2019. Fruto desse Sínodo é a Exortação Apostólica Pós
Sinodal Querida Amazônia.
Leitor/a 4 – É o papa Francisco quem escreve: “A Amazônia é um todo
plurinacional interligado, um grande bioma partilhado por nove países: Brasil,
Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Perú, Suriname, Venezuela e Guiana
Francesa.
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Leitor/a 1- Todavia dirijo esta Exortação ao mundo inteiro. Faço-o, por um lado,
para ajudar a despertar a estima e solicitude por esta terra, que também é
«nossa», convidando-o a admirá-la e reconhecê-la como um mistério
sagrado;” (QA 5)
Todos/as: Louvado sejas meu Senhor por todas as suas criaturas.
Leitor/a 2- “Deus Pai, que criou com infinito amor cada ser do universo, chamanos a ser seus instrumentos para escutar o grito da Amazônia.
Leitor/a 3 - Se acudirmos a este clamor angustiado, tornar-se-á manifesto que as
criaturas da Amazônia não foram esquecidas pelo Pai do céu.(...) nós crentes
encontramos na Amazônia um lugar teológico, um espaço onde o próprio Deus Se
manifesta e chama os seus filhos.” (QA 54)
Todos/as: Somos instrumentos de Deus Pai para escutar o grito da Amazônia.
Leitor/a 4 – “ O Senhor que primeiro cuida de nós, ensina-nos a cuidar dos nossos
irmãos e irmãs e do ambiente que Ele nos dá como presente a cada dia”. (QA 41)
Leitor/a 1- “O equilíbrio da Terra depende também da saúde da Amazônia”. (QA
48)
Todos/as: Tudo está interligado como se fôssemos um, tudo está interligado nessa
Casa Comum.
Momento de partilha:
Animador/a: Somos convidados (as) a partilhar nossa ideias e sentimentos sobre
o que vimos até agora:
1. O que sabemos da Amazônia?
2. Por que o Papa Francisco nos pede um olhar atencioso para a Amazônia?
3. O que posso fazer para ter um ambiente mais saudável aonde vivo? E pela
defesa da Amazônia, o que posso fazer?

Canto - Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo o que atreveste a mudar. Canta
novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar/ canta Francisco com
a voz dos pobres tudo o que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de
menino, novo céu e terra vão chegar.
Animador/a: Vamos com o salmista proclamar a grandeza do Criador com o
salmo 8
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Leitor 1 - Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra!
Tu, cuja glória é cantada nos céus.
Leitor 2 - Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos
firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários,
para silenciar o inimigo que busca vingança.
Leitor 1 - Quando contemplo os teus céus,
obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste,
Leitor 2- Pergunto: Que é o homem, para que com ele te importes?
E o filho do homem, para que com ele te preocupes?
Leitor 1 - Tu o fizeste um pouco menor
do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra.
Leitor 2 - Tu o fizeste cuidar
as obras das tuas mãos; sob os seus pés tudo puseste:
Leitor 1 - Todos os rebanhos e manadas,
e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar
e tudo o que percorre as veredas dos mares.
Todos - Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra!
Animador/a: Neste momento, vamos espontaneamente elevar a Deus nossas
preces, louvores e pedidos de perdão.
Terminando este momento rezar o Pai Nosso e a oração de São Francisco.
Compromisso: Durante o dia fazer o exercício de economizar a irmã água e a
irmã luz elétrica
Canto final: Senhor que queres que eu faça? Senhor que queres de mim?
Mostra-me os teus caminhos, Senhor, que queres de mim?

Benção de São Francisco
O Senhor nos abençoe e nos guarde
O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós.
O Senhor volva seu rosto para nós e nos dê a paz
O Senhor nos abençoe!
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Amém, Amém, Amém.!
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