FRANCISCO DE ASSIS
E OS SONHOS DO PAPA FRANCISCO
3ª DIA
Preparação do ambiente: Imagem de São Francisco, Papa Francisco, (Sugestãocelebrar este terceiro dia em um local externo em meio a natureza – se possível)
Escrever em papel os 4 sonhos: Sonho Social, Sonho Cultural, Sonho Ecológico e
Sonho Eclesial.
Animador: Queridos irmãos e irmãs nos encontramos para mais um momento de
reflexão, oração e união entre nós, em espírito
francisclariano dentro da mística missionária do
Carisma da Irmã Catequista Franciscana.
Somos leigos e leigas comprometidas(os) no anúncio
da Palavra de Deus de forma e jeito de São Francisco
de Assis, que com sua conversão deixou bens materiais para o seguimento de Jesus
Cristo na pessoa dos pobres, leprosos, no cuidado da criação, excluídos e
marginalizados da sociedade. Que a luz do Espírito que iluminou São Francisco e
nosso Papa Francisco para assumir a defesa da vida em toda a criação, esteja
conosco neste momento de oração.
Canto: Reconstruir (ou outro).
Beber da água viva, desta paz querida que o Senhor me dá,
Mostrou-me um caminho, não estou sozinho, vou lhe acompanhar.
De peito aberto, coração sincero eu lhe digo sim.
Que vê meu jeito, vê também meus feitos, seguem logo enfim.
Vem ó Francisco, reconstrói a Igreja preciso de ti
Vem, ó meu povo, vem comigo agora, vem reconstruir.
Animador/a: Somos convidados agora, a refletir e contemplar os quatro sonhos
do papa Francisco para nossa “Querida Amazônia”.
Leito/ar 1- Sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos
povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade
promovida.
(Momento de silêncio - interiorização)
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Todos/as: - Sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres,
dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade
promovida.
Leitor/a 2: Sonho com uma Amazônia que preserve a riqueza cultural que a
caracteriza e na qual brilha de maneira tão variada a beleza humana.
(Momento de silêncio - interiorização)
Todos/as - Sonho com uma Amazônia que preserve a riqueza cultural que a
caracteriza e na qual brilha de maneira tão variada a beleza humana.
Leitor/a 3: Sonho com uma Amazônia que guarde zelosamente a sedutora beleza
natural que a adorna, a vida transbordante que enche os seus rios e as suas
florestas.
(Momento de silêncio - interiorização)
Todos/as - Sonho com uma Amazônia que guarde zelosamente a sedutora beleza
natural que a adorna, a vida transbordante que enche os seus rios e as suas
florestas.
Leitor/a 4: Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar e encarnar de tal
modo na Amazônia, que deem à Igreja rostos novos com traços amazônicos.
(Momento de silêncio - interiorização)
Todos/as: Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar e encarnar de tal
modo na Amazônia, que deem à Igreja rostos novos com traços amazônicos.
Canto: Sonho que se sonha só/ pode ser pura ilusão. Sonho que se sonha junto é
sinal de solução. Então, vamos sonhar, companheiro. Sonhar ligeiro, sonhar em
mutirão. Eu quero ver ...
Animador/as: Vamos ouvir alguns trechos da Exortação “Querida Amazônia” que
nos questionam e também encorajam a viver o carisma francisclariano, nas
diferentes realidades onde estamos.
Leitor/a 1 – “Os mais poderosos nunca ficam satisfeitos com os lucros que obtêm,
e os recursos do poder econômico têm aumentado muito com o desenvolvimento
científico e tecnológico. Por isso, todos deveriam insistir na urgência de «criar um
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sistema normativo que inclua limites invioláveis e assegure a proteção dos
ecossistemas, antes que as novas formas de poder derivadas do paradigma tecnoeconômico acabem por arrasá-los não só com a política, mas também com a
liberdade e a justiça».1
Leitor/a 2 - Se a chamada por Deus exige uma escuta atenta do grito dos pobres e
ao mesmo tempo da terra,2 para nós «o grito da Amazônia ao Criador é semelhante
ao grito do Povo de Deus no Egito (cf. Ex 3, 7)”.
Todos:/as: “É um grito desde a escravidão e o abandono, que clama por
liberdade»” Nº 52.
Leitor/a 2 –. “Como cristãos, a todos nos une a fé em Deus, o Pai que nos dá a vida
e tanto nos ama. Une-nos a fé em Jesus Cristo, o único Redentor, que nos libertou
com o seu bendito sangue e a sua ressurreição gloriosa.
Leitor/a 3: Une-nos o desejo da sua Palavra, que guia os nossos passos. Une-nos o
fogo do Espírito que nos impele para a missão. Une-nos o mandamento novo que
Jesus nos deixou, a busca duma civilização do amor, a paixão pelo Reino que o
Senhor nos chama a construir com Ele. Une-nos a luta pela paz e a justiça.
Todos/as - Une-nos a convicção de que nem tudo acaba nesta vida, mas estamos
chamados para a festa celeste, onde Deus enxugará as nossas lágrimas e recolherá o
que tivermos feito pelos que sofrem.” Nº109
Animador/a: Agora teremos um momento de partilha com as seguintes questões:
1. Como São Francisco se relacionava com a natureza?
2. O que sabemos sobre a exortação apostólica “Querida Amazônia”?
3. Como é minha relação com a natureza, água, terra, com toda nossa casa
comum?
Canto: “Tudo está interligado como se fossemos um... tudo está interligado nesta
Casa Comum”.
Textos bíblicos para completar nossa reflexão:
1.
“No princípio criou Deus os céus e a terra.” (Gênesis 1:1). Deus
planejou e criou todas as coisas com muito zelo, criatividade e perfeição. Se você
ama a Deus também deve amar aquilo que Ele criou! A preocupação com o meio
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ambiente demonstra pra Deus que você o valoriza que você o reconhece como o
criador e dono de todas as coisas;
Todos/as: Tua palavra é lâmpada para os meus pés Senhor. //Lâmpada para os meus
pés, Senhor/ luz para o meu caminho//
2. Quem é o dono da terra? A Bíblia nos responde em Salmos 24:1-2: “Do
SENHOR é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele
a fundou sobre os mares, e a firmou sobre os rios”. Se você crê em Deus e crê que Ele
criou os céus e a terra, você deve se importar em preservar a natureza!
Todos/as: Tua palavra é lâmpada para os meus pés Senhor. //Lâmpada para os meus
pés, Senhor/ luz para o meu caminho//
3. O salmo 65:9-10 diz: “Tu visitas a terra, e a refrescas; tu a enriqueces
grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água; tu lhe preparas o trigo, quando
assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos; tu lhe aplanas as leivas; tu a
amoleces com a muita chuva; abençoas as suas novidades”.
Todos/as: Tua palavra é lâmpada para os meus pés Senhor. //Lâmpada para os meus
pés, Senhor/ luz para o meu caminho//
4. O Salmo que mais revela a preocupação de Deus com a criação é, sem dúvida,
o Salmo 104! Ele fala da preocupação de Deus com o sustento e moradia dos animais,
a abundância das árvores que Ele plantou etc.
Todos/as: Tua palavra é lâmpada para os meus pés Senhor. //Lâmpada para os meus
pés, Senhor/ luz para o meu caminho//
Animador – Confiantes que a espiritualidade de São Francisco nos ajuda a viver
em harmonia com a natureza, rezemos juntos a Oração de São Francisco.
Senhor fazei-me instrumento da vossa
paz
Onde houver ódio, que eu leve o amor
Onde houver ofensa, que eu leve o
perdão
Onde houver discórdia, que eu leve a
união
Onde houver dúvida, que eu leve a fé

Onde houver tristeza, que eu leve
alegria
Onde houver trevas, que eu leve a luz
Ó mestre, fazei que eu procure mais
Consolar que ser consolado
Compreender que ser compreendido
Amar que ser amado
Pois, é dando que se recebe
É perdoando que se é perdoado.

Onde houver erro, que eu leve a
verdade
Onde houver desespero, que eu leve a
esperança

E é morrendo que se vive
Para a vida eterna.
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Compromisso: Cada qual em sua casa plantar e cultivar uma erva medicinal:
Alecrim, erva doce, hortelã, tansagem, erva cidreira... ou até mesmo uma árvore
frutífera ou ornamental, onde tem possibilidade
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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