CELEBRAÇÃO PELOS 40 ANOS DA REGRA

Dirigente: A Regra da OFS é para nós um tesouro! Celebremos com alegria os 40 anos de sua aprovação
e confirmação pela Santa Sé.
Canto: NOSSA REGRA, NOSSA VIDA
Refrão:
Nossa regra, nossa vida no caminho de Francisco/
viverá a missão da Igreja, ser na vida sal e luz/
enxergando em cada irmão o doce rosto de Jesus.
- Contra o pecado Senhor/ e em luta renida/
quero ir da vida ao Evangelho/ e do Evangelho à vida./
Santa regra eu te professo,/ sou franciscano secular./
És medula do Evangelho quero em ti perseverar
Vamos então caminhar/ nesta regra de amor./
Creio e afirmo sem temor/ com Cristo ressuscitado/
chegaremos perdoados ao encontro do senhor./
Santa regra eu te professo,/ sou franciscano secular./
És medula do Evangelho quero em ti perseverar.
(Para ouvir e acessar as cifras: https://www.youtube.com/results?search_query=nossa+regra+nossa+vida e
https://www.cifraclub.com.br/ofs/nossa-regra-nossa-vida )
Dirigente: Reconhecendo nossas fragilidades e infidelidades, peçamos perdão:
01 – Pelos momentos de desânimo, de acomodação, egoísmo e falta de interesse pela vida de minha
Fraternidade,
Resposta: Perdoai-me Senhor.
02 – Por ter muitas vezes esquecido que nossa Regra é dom precioso a nós entregue pela Igreja,
03 – Pela indiferença e falta de compromisso com a missão de ser sal da terra e luz do mundo,
04 – Por muitas vezes ter sido infiel ao que prometi diante do Altar no dia de minha Profissão Definitiva à
Regra da OFS,
05 – Por ter me omitido quando meu irmão precisou de mim,
06 – Por não ter escutado o apelo dos irmãos e irmãs do SEI, desejosos de minha presença fraterna,
05 – Por não dedicar um tempo diário ao estudo e meditação da Regra e assim aprender a vivê-la com mais
empenho,
Dirigente: Relembrando: Nossa primeira Regra, denominada “Memoriale Propositi” foi aprovada em 20 de
maio de 1221 pelo Papa Gregório IX. É o marco do nascimento da Ordem Franciscana Secular, primeiro
chamada de “Irmãos da Penitência”. A Regra atual, aprovada pelo Papa Paulo VI, é, hoje, o norte para nossa
vida.
Recordemos sempre da generosidade e misericórdia do Senhor que, por meio de São Francisco de
Assis, nos concedeu viver a graça do carisma cravado no coração apaixonado do Cristo pobre e crucificado
para nossa santificação e redenção.
Canto: Doce é sentir

Doce é sentir em meu coração
Que humildemente vai nascendo o amor.
Doce é saber, não estou sozinho,
Sou parte de uma imensa vida,
Que generosa reluz em torno a mim,
Imenso Dom do teu amor sem fim.
O Céu nos deste e as Estrelas claras,
Nosso Irmão Sol, nossa Irmã a Luz
Nossa Mãe Terra com frutos, campos, flores.
O Fogo e o Vento, o Ar e a Água pura,
Fonte de Vida de tuas criaturas,
Imenso Dom do teu amor sem fim! (bis)
Dirigente: “Os Conselhos Evangélicos da castidade, consagrada a Deus, da pobreza e da obediência,
constituem um dom divino que a Igreja recebeu do Senhor e por graça d’Ele sempre os conserva. A própria
autoridade da Igreja, guiada pelo Espírito Santo, cuidou de interpretá-los, regulamentar a sua prática e
estabelecer formas estáveis de vida. Disto florescem as diversas modalidades de vida solidária ou comum,
como também as várias famílias”(LG 43), como a Família Franciscana, nascida da experiência de vida de
Francisco de Assis, da qual somos parte.
O Art. 2 da Regra diz que, no seio da dita família, os irmãos e irmãs, impulsionados pelo Espírito a
conseguir a perfeição da caridade no próprio estado secular, comprometem-se, pela Profissão, a viver o
Evangelho à maneira de São Francisco e mediante a Regra confirmada pela Igreja.
01 – Peçamos ao Senhor que nos conceda a graça da fidelidade, do empenho e da alegria em viver nossa
Regra.
Todos: Senhor, ouvi nosso pedido.
02 – Dá-nos, Senhor, fazer de nossa Regra nosso programa de vida e com ela construir nossa identidade.
03 – Concede-nos, Senhor, ser fermento bom no ambiente em que vivemos, mediante o testemunho do
amor fraterno.
Dirigente: O Art. 15 da Regra determina: “Estejam presentes pelo testemunho da própria vida humana, e
ainda por iniciativas corajosas, individuais e comunitárias, na promoção da justiça, em particular, no âmbito
da vida pública, comprometendo-se em opções concretas e coerentes com sua fé.”
01 – Ó Senhor, concede-nos a luz, a força e a coragem necessárias para sermos presença franciscana atuante
no mundo.
Todos: Senhor ouvi nosso pedido.
02 – Senhor, que neste ano dedicado ao laicato possamos, como leigos cristãos franciscanos, ouvir os apelos
de nosso Papa Francisco e vivermos como uma Fraternidade em saída,
Canto: Eu prometi
1 – Na presença de Deus poderoso, para a glória da Virgem sem par / do Seráfico Pai São Francisco, e dos
santos no céu a reinar
Refrão: Eu prometi, fiel serei: Por toda a vida à santa Regra Franciscana / Eu prometi, fiel serei: A santa
Regra guardarei
2 – Prometi ser cristão fervoroso, os preceitos divinos cumprir / Prometi sempre, sempre da Igreja os ensinos
sagrados ouvir
3 – Prometi os prazeres mundanos por amor de Jesus desprezar / Mas dos bens eternais a riqueza prometi,
nesta vida alcançar
4 - Dar exemplo de belas virtudes, cultivar o fervor na oração / Exercer caridade fraterna, prometi ao fazer
profissão

5 – "Ó meu Deus, meu amor e meu tudo", com Francisco me atrevo a dizer / Só de vós quero ser em vivendo,
só de vós quero ser em morrer.

Canto Final: NOSSA REGRA NOS UNIU
Refrão: Nossa Regra nos uniu/num país imenso e belo./Nossa Regra nos uniu, / Franciscanos no Brasil!
01 – Em nossas regiões, diversidade
de costumes e de culturas;
e diferentes realidades,
que nos enchem de ternura.
02 – Criação de Deus, Francisco,
com amor apaixonado,
seguiu alegre Jesus Cristo,
por todos nós crucificado.
03 – Deixando-nos como herança
Simplicidade e humildade
Agarradas à esperança
De universal fraternidade
03 – Hoje, nossa Regra nos diz
pro Evangelho observar
num carisma terno e feliz
com o irmão que Deus nos dá.
04 – Que Carisma? O franciscano!
Servindo com a irmã Caridade,
Que nos leva, sem engano,
À veraz felicidade.
05 – Nas famílias, na sociedade,
Com os amigos e no lazer.
Com a humilde simplicidade,
Servindo a todos com prazer.
06 – Franciscanos seculares,
Espalhados pelo Brasil
Por terra, rios e mares,
Nossa Regra nos uniu.
07 – Não somos desmemoriados:
Foi Deus que nos chamou
E nos deu o seu Filho amado
Que Francisco anunciou
08 – Então, erguei-vos OFS!
Com ternura, vigor e rigor.
Os desafios de nossa fé
Abracemos confiantes no Amor
Dirigente – Digamos juntos:
01 – “Ensina-nos o Chefe da Igreja
Guiado pela Sabedoria Eterna
Que nossa ação sempre seja
Amorosa, solidária, fraterna.

02 – Só eficiência, pragmatismo
Extremismo na ética, exclusão
Estão fora do fraternismo
E de vossa vocação.
03 – A Virgem é vosso modelo,
De despojamento e oração;
De encontro feito com zelo,
Na alegria do amor cristão.
04 – Orai, escutai, contemplai
Adorai Jesus no Sacrário,
E no pobre, com amor abraçai
Vosso irmão Jesus, no Calvário”.
Autoria: Letra: Marúcia C. T. Conte, ofs
Música: Francisco José C. Araújo, ofs

Link para acesso ao áudio
https://soundcloud.com/francisco-araujo-347292500/nossa-regra-nos-uniu-samba-ofs-mp3

