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Rio de Janeiro, 16 de abril de 2020. 

Celebrar a Renovação Devocional da Profissão individualmente ou em Família 

Orientações: 

Escolha em sua casa um local e um horário para celebrar e rezar juntos. Prepare uma mesa (se possível), 

com o Crucifixo e uma imagem de S. Francisco (se tiver), uma vela a ser acesa no momento da celebração. 

 

Pode-se entoar um canto a escolha 

 

D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  

T. Amém. 

D. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória e a honra e toda bênção. 

T. Louvai e bendizei ao Senhor, e rendei-lhe graças e servi-o com grande humildade. 

D. Rezemos, irmãos e irmãs, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, para agirmos conforme sua inspiração, 

sermos dóceis aos seus apelos e crescermos em seu amor. 

T. Espírito Santo Paráclito, aperfeiçoai em nós o trabalho feito por Jesus: fazei-nos capazes de continuar 

a orar fervorosamente em nome de todo o mundo; apressai em todos nós o crescimento para uma 

profunda vida interior; dai-nos vigor no nosso apostolado, de modo que ele possa atingir todos os 

homens e todos os povos, todos remidos pelo Sangue de Cristo e todos lhe pertencendo. 

D. Mortificai em nós o nosso orgulho natural, e elevai-nos à região da santa humildade, do verdadeiro temor 

de Deus, da coragem generosa. Não permitais que nenhum apego terreno nos impeça de honrar a nossa 

vocação, nenhuma consideração covarde perturbe os direitos da justiça, nenhuma mesquinhez limite a 

imensidão da caridade aos estreitos confins de um egoísmo desprezível. 

T. Espírito de amor, que tudo em nós seja em grande escala: a busca da verdade e a devoção a ela; a 

prontidão para o sacrifício de nós mesmos, mesmo até à cruz e à morte; e que tudo, finalmente, seja 

segundo a última oração do Filho ao Pai Celeste, e segundo o vosso dom, ó Espírito Santo de amor, que 

o Pai e o Filho desejaram que fosse derramado sobre toda a Igreja, sobre as almas dos homens e sobre 

todas nações. 

 

Canto: Envia teu Espírito, Senhor e renova a face da terra (bis). 

1. Bendize minha alma ao Senhor. Senhor, meu Deus, como és tão grande 

2. Como são numerosas as tuas obras, Senhor. A terra está cheia das tuas criaturas. 

3. Quando ocultas tua face, elas se perturbam. Quando lhes tiras suas vidas, voltam ao seu nada. 

4. Seja ao Senhor sua eterna glória. Alegre-se ele em suas obras. 

5. Que o meu canto ao Senhor seja agradável. É nele que está a minha alegria. 
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Palavra de Deus: (Pode-se usar o Evangelho do dia ou o seguinte): 

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (15,1-8)  

Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo 

ramo que não der fruto, ele o cortará, e podará todo que der fruto, para que produza mais. Vós já estais limpos 

pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar 

fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Assim também vós: não podeis dar fruto se não 

permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, dará muito 

fruto: porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo. 

Secará e hão de ajuntá-lo e jogar no fogo, para queimar-se. Se permanecerdes em mim e minhas palavras 

permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será dado. Meu Pai será glorificado, se derdes 

muito fruto, e assim sereis meus discípulos. 

Palavra da Salvação! 

 Num momento de silêncio vamos pensar no que mais toca nosso coração neste texto que ouvimos e 

depois podemos partilhar a Palavra. 

 

(Concluída a partilha da Palavra o (a) irmão (ã), professo (a), faz a renovação devocional da profissão com 

estas palavras): 

Irmão/ã: Senhor, nosso Deus, rendo-vos graças à vossa infinita majestade por aquele benefício todo singular, 

pelo qual me chamaste a seguir as pegadas de vosso Filho. Por isso, tendo tido a graça de professar, renovo 

por toda a minha vida o compromisso de observar o santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo 

o exemplo de São Francisco de Assis, segundo a Regra da ordem Franciscana Secular. Prometo pôr a serviço 

da fraternidade todos os meus talentos e capacidades, meu trabalho e convivência fraterna, para que juntos 

possamos viver os conselhos evangélicos durante toda a minha vida. 

(A seguir, os presentes proferem a seguinte oração. No caso do(a) irmão(ã) estiver sozinho proferir a opção 2): 

T.: Senhor nosso Deus, Pai de todos os seres humanos, nós vos damos graças pelo amor e o carinho que 

demonstrastes para conosco, vossos filhos e filhas. Por isso, vos pedimos que este (s) nosso(s) possam realizar 

com o vosso auxílio o compromisso de vida evangélica que outrora assumiram. Nós vo-lo pedimos por Cristo, 

nosso Senhor. Amém. 

Opção 2: 

Irmão(ã): Senhor nosso Deus, Pai de todos os seres humanos, vos dou graças pelo amor e o carinho que 

demonstrastes para com todos os vossos filhos e filhas. Por isso, lhe peço que eu possa realizar com o vosso 

auxílio o compromisso de vida evangélica que outrora assumir. Vos peço, por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 Unidos no Espírito Santo e na comunhão da Igreja, fiéis à recomendação do Salvador, vamos rezar: 

Pai nosso...  Ave Maria... 

 

Oração no tempo de fragilidade 

T.: Deus todo-poderoso e eterno, sustento na fadiga, apoio na fraqueza: de vós todas as criaturas 

recebem energia, existência e vida. 
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L. 1: Viemos a vós para invocar sua misericórdia pois conhecemos a fragilidade da condição humana vivendo 

a experiência de uma nova epidemia viral. 

L. 2: Confiamos a vós os enfermos e suas famílias: trazei cura para o corpo, mente e espírito. 

L. 1: Ajudai todos os membros da sociedade a fazerem seu trabalho e a fortalecer o espírito de solidariedade 

entre eles. 

L. 2: Sustentai e confortai os médicos e demais profissionais de saúde nas linhas de frente e todos os 

prestadores de cuidados, na execução de seus serviços. 

L. 1: Vós que sois a fonte da paz e de todo o bem, abençoai abundantemente a nossa família e a todas as 

famílias, afastai de nós todo o mal e concedei uma fé firme a todos os cristãos. 

L. 2: Libertai-nos da epidemia que está nos atingindo, para que possamos voltar com serenidade às nossas 

habituais ocupações e assim louvar-vos e agradecer-vos com um renovado coração. 

T.: Em vós confiamos e apresentamos nossa súplica porque sois Pai, o autor da vida, e com teu Filho, 

Nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, viveis e reinais nos séculos dos séculos. Amém. 

Maria, saúde dos enfermos, rogai por nós! 

São Francisco e santa Clara de Assis, rogai por nós! 

Invoquemos a Bênção do nosso Deus 

D.: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. T.: Amém! 

D.: Que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. T.: Amém! 

D.: Volva para nós o olhar e nos dê a paz. T.: Amém. 

D.: Abençoe-nos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. T.: Amém! 

Pode-se entoar um canto final a escolha ou o seguinte: 

Senhor, fazei-me instrumento de 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 erro, que eu leve a verdade;/ Onde 

houver desespero, que eu leve a esperança;/ Onde houver tristeza, que eu leve a 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, / e é 

morrendo que se vive para a vida eterna. 

 

Celebração organizada pelo formador local, George Cardoso, da Fraternidade das Chagas do seráfico pai 

São Francisco (Cidade de São Saulo/SP) 


