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Minuto Franciscano Pessoal com Deus 
 

“DE BRAÇOS COM A VIDA EM MISSÃO NA HISTÓRIA” 

Olá, Jufrista! O Senhor te dê a Paz! 
Entramos no ano de preparação para a grande Celebração do Jubileu dos 50 Anos da JUFRA do Brasil 
(Canindé – Junho 2021). Desde já, queremos nos colocar em profunda sintonia com este marco tão 
significativo na caminhada de muitos jovens. Alegre-se porque você faz parte desta história e contribui para 
a realização desse acontecimento. Louvemos pelas juventudes que, com a beleza da diversidade de rostos e 
culturas, caminharam e assumiram viver a vocação franciscana buscando testemunhar o Evangelho a 
exemplo de Santa Clara e São Francisco. Celebremos com alegria e digamos: “Louvado sejas meu 
Senhor!” 
Para nosso roteiro de oração, convidamos você, irmã/irmão, para CONTEMPLAR por um instante a arte 
oficial dos 50 anos de missão da JUFRA do Brasil e deixar que Deus se revele a você por meio dela. 
Portanto, escute o que o seu coração diz. Perceba os sentimentos que despertam em você e se desejar, pode 
anotá-los. 
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Para saber... 
A ilustração tem assinatura do Ateliê 15 e traz também o tema do Jubileu: “Jufra do Brasil: 50 anos de 
braços com a vida em missão na história”. “Por unanimidade, escolhemos o Ateliê 15 por tudo que 
representam nessa área artística para o Brasil e, principalmente para nós, franciscanos e franciscanas, uma 
vez que as lutas e pautas que eles abraçam, também são nossas lutas”, relata José Douglas,  Secretário 
Fraterno Nacional. 

A ilustração reflete a história e também a expectativa para a celebração dos 50 anos da JUFRA do Brasil: 
cor, alegria, protagonismo, vida e comemoração. As cores quentes do sol, por exemplo, remetem a acolhida 
calorosa dos irmãos e irmãs que esperam em Canindé para receber a celebração presencial que acontecerá 
em 2021. “Em cada elemento da ilustração, trouxemos símbolos e sinais que compõem a celebração. Tanto 
o tema, como Francisco e Clara trazendo o sol. O sol que representa o altíssimo Deus, mas também 
representa o calor dos irmãos que nos acolherão naquelas terras dos romeiros de Canindé. Trouxemos 
também palavras fortes da nossa missão de 50 anos: ‘denúncia, profecia, canto e esperança’. E também 
apresentamos, na ilustração os irmãos nas suas diversas realidades e também suas representatividades”, 
afirma Douglas. 
Para Mayra Caroliny, Secretária Nacional para Área Nordeste A e Secretária Fraterna do Regional NE A2 
(CE/PI) da JUFRA do Brasil, a ilustração representa a força e a coragem da JUFRA do Brasil. “Que nós 
possamos sentir a garra, a força e a vontade quando olharmos para essa imagem, que nos mostra tantas 
coisas lindas. Nos mostra a mistura de jovens, as misturas de caminhada e a fé. Muita fé. Que possamos 
perseverar nessa fé e que todos os jufristas do Brasil esperem lindas realizações dos 50 anos. O que nós 
devemos esperar é muita alegria, muito compromisso, muita história que vamos reviver e também, as 
histórias que vamos começar a escrever. Que cada jufrista já sinta de agora toda a vibração de alegria que 
vai ser – e está sendo – este Jubileu de Ouro” (Fonte: http://www.jufrabrasil.org/2020/06/jufra-do-brasil-
lanca-arte-oficial-dos.html). 

 

Hino de louvor... 

Faça seu hino de louvor, recordando o seu chamado, a sua história enquanto jovem franciscano/a. Agradeça 
a Deus, Pai de toda Criação, as graças e benefícios que Ele realizou em sua vida. Se desejar, anote o seu 
hino de louvor e nos encaminhe para o email (gabrielacifa@gmail.com). Vamos juntos e juntas louvar e 
agradecer a Deus Altíssimo, o sumo bem, todo o bem!  

 

Concluindo... 

ORAÇÃO PELO JUBILEU DA JUVENTUDE FRANCISCANA DO BRASIL 
Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor, te louvamos pelo dom da nossa vocação franciscana, e por ter 
chamado tantos jovens ao seguimento de Jesus, no carisma de Francisco e Clara, pobres, humildes e amantes 
da Cruz. Nós te pedimos pela Juventude Franciscana do Brasil, que a cada dia os jovens possam ser 
instrumentos de tuas mãos na construção de um mundo novo, de uma Civilização do amor, sempre com 
amor e olhar atento a todas as tuas criaturas. Reacende em nós, Senhor, o vigor missionário, profético e 
fraterno da Jufra, que caminha há 50 anos de braços com a vida em missão na história. 29 E dai a todos nós 
a força, a esperança e a alegria, para bem celebrarmos o nosso Jubileu, nas terras calorosas e romeiras de 
Canindé. Que a Virgem Maria, Rainha e Padroeira da nossa Família Franciscana, nos acompanhe em nosso 
caminhar, que será sempre em direção ao Céu, o teu Coração. Intercedam por nós Francisco das Chagas, 
nosso Pai, nossa Mãe, Clara de Assis, e Rosa de Viterbo, nossa Padroeira, jovens como nós, que 
transformaram suas vidas em Evangelho vivo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
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