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Franciscanos/as: Amados/as e chamados/as por Deus

Ambiente: Um ou mais velas, incenso, tau ou a cruz de São Damião, ícones  de 

Francisco e Clara. 

Refrão: Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, ele 

afasta o medo. (Taizé)

1. Abertura

- Vem, Eterno-Amor, vem, nos ajudar (bis) (Sinal da Cruz)

- Vem reunir teu povo, vem nos libertar (bis) 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito (bis) (Um gesto de reverência)

- Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)

- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis) (Um entreolhar afetuoso) 

- Na união fraterna, a Deus louvação! (bis)

  

2. Recordando o amor de Deus por nós

D.: - Como Família Franciscana, quais são os sinais do chamado 

amoroso de Deus que observamos na vida consagrada?

D.: Oração: Fonte de tão grande amor, ilumina nossos corações para 

vivermos no mundo de hoje o dom da caridade fraterna. 

Refrão: Onde reino o amor, fraterno amor. Onde reina o amor Deus 

aí está. 

L: São Francisco de Assis, ainda muito jovem e cheio de sonhos, ouviu o 

chamado de Jesus para ser pobre como Ele, restaurando a Igreja com o 

seu testemunho e a tudo renunciou com alegria. É o santo da fraternidade 

universal, o irmão de todos, que louvava o Senhor pelas suas criaturas. (cf. 

Christus Vivit, 52)
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Acender uma vela diante do ícone de São Francisco

Refrão: Que minha vida seja louvor, seja louvor do Senhor.

L: Clara, preclara por seus claros méritos, clareia claramente no céu pela 

claridade da grande glória, e na terra pelo esplendor de milagres sublimes. 

Brilha aqui claramente sua estrita e elevada religião, irradia no alto a 

grandeza de seu prêmio eterno, e sua virtude resplandece para os mortais 

como sinais magníficos   (Bula de Canonização de Santa Clara 2-3) 

Acender uma vela diante do ícone de Santa Clara

Refrão: Que minha vida seja louvor, seja louvor do Senhor.

3. Hino ao amor (1Cor 13,4-8) - 2ª parte

L: Cantemos o dom do amor que iluminou a vida de Clara e Francisco e 

que devemos guardar como chama viva em nossas comunidades:

Queimar incenso enquanto se canta o hino: 

Se eu não tiver amor, eu nada sou Senhor! (bis)

1. O amor é compassivo, o amor é serviçal.

O amor não tem inveja, o amor não busca o mal.

2. O amor nunca se irrita, não é nunca descortês.

O amor não é egoísta, o amor não é dobrez.

3. O amor tudo desculpa, o amor é caridade.

Não se alegra na injustiça, É feliz, só na verdade.

4. O amor suporta tudo, o amor em tudo crê.

O amor guarda a esperança, o amor sempre é fiel.

5. Nossa fé, nossa esperança, junto a Deus terminará,

Mas o amor será eterno, o amor não passará.
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Repetir uma frase que chamou atenção

4. Escritos de Francisco e Clara 

L.: Admoestações de São Francisco (Ad 9,1-4)

Diz o Senhor: Amai vossos inimigos. Ama verdadeiramente ao seu 

inimigo quem não se lamenta por causa da injúria que este lhe faz, mas, 

por amor de Deus, se consome por causa do pecado de sua [própria] 

alma. E mostre-lhe por obras o amor.

Refrão: Pois o Amor, o Amor não é amado./ A felicidade assim não se 

pode encontrar./ É preciso voltar a Jesus,/ O Amor que eu quero 

amar

L.: Testamento De Santa Clara (TestC 2-5) 

Entre outros benefícios que temos recebido e ainda recebemos 

diariamente da generosidade do Pai de toda misericórdia e pelos quais 

mais temos que agradecer ao glorioso Pai de Cristo, está a nossa 

vocação que, quanto maior e mais perfeita, mais a Ele é devida. Por isso 

diz o Apóstolo: “Reconhece a tua vocação”. O Filho de Deus fez-se para 

nós o Caminho, que nosso bem-aventurado pai Francisco, que o amou e 

seguiu de verdade, nos mostrou e ensinou por palavra e exemplo. 

Refrão: Pois o Amor, o Amor não é amado./ A felicidade assim não se 

pode encontrar./ É preciso voltar a Jesus,/ O Amor que eu quero 

amar

5. Pai Nosso

6. Preces espontâneas 
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7. Oração: 

D.: Deus do cuidado, teu carinho materno sempre tem nos acompanhado, 

fazei que sejamos reflexo desta tua ternura para como todas as pessoas, 

de modo especial, om os nossos(as) irmãos(as) de fraternidade. A tua 

compaixão eterna faça crescer em nós o desejo do crescimento na 

unidade, onde cada um possa nutrir o outro, com palavras e gestos que 

anunciem o teu Reino de amor. Por Cristo, nosso Senhor.  

8. Bênção: 

Bom Senhor, que fizeste de Clara e Francisco perfeitos seguidores do 

vosso amor, volta teu olhar e abençoai esta família reunida na mesma 

vocação e missão de servir a Ti. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo. Amém. 

D.: Vamos irmãs e irmãos ao mundo, testemunhar a Paz e o Bem! 

T.: Graças a Deus!

Canto: Tema de Clara e Francisco

1. Irmão Francisco, irmão de/ todo irmão. Clara de Assis,/ irmã de toda 

irmã./ Cantam ao mundo só Deus nos bastará,/ o amor é lindo, ele 

vencerá.

2. Irmão Francisco, vem me ensinar,/ Clara de Assis/ aponta o que fazer./ 

Para Que o Senhor seja o tudo/ em mim. Para só servi-lo/ Que devo fazer? 

Vem dizer.

3. Se você quiser servir/ à Deus, faça poucas coisas,/ mas as faça bem. 

Pedra por pedra, com esperança/ de ver Jesus./ Dia após dia, com alegria 

Sempre buscando além.
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II - BÊNÇÃO DA REFEIÇÃO FRATERNA NA SOLENIDADE DA 

ASSUNÇÃO

Canto: Maria, mãe dos caminhantes

Ensina-nos a caminhar

Nós somos todos viajantes

Mas, não é fácil sempre andar

1. Vitoriosa caminhada

 Fez finalmente te chegar

Ao céu, a meta da jornada

Dos que caminham sem parar!

1. Sinal da Cruz

- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

2. Palavras de acolhida (recordando o sentido da Solenidade da 

assunção de Maria e da do dia do Consagrado/a)

3. Saudação a Mãe de Deus

D.: Salve, ó Senhora santa, Rainha santíssima,

Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita igreja,

eleita pelo santíssimo Pai celestial,

que vos consagrou por seu santíssimo

e dileto Filho e o Espírito Santo Paráclito!

Em vós residiu e reside toda a plenitude

da graça e todo o bem!

T.: Salve, ó palácio do Senhor! Salve,

ó tabernáculo do Senhor!

Salve, ó morada do Senhor!
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Salve, ó manto do Senhor!

Salve, ó serva do Senhor!

Salve, ó Mãe do Senhor,

e salve vós todas, ó santas virtudes

derramadas, pela graça e iluminação

do Espírito Santo,

nos corações dos fiéis

transformando-os de infiéis

em servos fiéis de Deus!

4. Oração de Bênção: 

Deus de amor, que fizestes grandes coisas, corando de glória e alegria, a 

pobrezinha e humilde Mãe do Senhor. Nós, reunidos/as para a refeição, te 

agradecemos porque tua caridade nos encontrou e nos fez uma 

comunidade que quer seguir o exemplo de Maria. Pedimos que tua 

bênção generosa venha sobre todos/as que estão ao redor da mesa e 

sobre estes dons da tua infinita bondade. Por Cristo, nosso Senhor. 

Amém. 

D: Bendigamos ao Senhor!

T: Graças a Deus! 
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Senhor, que queres que eu faça?

 Coloco-me diante de �, com a mesma pergunta de São 

Francisco de Assis. 

E assim como Santa Clara, fixamos o olhar no espelho da 

eternidade para contemplar tua imagem.

Como eles desejo ser simples, humilde, irmão de toda a criatura.

  Hoje venho louvar-te pela natureza toda, o sol, as plantas, a 

água, as aves, os animais, o homem, sinais de tua presença e de 

tua bondade imensa. 

Quero ser instrumento em tuas mãos 

para transmi�r a PAZ neste mundo cheio de guerras

 e semear o BEM,onde há tanto ódio. 

Iluminai-me, Senhor, para que eu possa escolher o caminho que 

apontas para mim.

 Que saiba descobrir qual a minha vocação.

 Que consiga realizar em minha vida a tua san�ssima vontade. 

Que possa seguir a Cristo, nos passos de Francisco e Clara de 

Assis. 

Amém!

ORAÇÃO VOCACIONAL

Paz e Bem!
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