
    
Primeiro dia do trídu 

 POBRE COMO JESUS E MARIA 
O ambiente seja preparado com imagens e símbolos 
relativos a São Francisco e Santa Clara . 
 

1. CANTO 
1 – Irmão Que Bom! Que Bom Que Você Veio!                      
Música de Frei Zilmar Augusto, OFM                                                                                
 
Irmão que bom!                                                                                                    
Que bom que você veio,                                                             
Celebrar com alegria  
na nossa fraternidade. 
 
Paz e bem! Irmão seja bem-vindo! 
Paz e bem! Irmã seja bem-vindo! 
Irmão seja bem-vindo! 
Irmã seja bem-vindo! 
Irmão seja bem-vindo! 
 
2 – Eu sou Franciscano (Animação)  
       Letra: Frei Zilmar Augusto,OFM  
 
Eu sou um franciscano. 
Vivo feliz da vida, levando pelo mundo 
O Evangelho da Alegria! 
 
1. Se  visito um enfermo: Eu levo alegria! 
Se  visito uma família: Eu levo alegria! 
Eu sou um franciscano. 
Vivo feliz da vida, levando pelo mundo 
O Evangelho da Alegria! 
 
2. Se  caminho na cidade: Eu levo alegria! 
Se  vou ao supermercado: Eu levo alegria! 
 
3. Se  viajo, na bagagem: Eu levo alegria! 
Se  encontro um amigo: Eu levo alegria! 
 
- Prece a São Francisco – Pai Francisco Vem Ensinar 

1-Francisco, que trazes para hoje uma lição de amor 

Dá-nos teus olhos puros para perceber a deus 

Que nossas mãos saibam unir-se e os corações se 

libertar 

Que nossa voz e a natureza se unam a ti num só 

cantar. 

 

 

Refrão 

Pai Francisco, vem ensinar 

Os teus filhos o Cristo imitar 

 

2-Francisco, irmão da natureza, amigo do Senhor 

Grita, aos homens surdos o respeito pela paz 

Que as aves cantem sem ser feridas 

E as plantas cresçam com sua flor 

Os homens vivam fraternidade 

E todos louvem o bom senhor 

3-Francisco, que inspiras paz e bem na vida dos 

irmãos 

Dize qual o segredo da alegria de viver 

A tua pobreza tornou-te livre e foste puro de coração 

Obedecestes com humildade, tornaste a vida uma 

oração. 

2. ACOLHIDA  
Animador.: Irmãs e irmãos, iniciamos o nosso 
Encontro de Formação. 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.   Ass.: 
Amém.  
 
3. ORAÇÃO 
 
D: Ser franciscano é um modo diferente de se viver o 
Evangelho; é uma “vocação”, da qual não queremos 
nos afastar, por isso, pedimos a São Francisco e Santa 
Clara que intercedam por nós, para que nossa 
vocação cresça cada vez mais, iluminada. 
 
Todos: Onipotente e bom Senhor, a ti, a honra, glória 
e louvor. Todas as  bênçãos de Ti nos vem e todo o 
povo Te diz: Amém! 
 
D: Neste momento fraterno, unidos pela ternura e o 
vigor da espiritualidade franciscana, elevemos nossas 
orações e súplicas ao Pai para que, pela intercessão 
de São Francisco e Santa Clara junto a seu Filho Jesus, 
Ele nos conceda as graças necessárias para bem 
aproveitarmos este encontro e agirmos sempre 
conforme seus preceitos.  
Onipotente e bom Senhor, a Ti, a honra, glória e 
louvor. Todas as  bênçãos de Ti nos vem e todo povo 
Te diz: Amém! 

ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO REGIONAL SUDESTE III/SP 

23 DE AGOSTO ÀS 18h30 

TEMA: A VOCAÇÃO FRANCISCANA 
Lema: "A alegria de retornar ao primeiro amor" 

Com Frei Antonio Felipe de Oliveira Zago, OFMConv 



D: Francisco e Clara levava Jesus em seu coração, 
levava Jesus em seus lábios, levava Jesus em seus 
ouvidos, nos seus olhos, em suas mãos. Levava-O em 
todo o seu ser. Com esta postura amorosa, Francisco 
convidava a todas as criaturas a louvar Jesus com ele. 
Ofereçamos ao Pai o nosso coração, nossos lábios, 
ouvidos, olhos e mãos, para que Ele os prepare 
conforme sua santa vontade. 
Onipotente e bom Senhor, a Ti, a honra, glória e 
louvor. Todas as bênçãos de Ti nos vem e todo o povo 
Te diz: Amém! 
 
D: Nós, franciscanos, comprometidos com o Pai, com 
a Igreja e com os irmãos, não podemos permitir que a 
voz do mundo, da modernidade, da mídia, fale mais 
alto ao nosso coração, que voluntariamente, abriu a 
Cristo, pelas trilhas abertas por Francisco e Clara.  
Convictos de nossa missão de testemunhar o Cristo 
com a nossa vida, peçamos ao Senhor e Mestre, que 
nos capacite para uma contínua vivência 
evangelizadora e missionária. 
Onipotente e bom Senhor, a Ti, a honra, glória e 
louvor. Todas as bênçãos de Ti nos vem e todo povo 
Te diz: Amém! 
 
D: Como Franciscanos, em virtude de nossa vocação e 
impulsionados pela vivência do Evangelho, devemos 
pensar e agir conforme o modo de pensar e agir de 
Cristo. Que a origem da Regra Franciscana seja, em 
nosso coração, renovada e confirmada por nós, diante 
do Pai, que nos como instrumentos a serviço do 
Reino. 
Reconhecemos que nada somos, temos ou podemos 
por nós mesmos, mas tudo posso naqu’Ele que me 
fortalece. 
Onipotente e bom Senhor, a Ti, a honra, glória e 
louvor. Todas as bênçãos de Ti nos vem e todo povo 
Te diz: Amém! 
 
D: Confiantes no seu imenso amor de Pai e na sua 
onipotência, onisciência e onipresença Divina, nos 
abrimos ao serviço de nossas fraternidades, pedindo 
sua proteção. Queremos estar sempre submissos à 
santa Igreja, sempre firmes na fé católica, 
perseverantes na caminhada escolhida, guardando a 
humildade, a pobreza e as palavras do seu santo 
Evangelho. 
 
T: “Ó altíssimo e glorioso Deus, ilumina as trevas do 
meu coração, dá-me uma fé reta, uma esperança 
certa, uma caridade perfeita e uma humildade 
profunda. Dá-me senso e discernimento para 
compreender a Tua verdadeira e santa vontade. Ó 
altíssimo e glorioso Deus, iluminai as trevas do meu 
coração. 
Paz e Bem!  
 
 
 

 
Oração pelas vocações (CNBB) 

(Devocionário Franciscano, página 31) 

 Senhor da Messe e Pastor do rebanho, faze 

ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite: 

“Vem e segue-me!”. Derrama sobre nós o teu Espírito, 

que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e 

generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a 

Messe não se perca por falta de operários. Despertai 

nossas comunidades para a Missão. Ensina nossa vida 

a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao 

Reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o 

Rebanho não se perca por falta de Pastores. Sustenta 

a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá 

perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o 

coração de nossos jovens para o ministério pastoral 

em tua Igreja. Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, 

chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, Mãe da 

Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos 

a responder SIM. Amém. 

CANTO FINAL - ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO 

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 dúvidas 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 

Oh, 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. 

 

 
 

 


