
jornada
franciscana

‘‘Tudo está interligado’’ 
ano Laudato Si' 2020-21 (LS 117)

celebrando em
nossa vida

Roteiro para um momento orante e
reflexivo em família ou em fraternidade

(ter um dirigente para o encontro
e preparar o espaço celebrativo)

Orando com a vida 

Leitor 1: “Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu
carinho sem medida a nós. O solo, a água, as montanhas: tudo é carícia de Deus”

Recordando a vida  
Leitor 2: Lembramos de Santa Dulce dos Pobres, que nos ensina o cuidado
com a vida mais frágil. Podemos recordar, em nossa vida, atitudes de

Dirigente: Compartilhar brevemente o que tem acontecido em nosso ambiente de casa ou mesmo onde
trabalhamos e convivemos [se esse momento é feito individualmente, trazer para si esses acontecimentos] 

Dirigente: Acolhida

Dirigente: Como está, hoje, a nossa
casa comum? [partilha]

Leitor 1: “Quando, na própria realidade, não se reconhece a
importância de um pobre, de um embrião humano, de uma
pessoa com deficiência – só para dar alguns exemplos –
dificilmente se saberá escutar os gritos da própria natureza.
Tudo está interligado” (LS 117). “Entretanto, temos um
'superdesenvolvimento dissipador e consumista que contrasta,
de modo inadmissível, com perduráveis situações de miséria

Dirigente: Agradeçamos ao nosso Deus pela beleza e o dom de sua criação
[pode ser dito espontaneamente] 
Canto

cuidado e também de descuido...

(LS 84)

desumanizadora” (LS 109).

olhando a vida

Iluminando a vida Algumas frases para iluminar nosso encontro:

Leitor 1: “Podemos afirmar que, 'ao lado da revelação propriamente dita,
contida nas Sagradas Escrituras, há uma manifestação divina no despontar
do sol e no cair da noite” (LS 85)

Dirigente: Ler algum texto bíblico
[sugestão: Mt 11,25-27; Lc 6,20-23; Jo 10,10-16...]
e contemplar por alguns instantes o Senhor
em sua criação...

Leitor 1: E em São Francisco se
nota que “são inseparáveis a
preocupação pela natureza, a
justiça para com os pobres, o
empenho na sociedade e a
paz interior” (LS 10)



Leitor 1: “Não é por acaso que São Francisco, no cântico em que louva a Deus pelas criaturas,
acrescenta o seguinte: 'Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor'. 
Tudo está interligado. Por isso, exige-se uma preocupação pelo meio ambiente, unida ao amor
sincero pelos seres humanos e a um compromisso constante com os problemas da sociedade”
(LS 91)

Dirigente: Partilha breve sobre essas afirmações, tendo em vista que a “ecologia” são as relações, e “ecologia integral” são as
relações integradas e saudáveis, consigo, com Deus, com o outro, o próximo, os pobres, o meio ambiente, em relação à economia,
na sociedade, quanto à cultura e a política.

Decidindo pe vida
Leitor 2: De coração agradecido ao Pai por toda a criação, cientes de que
 somos chamados a cuidar sempre da vida, principalmente da mais frágil,
precisamos também estar conscientes de que estamos em uma crise
socioambiental maior e sem precedentes. Há, infelizmente, um desmonte
de direitos básicos de forma pensada pelas lideranças empresariais e
governos, bem como uma destruição ambiental orquestrada por eles, tudo

Leitor 3: Irmã Dorothy, missionária na Amazônia, assassinada em 2005 por seu trabalho dedicado
junto aos pobres na floresta, disse: “A morte da floresta é o fim da nossa vida”. E o Papa Francisco,
em 2015, diz: “As coisas podem mudar” (LS 13), “há sempre uma saída... sempre podemos mudar de
rumo” (LS 61). Por isso, o Papa exorta não sermos “testemunhas mudas” (LS 36) de gravíssimas

Leitor 3: Diante disso, o Papa nos indica, dentre outros, a pressão popular e o debate como
caminhos: “uma mudança nos estilos de vida poderia exercer uma pressão salutar” (LS 206), 
“requer-se uma decisão política sob pressão da população” (LS 179) e “sem a pressão da população
e das instituições, haverá sempre relutância a intervir, e mais ainda quando houver urgências a
resolver” (LS 181). Por isso, “é necessário dispor de espaços de debate, [com] todos aqueles que
poderiam de algum modo ver-se, direta e indiretamente, afetados” (LS 135), e, “no debate, devem
ter lugar privilegiado os moradores locais” (LS 183).

[Pode-se ler posteriormente os capítulos 5 e 6 da Encíclica Laudato Si' sobre passos, ações e a conversão ecológica]

desigualdades e destruições!

em vista do lucro sem medida.

Leitor 2: Ultimamente temos acompanhado o trabalho muito dedicado
e evangélico de Padre Júlio Lancellotti. Dele não queremos repetir
frase. Mas os gestos. Todo dia, logo cedo, acolhe com o café a centenas
de irmãos nossos em situação de rua e luta permanentemente por
seus direitos básicos. Ele segue a vida de São Francisco e o

Leitor 3: Queremos, assim, animar a todos nós a estender esta
Jornada Franciscana em ver, ter compaixão e cuidar dos “leprosos de
hoje”. Na localidade em que estamos somos chamados a “fazer
misericórdia” hoje! A quem não puder ir neste momento aos irmãos
mais vulneráveis, que possa apoiar o serviço que faz o Padre Júlio
Lancellotti, os franciscanos no Largo São Francisco, entre outros, a

Comprometendo com a vida

Dirigente: Motivar para preces
espontâneas e o Pai Nosso
Canto 

ensinamento do Papa Francisco.

favor dos mais frágeis e empobrecidos.


