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Rio de Janeiro, 16 de abril de 2021. 

 

A Regra e a vida dos franciscanos seculares é esta: observar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo o exemplo de São Francisco de Assis, que fez do Cristo o inspirador e o centro da sua vida com Deus 

e com os homens. (Regra 4) 

 

Proposta de roteiro para Renovação Devocional da Profissão 

(Pode-se celebrar este roteiro em família, virtualmente com os irmãos de fraternidade ou individualmente. 

Compartilhe uma foto desse momento e publique nas redes sociais com a hashtag #ofsprofissao) 

 

Mantra:  

Meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo, eu vou rezar. O amor não é amado, o amor não é 

amado, eu vou rezar. (3x) 

 

Comentário: 

No dia 16 de abril, quando se faz memória da Profissão de Francisco, muitas Fraternidades têm o 

costume de reunir os irmãos e irmãos professos para que renovem sua Profissão. Esse gesto também 

pode ser feito em outros momentos, como na festa de Todos os Santos Franciscanos (celebrada no 

dia 29 de novembro), nas sextas-feiras (após a leitura da Regra e do Testamento) ou em qualquer 

outra data celebrativa (na Festa de São Francisco, no aniversário da aprovação da nossa Regra 

renovada, nos Capítulos). 

A celebração na data de hoje tem origem no capítulo 1,3 do “O Anônimo Perusino”, onde se lê: 

Depois que se completaram 1207 anos da Encarnação do Senhor, no dia 16 de abril, vendo Deus 

que seu povo, remido com o sangue precioso de seu Filho unigênito, vivia esquecido de seus 

mandamentos e ingrato por seus benefícios, depois de ter tido misericórdia para com ele, que 

merecia a morte, durante longo tempo, “não querendo a morte do pecador, mas que se converta e 

viva” (cfr. Ez 33,11), movido por sua infinita misericórdia, decidiu enviar operários para a sua 

messe (cfr. Mt 9,38). 

Ali começou a história e a vivência do carisma franciscano. Neste ano em que celebramos os 800 da 

Ordem Franciscana Secular, somos chamados a refletir sobre nossa caminhada e renovar o nosso 

compromisso de observar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo o exemplo de São 

Francisco de Assis, segundo a Regra da OFS.  
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Leitura Bíblica: 

Tua Palavra é lâmpada para meus pés, Senhor. Lâmpada para meus pés e luz, luz para meu caminho. 

Lâmpada para meus pés e luz, luz para meu caminho. (2x) 

 

Leitura dos Atos dos Apóstolos (At 5,34-42) 

Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel, levantou-se no Sinédrio. Era mestre da Lei e todo o 

povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. 

Depois disse: “Homens de Israel, vede bem o que estais para fazer contra esses homens. Algum 

tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram 

cerca de quatrocentos homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram, e nada 

restou. 

Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. 

Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está 

acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir 

embora. Porque, se este projeto ou esta atividade é de origem humana será destruído. Mas, se vem de 

Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus!” E os 

membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. 

Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus, 

e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do Conselho muito contentes por terem sido considerados 

dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. E cada dia, no Templo e pelas casas, não cessavam 

de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo.  

Palavra do Senhor. 

Graças a Deus. 

(Após um instante em silêncio, pode-se fazer uma partilha entre os participantes sobre o que mais 

chamou atenção na leitura e qual a relação o texto bíblico tem com a nossa profissão.) 

 

Preces: 

Senhor, iluminados pela Sua Palavra, ousamos recorrer a Ti.  

R: Ouve-nos, Senhor. 

1 – Senhor, dá-nos a humildade de reconhecer nossos erros, nos despir de nossas vaidades e nos 

colocarmos a serviço do Teu Reino, rezemos. 
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2 – Senhor, que saibamos Te encontrar no Cristo Eucarístico, Pobre e Crucificado. A exemplo do 

que nos recomenda Santa Clara, que estejamos sempre Contigo e que Tu estejas sempre conosco, 

rezemos. 

3 – Senhor, dai-nos a graça de sermos sinais de Tua presença na vida de nossa fraternidade, de 

nossas famílias, em nossa comunidade de fé, no nosso ambiente de trabalho e em todos os lugares 

em que estivermos. Rezemos. 

4 – Senhor, renova nossa fé e nossa coragem na busca pelos 7 dons do Espírito Santo, para que 

sejamos cristãos e franciscanos coerentes e corajosos nesse momento tão complexo que vivemos. 

Rezemos. 

(Preces espontâneas)  

 

Comentário: Na certeza de que estamos na presença do Deus de Amor, que nos escuta e nos quer 

bem, recordemos silenciosamente de momentos marcantes de na nossa caminhada: quantos 

encontros especiais, quantas pessoas queridas, quantas dificuldades enfrentadas e quantas alegrias 

compartilhadas... Inspirados na riqueza da vida em fraternidade, renovemos nossa profissão: 

 

Renovação Devocional da Profissão 

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

pelo qual me chamastes 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 nossa 

vida. 

(Pode-se cantar a oração de São Francisco ou outro canto a ser escolhido) 

 

Benção Final 

O Senhor nos abençoe e nos guarde; nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Volva para 

nós o seu olhar e nos dê a paz. O Senhor nos abençoe! 

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


