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Vocação Franciscana 

800 anos da Terceira Ordem Franciscana  e 50 anos da JUFRA 
 

Comentário inicial1 

 

Estamos reunidos em Fraternidade: a base do ser franciscano. É possível que neste 

momento histórico de pandemia, devido ao novo Coronavírus, muitas de nossas experiências 

estejam diferentes, sem abraços e com distanciamento físico. Sem grandes encontros e na maioria 

das vezes com encontros virtuais, porém sempre são encontros fraternos, com afeto entre irmãos e 

irmãs.  

São Francisco em seu testamento diz “E depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me 

mostrou o que deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu deveria viver segundo a 

forma do santo Evangelho”. A vocação franciscana é essa: viver o Evangelho de Jesus Cristo em 

fraternidade a exemplo de São Francisco e de Santa Clara de Assis.  

 

Animados e unidos na Santíssima Trindade, rezemos juntos: 

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

Amém! 

 

Oração Inicial 

Onipotente, eterno (página 46 do devocionário franciscano) 

 

Onipotente, eterno, justo e misericordioso Deus, dai-nos a nós, míseros, por causa de vós, 

fazer o que sabemos que quereis e sempre querer o que vos agrada, para que, interiormente 

purificados, interiormente iluminados e abrasados pelo fogo do Santo Espírito, possamos seguir os 

passos de vosso dileto Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, e, unicamente por vossa graça, chegar a 

vós, ó Altíssimo, que em Trindade perfeita e unidade simples viveis e reinais e sois glorificado 

como Deus onipotente por todos os séculos dos séculos. Amém. 

 

 

 

 
1 Encontro preparado por Maria Aparecida P. Brito, OFS – Regional OFS SP - Revisado por Irmã Heide Thaís, FMM - Franciscanas 

Missionárias de Maria – Regional CFFB/MG 
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Cantemos (ou outro à escolha) 

 

Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente 

Simplicissimamente nada teremos singelamente 

Partiremos o pão que Deus dará 

E se formos irmãos o pão não faltará. 

 

Desposaremos a donzela pobreza 

E geraremos a irmã caridade 

E não teremos quase nada na mesa 

E pisaremos pés descalços no chão. 

 

Não mudaremos quase nada na terra 

E pode ser que nada mude ao redor 

Mas para que o mundo seja um dia mais justo 

Semearemos a semente do amor. 

Introdução 

 

L1:  Francisco e Clara de Assis inspiram e despertam vocações leigas e religiosas em 

mulheres, homens, solteiros, casados, crianças, jovens, adultos e idosos que se sentem atraídos por 

um carisma de vida penitente, autêntico, espiritual e fraterno. Um carisma que em si não deixa 

ninguém de fora, construindo uma grande família franciscana. Oficialmente celebrando os 800 

anos da Ordem Terceira Franciscana (TOR e OFS) e 50 anos da Juventude Franciscana no Brasil 

(JUFRA), reafirmamos a perseverança na graça e na vocação dada por Deus a nós, a tantos outros 

que vieram antes de nós e aos que virão. 

 

L2: No tempo de Francisco já existiam os chamados movimentos penitenciais. Eram 

formados por pessoas, famílias que almejavam e vivenciavam algo diferente para a vida cristã no 

período da Idade Média. Francisco e seus primeiros companheiros davam testemunho quando lhe 

perguntavam quem eram e de onde vinham: “eles confessavam com simplicidade ser penitentes 

de Assis”. Nas fontes franciscanas Celano descreve que “Ressoavam, por toda parte, a ação de 

graças e o canto de louvor, de modo que muitos, tendo abandonado as cortes seculares, na vida e 

ensinamento do bem-aventurado pai Francisco recebiam o conhecimento de si mesmos e 

aspiravam ao amor e à reverência para com o Criador. Começaram a vir a São Francisco muitos do 

povo, nobres e sem nobreza, clérigos e leigos, compungidos pela divina inspiração, desejando 

militar para sempre sob a instrução e magistério dele. O Santo de Deus, irrigando a todos eles com 

as chuvas dos carismas, como rio fertilíssimo da graça celeste embelezava o campo do coração 

deles com as flores das virtudes... E a todos dava uma norma de vida e demonstrava de maneira 

segura a via da salvação em todos os graus”.  

 

L3: Muitos desses irmãos e irmãs da penitência foram cativados pelo seu testemunho de 

vida evangélica, simples e pobre. Seguiram Francisco e receberam em 1221 um documento oficial 

aprovado pela Igreja: o Memoriale Propositi que determinou o futuro da Ordem Terceira 

Franciscana. Esse documento buscou organizar a forma de vida desses homens e mulheres 

penitentes. No decorrer do tempo, outras regras e documentos constitucionais foram aprovados, 

atualizando as demandas e transformações na Igreja e na Sociedade, inspiradas na raiz histórica de 

seu fundador São Francisco. Uma vocação que permanece há mais de 800 anos construindo a 

maior família religiosa no mundo – a família franciscana – que em sua maior parte vivem como 

leigos seculares da OFS (Ordem Franciscana Secular) e religiosas e religiosos de várias 

Congregações e Institutos da TOR (Terceira Ordem Franciscana Regular). 
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L4: Há 50 anos nasceu a Juventude Franciscana no Brasil, oficialmente reconhecida em 

janeiro de 1971 no Capítulo Nacional da OFS de obediência capuchinha. Mesmo antes havia 

experiências de movimentos juvenis dentro do carisma franciscano, tais movimentos foram 

crescendo e construindo um caminho natural da vocação na Regra e vida da Ordem Franciscana 

Secular. Foram muitos congressos e encontros organizando documentos formativos e estatutos. 

Hoje espalhados de norte a sul do país estão milhares de jovens vocacionados, animados e 

comprometidos com o carisma, sendo protagonistas fazem história, promovem formação, 

desenvolvimento e envolvimento. Chamados pelo Espírito Santo à vida fraterna, os Jufristas 

constroem em seu tempo e chão uma caminhada profética de sonhos, ousadia, denúncias e 

esperanças, trazendo mais vitalidade e vigor a toda família franciscana.  

 

Reflexão  

 

L1: A espiritualidade penitencial acompanha Francisco desde sua conversão até o fim de sua 

vida, como ele deixa em seu testamento: “Foi assim que o Senhor concedeu a mim, Frei Francisco, 

começar a fazer penitência...” Para Francisco e Clara de Assis, viver o Evangelho no contexto de sua 

época provocou-os a recusar a lógica de poder e da riqueza predominantes. Escolheram uma vida 

penitente, de partilha e oração. Uma vida que serve ao Senhor e aos irmãos, que transforma as 

relações afetivas na diversidade com todas as criaturas. Uma vida que exalta a fraternidade 

universal pois somos todos filhos do mesmo Altíssimo e Sumo Deus, Pai Celestial. 

 

L2: A Ordem Terceira assim como a Juventude Franciscana caminham tendo ao Centro o 

Evangelho de Jesus Cristo – Passando do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho. Uma vocação 

que provoca - a partir do amor a Deus - a concretizar o amor ao próximo, com misericórdia, 

caridade, humildade, pureza, simplicidade, serenidade, compromisso, fidelidade e na alegria de 

uma vida fraterna. Buscam viver a boa notícia do Evangelho nas suas relações em casa, com suas 

famílias ou nas Fraternidades, no estudo e no trabalho e nas relações em sociedade.   

 

L3: O chamado à vida de penitência é um processo constante de conversão. Viver o 

Evangelho, é viver na justa relação com tudo e com todos. Para isso, exige despojamento e respiro 

da graça. Não é apenas boa vontade: é preciso cuidar, aquecer o coração na constância da vida 

evangélica e caminhar, pois, “se o coração não arde, os pés não caminham”. Também é necessário 

ter os pés no chão da realidade, tanto no contexto da vida religiosa, quanto social. Envolver-se em 

resposta aos anseios que a vida provoca. Senhor, que queres que eu faça?    

 

L4: Historicamente o compromisso assumido pelos Terceiros Franciscanos com o Reino de 

Deus, através de sua Regra e ou forma de vida geraram frutos admiráveis na Igreja e sociedade, 

tais como: a criação de milhares de Fraternidades e a cooperação no cuidado dos doentes e 

pobres, a criação de leprosários e hospitais, orfanatos, escolas e universidades, envio de 

missionários por todo o mundo, construção de igrejas, diálogos ecumênicos e inter-religioso, 

participação em pastorais, movimentos ecológicos, juvenis, sociais e políticos. No percurso do 

tempo permanecem fiéis à vocação original. No dizer de Santa Clara: “reconhece a tua vocação” e 

“não perca de vista seu ponto de partida” questionam as nossas escolhas e atitudes. 

 

L5: Vemos em tempos atuais, mesmo em plena pandemia resultando em milhares de 

mortes, uma crescente desigualdade e pobreza, além do descarte da vida humana e dos recursos 
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naturais da mãe Terra. Tantos desempregados, desiludidos, tantos jovens sem rumo que não 

conseguem vislumbrar um futuro melhor, quantos corações carentes de um sentido de vida. A 

mensagem do Evangelho para um mundo mais justo, solidário e fraterno precisa continuar a 

difundir esperança, alegria, conversão e misericórdia. Os terceiros franciscanos junto com a 

juventude franciscana são chamados em seu estado de vida - secular ou regular - a testemunhar 

concretamente o Evangelho de Jesus Cristo no serviço aos mais pobres, no cuidado da Casa 

Comum e nas periferias existenciais onde há sofrimento, exclusão, solidão e morte.   

Breve silêncio e após cantar o refrão: Não perca de vista, seu ponto de partida. 

 

Questões para partilha 

 

1 – Louvando a Deus pela graça da vocação franciscana, qual recordação trazemos como 

ponto de partida? Como a vida fraterna colabora na perseverança e pode cativar novas vocações?  

2 – Celebrando os 800 anos da Terceira Ordem Franciscana (OFS e TOR) e 50 anos da JUFRA 

em júbilo com a história, conscientes de muito caminho percorrido, e muito mais a percorrer como 

vemos o futuro de nossas Fraternidades e Instituições?  

3 – O Papa Francisco nos convida à uma Igreja em saída, à opção pelos mais pobres e 

destaca a necessária busca pela fraternidade e amizade social, pois somos todos irmãos. 

Evidentemente é uma inspiração franciscana. Como estamos respondendo a esse chamado e aos 

atuais sinais dos tempos na Igreja e na Sociedade?  

 

Oração Final 

 

Louvado seja o Senhor pelos 800 anos da Ordem Terceira Franciscana! 

 

Ó Pai Nosso, Santíssimo, Criador, Redentor, Consolador e Salvador nosso! (EPN) 

Nós Vos louvamos e bendizemos por terdes inspirado vosso servo, nosso seráfico Pai São 

Francisco, a fundar nossa Ordem Franciscana Secular, enriquecendo-a com o precioso dom da 

santa Regra, medula do Evangelho, caminho para nossa perfeição e missão (2C 208). 

Vos louvamos e bendizemos porque nestes 800 anos nos enriquecestes com o testemunho de 

tantos Irmãos e Irmãs que, a exemplo de nosso seráfico Pai, procuraram conhecê-la e amá-la, vive-

la e morrer com ela (idem). 

Também vos louvamos e bendizemos porque, através de muitos de nossos irmãos e irmãs, 

enriquecestes a Família Franciscana e a Igreja com inúmeras Ordens e Congregações religiosas 

dando, assim, origem à Terceira Ordem Regular.  

Por isso, Vos pedimos, que nos concedais a graça de podermos também nós, amar muito esta 

nossa Regra, esta nossa vida, esta nossa vocação e missão. Que saibamos vive-las intensamente no 

júbilo da Penitência evangélica para uma Igreja em saída. 

Que nos ajudem e iluminem nossos amados santos e padroeiros: 

– Santa Isabel, São Luís e os bem-aventurados Luchésio e Buonadonna. 

Por tudo isso, altíssimo e glorioso Deus, iluminai as trevas de nossos corações, dai-nos uma fé reta, 

uma esperança certa e uma caridade perfeita; dai-nos, Senhor, senso e conhecimento para que 

realizemos tudo o que nos inspirardes neste santo jubileu (OC). 

Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

- Rezar o Pai Nosso e Ave Maria. 
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Benção Final 

 

O Senhor nos abençoe e nos guarde. 

O Senhor nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. 

O Senhor volta para nós o seu rosto e nos dê a paz. 

O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

 

Canto final (Ou outro à escolha): FRANCISCOS E CLARAS PELO MUNDO  

 

Somos Francisco e Clara pelo mundo, testemunhando com o jeito de viver.  

Somos Terceiros de Francisco nosso irmão com o Tau no coração, Paz e Bem queremos ser.  

E fazer no mundo acontecer. 

 

1. Vou sair pelas ruas e pelas praças/ Vivendo o Evangelho com fervor/ Ser irmãos, 

filhos, esposas, pais e mães./ Fazendo a vontade do Senhor/ Ensina-nos ó Pai Francisco a sermos 

fiéis a nossa vocação.  

 

2. Entre os becos, na avenida ou em cada esquina./ Ser franciscano com ousadia e sem 

demora./ Ser uma ordem penitente a caminho/ Ser no século filhos da misericórdia./ Ensina-nos ó 

Mãe Clara a sermos fiéis a nossa vocação.  

 

3. No trabalho, na Igreja ou na escola./ Amando a Deus de coração e ao meu irmão/ 

Sendo benditos e bem-aventurados/ Ao perseverar em nossa vocação/ É esta vida que quero e 

procuro viver de todo coração. 
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