
 

1º DIA – 14/09 – FESTA DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ 
TEMA: São Francisco das Chagas e a Cruz de Cristo  

 
Intenção geral: pelas pessoas na América Latina que sofrem com as chagas de estar sem 
teto, sem terra, sem trabalho para que desçam da Cruz    
 
Mantras 
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.  
 
Invocação da Santíssima Trindade  
 
Canto 
Houve um homem chamado Francisco que na vida o Evangelho encarnou.  
É presença na história de hoje, nem o tempo seu nome apagou.                                                                        
 

Irmãos, erguei-vos, acendei uma luz. Sobre as trevas do mundo reine Cristo Jesus.                                                                                                                       
 

Hoje a Igreja precisa Francisco que em nós deverá prosseguir,  
difundindo os valores do reino, disponíveis a todos servir.                                             
 

Comungando na fraternidade, celebremos o santo do amor!  
Inspirados em seu testemunho, consagremos a vida ao Senhor.    
 
Introdução ao tema  
“A cruz marcou a primeira veste envergada por Francisco e tornou-se lhe doutrina de 
vida para seu agir e proceder. Carregou-a sempre consigo. Entendeu o mistério da dor, 
sob todas as suas formas e aceitou-a como purificação pessoal e forma de colaborar com 
Cristo no mistério salvífico. Do desenho externo, no início da vida, chegou à reprodução 
física e carnal, nos derradeiros anos de vida” (Via Sacra com Francisco II). 
 

“Na vivência cotidiana com a cruz, Francisco sentiu a tentação rondar-lhe o ideal, 
perturbar lhe a tranquilidade. O voltar-atrás media forças com o ir-para-frente. Sabia 
ele, porém, que não viera só para si, mas que muitos dele dependiam: os irmãos do 
tempo e os do futuro. Esta lembrança o fazia erguer-se, sempre de novo, retomar a 
caminhada, com a mesma alegria e disponibilidade ao encontro do fim que o Pai lhe 
havia mostrado” (Via Sacra com Francisco III).  
 

Na fé e no amor místico de Francisco sempre convergiam duas dimensões: a vertical e a 
horizontal. Ele identificava as chagas do Cristo crucificado, contempladas na oração, com 
as chagas dos pobres: “Atrás dos rostos desfigurados pela lepra, Francisco conseguia 
discernir o rosto de um irmão. E foi ao beijar um deformado que caíram por terra as 
últimas resistências de sua vida e o sol nasceu claro em seu caminho. Por isso, em toda 
sua vida, mostrou extraordinária capacidade de descobrir o irmão e, através dele, a face 
do Cristo...” (Via Sacra com Francisco VI).  
 

Portanto, nosso caminho é o amor que dá a vida por seu irmão, por sua irmã. Um amor 
libertador que faz com que os pobres desçam da cruz.  
 
 
 



 

Canto 
Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou (bis) 
 

Pelo caminho encontrou um leproso. Pensou um pouco e se aproximou,  
ao abraçá-lo, sentiu-se liberto, ||: Pois a Jesus Cristo encontrou. :|| 
 
Oração 
Alma de Cristo, santificai-me 
Corpo de Cristo, salvai-me 
Sangue de Cristo, inebriai-me 
Água do lado de Cristo, lavai-me 
Paixão de Cristo, confortai-me 
Ó Bom Jesus, ouvi-me 
Dentro de vossas chagas, escondei-me 
 

Não permitais que eu me separe de Vós 
Do espírito maligno defendei-me 
Na hora da morte, 
Na hora da morte chamai-me 
 

E mandai-me ir para Vós 
Para que com Vossos Santos Vos louve 
Por todos os séculos dos séculos. Amém. 
 
Leitura franciscana 
Não admira que Francisco tenha aparecido crucificado, pois sempre esteve unido à cruz. 
E como teve essa cruz maravilhosa sempre enraizado em seu interior, também não 
admira que tenha feito desabrochar flores da terra boa e produzido ramos e frutos tão 
vistosos. Não podia produzir outra coisa uma terra desde o princípio totalmente 
dominada pela cruz (2 Celano 109). 
 
Reflexão 
1. O Evangelho da Festa da Exaltação da Santa Cruz diz que Deus amou tanto o mundo 

que enviou o seu Filho unigênito e para que o mundo seja salvo por ele (Jo 3,16-17). 
Vamos comentar!  
 

2. “Francisco sempre esteve unido à cruz”. Quais os frutos produzidos por essa união? 
(Lembra a introdução ao tema!) 

 

3. Vamos compartilhar - na medida do possível - sobre a nossa mística da cruz na sua 
dimensão vertical e horizontal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ladainha de São Francisco (cantada, se for possível)  
 

São Francisco, louvado sejas (bis) 
Ó Santo de Deus muito amado 
Por nós, com fervor venerado 
Clamamos aqui reunidos 
Por santo ardor impelidos 
 

 
São Francisco, nos abençoai (bis) 
Nós somos os vossos devotos 
Fazemos pedidos e votos 
Romeiros de longe chegamos 
A vós, grande Santo, imploramos. 
 

São Francisco, por nós suplicai (bis) 
Vós fostes por Deus exaltado 
Com as chagas de Cristo adornado 
Salvai nossas almas aflitas 
Juntai-vos às almas benditas  
 

São Francisco, ao céu nos levai (bis) 
Fazei-nos fugir do pecado 
Por Deus de amor inflamado 
Fiéis a Jesus e à Igreja 
Vençamos a dura peleja 
 

São Francisco, louvado sejas (bis) 
 

Oremos. Ó Deus, que fizestes São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo por uma 
vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos 
fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.  
 
Pai nosso + Ave Maria 
 
Louvor a Deus pela cura de “uma” chaga  
 

A dependência química é uma chaga social crescente que atormenta milhares de 
pessoas, suas famílias e toda a sociedade causando violência, criminalidade, morte. Os 
chamados ‘drogados e alcoólatras’ são os leprosos de nossos dias... Fechar os olhos e 
fazer de conta, não é a solução!  
 

Como Francisco de Assis que ao abraçar um leproso transfigurou a vida dele e sua 
própria, somos chamados a abraçar os dependentes químicos de forma comunitária: em 
rede de solidariedade entre a Igreja, o governo e a sociedade civil para recuperar e salvar 
físico, mental e espiritualmente estes nossos irmãos e irmãs.  
 

A pessoa dependente, sua família (se tiver ainda) e o povo em geral não sabem lidar com 
essa chaga dolorosa. É indispensável que a comunidade eclesial veja, sinta compaixão e 
cuide deles! Essa parceria de ajuda facilita o serviço das Casas ou Fazendas Terapêuticas; 



 

uma delas é a Fundação Monte Tabor em Piripiri-PI que há 22 anos transfigura vidas 
resgatando a dignidade humana e cuidando da reinserção social. 
 
Gestos concretos  
 Visitar uma pessoa, família, grupo para ouvir e conhecer suas chagas. 
 Enviar uma mensagem ou postar uma mensagem nas redes sociais louvando a Deus 

por pessoas, pastorais, ONGs que lutam para que os pobres desçam da Cruz! 
 
Benção 
O Senhor nos abençoe e nos guarde.  
Mostre-nos a sua face e se compadeça de nós. 
Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. 
E a benção do Deus de Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e todos os pobres!  
 
Canto final  
Salve, ó Francisco, que do pé das fragas, vens assinalado de sagradas chagas.  
Cheio de amor, cheio de amor as chagas trazes do nosso Salvador. 
Naquelas alturas, ásperas ermidas, em ti Santas Chagas foram esculpidas.  
As divinas chagas de amor sinais, logo em ti formaram outras bem iguais. 
E que maravilha. Ser já transformado teu corpo e alma no Deus humanado. 
 


