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3º DIA – 16/09 – MEMÓRIA DOS SANTOS CORNÉLIO E CIPRIANO 
TEMA: São Francisco das Chagas e as Chagas da Humanidade  

 
Intenção geral: para que todos nós – especialmente os poderosos na economia, política 
e mídia – nos convertamos para a fraternidade e amizade social 
 
Mantra 
Onde o amor e a caridade, Deus aí está...  
 
Invocação da Santíssima Trindade  
 
Canto 
Vem ó Francisco caminhar com este povo de quem és irmão e a ti vem por devoção 
clamar. Irmão da lua vem clarear. Irmão do sol ilumina, |:a estrada escura do horror, 
do pranto e da dor que alucina:|. Francisco, contamos contigo. Francisco (3x). 
 

Vem ó Francisco animar, tantas luzes por melhor viver, sonhos de quem quer crescer 
na paz. Irmão do vento vem soprar, irmão do fogo esquentar. |: O frio dos corações, 
de gestos e ações que escravizam:|. Francisco, contamos contigo. Francisco (3x). 
 

Vem ó Francisco celebrar, a esperança de transformação, de uma nova criação para 
nós. Irmão da terra vem frutificar, irmão do tempo eterniza, |:momentos de louvação, 
partilha e canção, alegria:|. Francisco, contamos contigo. Francisco (3x). 
 
Introdução ao tema  
Nos santos de hoje, Cornélio e Cipriano, cumprem-se as palavras de Francisco de Assis: 
“As ovelhas do Senhor seguiram-no na tribulação, na perseguição” (Admoestações 6). 
Cornélio (180-253), pontífice e pastor, muito trabalhou pela reconquista e reconciliação 
dos cristãos que tinham cedido às perseguições, e ao mesmo tempo defendeu a unidade 
da Igreja contra os cismáticos, confortado pela solidariedade de Cipriano. Morreu 
exilado pelo imperador Galo. – Cipriano (210-258) convertido em 245, foi ordenado 
bispo de Cartago (Tunísia). Em seu magistério deu notável contribuição à doutrina sobre 
a unidade da Igreja reunida em torno da Eucaristia sob a direção do bispo. Morreu mártir 
na perseguição de Valeriano.      
 

Assim como eles, a espiritualidade de Francisco de Assis está, ao mesmo tempo, 
enraizada na paixão de Cristo e direcionada para fora, “em saída”, almejando a 
fraternidade aberta e universal. O santo de Assis nos convida a um amor que ultrapassa 
as barreiras da geografia e do espaço; ele declara feliz quem ama o outro, “o seu irmão, 
tanto quando está longe, como quando está junto de si” (RnB 16,3.6). A fraternidade 
aberta reconhece, valoriza e ama todas as pessoas, independentemente do ponto da 
terra em que cada uma nasceu ou habita (cf. Fratelli Tutti 1).  
 

São muitas as chagas abertas que a humanidade sofre nos dias atuais – por causa de 
suas próprias falhas e erros: a perda do gosto de viver; as desigualdades sociais; as 
incertezas do futuro político e social, econômico e ecológico; uma sociedade 
preconceituosa e excludente que nega a dignidade e a liberdade de escolha de cada um; 
a criminalização daqueles que lutam contra a violação dos Direitos Humanos e em 
defesa da Casa Comum; etc.     
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O santo remédio para curar as chagas abertas é o amor ao próximo, ou com as palavras 
do papa Francisco: a construção da fraternidade e amizade social, mesmo que isso exija 
o preço da perseguição. Para que isso aconteça, os discípulos missionários que seguem 
as pegadas do Mestre Jesus precisam se encarnar nas realidades humanas para redimi-
las, assim como ensina o Vaticano II, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, Sobre a 
Igreja no mundo atual:  
 

“As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo 
dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as 
tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo; e não há realidade alguma 
verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração... A Igreja sente-se real 
e intimamente ligada ao género humano e à sua história (n. 1).  
 
Canto 
Francisco, que trazes pra 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 a nossa voz e a natureza se unam a ti num só cantar. 
 

Pai Francisco vem ensinar os teus filhos a Cristo imitar (bis). 
 
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 
Por todos os séculos, Amém 
 
Leitura franciscana 
Consideramos todos, meus irmãos, o Bom Pastor que, para salvar suas ovelhas, sofreu 
a paixão da cruz. As ovelhas do Senhor seguiram-no na tribulação, na perseguição, no 
opróbrio, na fome, na sede, na enfermidade, na tentação e em tudo o mais, e receberam 
por isso do Senhor a vida eterna. É, pois, uma grande vergonha para nós outros servos 
de Deus, terem os santos praticado tais obras, e nós queremos receber honra e glória 
somente por contar e pregar o que eles fizeram (Admoestações 6).  
 
 
Reflexão 
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1. Jesus que foi perseguido até que deu a vida na cruz por amor a todos, quis unir no 
seu sangue todas as coisas (cf. Ef 1,10). Para você/nós, a fé na cruz e ressurreição é 
motivo de desprezar este mundo e esperar a vida eterna, ou de segui-lo com os pés 
no chão?   

 

2. Vamos comentar a primeira frase da Constituição Pastoral Gaudium et Spes! 
 

3. Em que sentido a sua/nossa comunidade eclesial é uma “Igreja em saída”, é uma 
comunidade de discípulos missionários que vão ao encontro da humanidade, que se 
envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam?  

 
 
Ladainha de São Francisco (cantada, se for possível)  
 

São Francisco rogai por nós, intercedei a Deus por nós. 
 

Pregador do Evangelho – intercedei 
Pelo povo abandonado – intercedei 
Para sermos mensageiros – intercedei 
Da justiça e da esperança – intercedei 
 

Mestre sábio da verdade – intercedei 
Pela Igreja peregrina – intercedei 
Pelos lares em perigo – intercedei 
Pelos jovens desempregados – intercedei 
 

Vós, irmão dos pequeninos – intercedei 
Pelos pobres e doentes – intercedei 
Pelos tristes e abatidos – intercedei 
Pelos povos oprimidos – intercedei 
 

Para o mundo ser mais justo – intercedei 
Pela paz da humanidade – intercedei 
Para sermos mais fraternos – intercedei 
Vivendo em comunidades – intercedei 
 

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  
 

Somos os guardiões/ãs da casa comum em Lago dos Rodrigues-MA, na paróquia de São 
Francisco de Assis. Aqui, a Pastoral da Ecologia já existia antes de sua criação, pois os 
pioneiros lutaram pela terra, por melhores condições de vida no campo e proteção aos 
palmeirais. Mas, sabemos que falta muito a se fazer!  
 

 
Foi na inquietação do ver e sentir que o agir ardeu fortemente no peito de um grupo de 
amigos em 2019. Numa conversa de whatsapp surgiu a ideia de eliminar o uso dos 
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descartáveis nos eventos comunitários. Parecia impossível atender cerca de 2 mil fiéis 
toda noite, sem poluir. Então, lançamos a campanha "conscientização franciscana" para 
arrecadar copos e pratos de louça e talheres de aço inox. Todo mundo abraçou a causa. 
De lá para cá, nunca mais se viu o largo da Igreja forrado de branco poluente. Além da 
economia financeira significativa, uma alegria encheu nosso coração em saber que 
estamos sendo menos cruéis com nossa mãe terra. 
 

O anseio em ver nossa região menos poluída e mais verde continuou arder: o espaço em 
volta do Santuário foi embelezado com jardinagens e o reuso de resíduos sólidos foi 
aplicado. O projeto "Cultivar e guardar a Criação” começou se estender nas 
comunidades do campo; cerca de 350 mudas de árvores e plantas ornamentais foram 
plantadas nos arredores do Santuário.  
 

Entender que cuidar (das chagas) da Criação é amar a Deus e sentir o seu Amor em suas 
obras, faz do suor e dos calos uma fonte de alegria.  
 
Gesto concreto  
 Dirigir uma palavra de reconhecimento e agradecimento por uma pessoa ou 

entidade que promove a fraternidade e sociedade social! 
 Analisar bem todos os candidatos/as nos quais você quer votar: Que sistema de 

política, economia e ecologia eles defendem? 
 
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 guardiões da vida!  
 
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. 
 


