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 Pode ser feito de modos inumeráveis que usam várias formas 
dos ATOS PENITÊNCIAS mas é melhor manter o processo simples 
que conclua dando graças por sua consciência dos faltas e pela 
graça que tornou os sucessos possíveis. A ação de graças 
combinada com a contrição equilibra a consciência dos faltas com a 
consciência da graça amorosa de Deus e oferece esperança de que 
realmente possamos mudar. Outras formas de atos penitenciais 
podem ser encontrados no início de cada um dos ofícios diários. 
 

O QUE É O NOSSO DESEJO? 
De São Francisco na Segunda Versão da Carta ao Fiel 1  

 
 A vontade do Pai era de que o seu santo e glorioso Filho, que 
Ele nos deu e que nasceu por nós, devia, pelo seu próprio sangue, 
oferecer a si mesmo como sacrifício e oblação no altar da cruz: não 
por Ele, através de quem todas as coisas foram feitas, mas por 
nossos pecados, deixando-nos um exemplo de que devemos seguir 
as suas pegadas. E o Pai quer que todos devamos ser salvos por Ele 
e que O recebamos com nossos corações e corpos puros; mas há 
poucos que O desejam receber e ser salvos por Ele, embora o seu 
jugo seja doce e seu fardo leve.  
 

Reflita e então encerrar com  a oração de São Francisco 
 Meu Deus e meu tudo, quem és tu, meu mais doce Senhor e 
Deus; e quem sou eu, um pequeno pobre verme, seu servo? 
Santíssimo Senhor, desejo amá-lo. Mais doce dos Senhores, eu 
desejo amá-lo. Ó Senhor, meu Deus, te dei todo o meu coração e 
todo meu corpo; e sinceramente desejo, se apenas souber como, 
fazer ainda mais por ti. Amém.  
 
 
 

TOCANDO O LEPROSO (Viviane Gonçalves Noel) 
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A sineta de um leproso tocava. Ela avisava que alguém, banido do 
convívio com as pessoas, aproximava-se e que, ao mesmo tempo, 
implorava por uma esmola. Francisco, mais do que uma esmola, foi 
impelido a ir ao encontro desse irmão para abraçá-lo e beijá-lo. 
Nesse encontro, Francisco descobriu sua vocação e a verdadeira 
face de Cristo. 
 
O que há nas entrelinhas da vida, do acaso, dos encontros? 
O que há nas entrelinhas da dor, da rejeição, dos desencontros? 
O que há nas entrelinhas da morte, da providência, do não querer? 
O que há nas entrelinhas da felicidade, da conquista,  
 do bem-querer? 
O que há nas entrelinhas de sinetas que sinalizam atenção, 
Senão a ignorância e a arrogância de cada coração? 
O que há nas entrelinhas do medo, do comodismo,  
 do nosso fechar as mãos, 
Senão uma triste canção que nos impede de agirmos como irmãos? 
Nas entrelinhas, há ou não dito que grita! 
A bandeira da solidariedade que agita! 
A presença não presente! A explicação que só o coração entende! 
Porque, no fundo, o fundo, é só ele que sente! 
Somos todos entrelaçados na grande teia da vida,  
 como na poesia é cada verso! 
O sofrimento de um é o padecimento de todo o universo! 
 
 
 
 
 
 

DEUS NOS CHAMA A ESCOLHER 
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 Deus nos chama a trilhar o caminho do amor, da paz, da 
alegria e da liberdade; a escolher a vida, não a morte. Deus nos 
chama a escolher. 
 
Confessamos que em inúmeras vezes, nossas palavras e ações 
 provocam discórdia, preconceitos e ódio; 
que nossas desconfianças e medos são obstáculos no caminho para 
 a reconciliação; 
que nossa indiferença cruel ao clamor de nossos semelhantes nos  
 impede de cumprir tua promessa de paz. 
Escolhemos perdoar aos nossos inimigos,  
 mesmo quando achamos difícil ama-los. 
 
Confessamos nossos pecados e o nosso desejo  
 de fazer a escolha certa.  
 
Escolhemos nos corrigir quando tivermos cometido faltas: 
escolhemos tratar todas as pessoas com igual respeito e dignidade;  
escolhemos resistir com firmeza a toda forma de discriminação; 
escolhemos renunciar com firmeza a toda forma de violência;  
escolhemos buscar a paz e os meios pacíficos para encontrar-la;  
escolhemos cuidar da terra e de toda a criatura vivente;  
escolhemos amar e servir a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. 
 
No poder do Espirito, escolhemos a vida:  
 hoje, amanhã e para sempre. Amém.  
 
 
 
 

VIA CRÚCIS (caminho da cruz) 
 

A tradição foi iniciada por Francisco de Assis como devoção de capela. 
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1. Estação: Jesus é condenado à morte Mc 15:1-15, Mt 27:23-31 
 
 Se estivéssemos ali, Jesus, nós teríamos pedido a Pilatos para 
te libertar? Teríamos gritado: “Deixe ele ir, é um bom homem”? 
Mas nós não estávamos lá.  
 Apenas estamos aqui, agora, lembrando. 
 
 Eu realmente teria tido coragem suficiente para defender 
Jesus? Ainda que Pilatos pudesse me prender? 
 Hoje, tenho coragem suficiente para levantar a voz em defesa 
de alguém que esteja sendo maltratado? 
Jesus, ensina-nos como te seguir. 
 
 
2. Estação: Jesus carrega a cruz ás costas  João 19:5,13-17 
 
 Se estivéssemos ali, Jesus, nós teríamos carregado aquela 
pesada cruz por ti? Teríamos dito àqueles soldados, “Voltem; 
deixem ele! Não podem ver que ele está sofrendo?” 
Mas nós não estávamos lá.  
 Apenas estamos aqui, agora, lembrando. 
 
 Teria eu ousado falar contra o grupo de soldados com chicotes 
e espadas? Ainda se um dos soldados tivesse estalado seu chicote 
para mim? 
 Hoje, o que faço quando alguém é acusado injustamente por 
alguma coisa que ele ou ela não fez? 
Jesus, nos ensina come te seguir. 
3. Estação: Jesus cai pela primeira vez Jó 16:15b,17:1, Is 53:4-7 
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 Se estivéssemos ali, Jesus, teríamos impedido tua caída? 
Teríamos andado ao teu lado, te teríamos dado os nossos braços 
fortes para que tu te apoiasses?  
Mas nós não estávamos lá.  
 Apenas estamos aqui, agora, lembrando. 
 
 Eu teria querido tocar em Jesus, ficando com sangue e sujeira 
em minhas roupas? E se alguém me tivesse visto assim ...? 
 Hoje, o que eu faço quando meus amigos se riem de mim por 
eu ter ajudado alguém? A solidariedade, a partilha, a compaixão 
fazem parte do meu dia-a-dia? 
Jesus, ensina-nos como te seguir. 
 
 
4. Estação: Jesus encontra a sua Mãe  João 19:25-27 
 
 Se estivéssemos ali, Jesus, nós teríamos formado um círculo ao 
redor de ti e de tua mãe, deixando ela falar contigo tanto quanto ela 
quisesse? Nós teríamos resistido a quem tentasse nos afastar?  
Mas nós não estávamos lá.  
 Apenas estamos aqui, agora, lembrando. 
 
 Teria eu ousado me colocar em frente a uma multidão furiosa? 
E se me tivessem jogado no chão, me machucando? 
 Hoje, o que eu faço quando alguém empurra a mim ou a um 
amigo para fora da fila?  
Jesus, ensina-nos como te seguir. 
 
 
 
5. Estação: Simão Cireneu ajuda a Jesus Mc 15:21, Lc 23:26 
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 Se estivéssemos ali, Jesus, teríamos nos reversado para carregar 
a cruz, para que tu não tivesses que carregá-la sozinho? Teríamos 
deixado Simão passar em paz?  
Mas nós não estávamos lá.  
 Apenas estamos aqui, agora, lembrando. 
 
 Talvez outros teriam alternado carregando a cruz. Mas, eu, 
teria feito o mesmo? 
 Hoje, estou prestes a responder quando alguém me pedir 
ajudar para uma tarefa difícil? 
Jesus, ensina-nos como te seguir. 
 
 
6. Estação: Verônica limpa o rosto de Jesus Eclo 6:14-15, 
 João14:9, Mt 25:40 
 
 Se estivéssemos ali, Jesus, teríamos feito o que Verônica fez? 
Teríamos enxugado teu rosto com panos suaves e quentes, logo 
após colocado curativos em tuas feridas abertas?  
Mas nós não estávamos lá.  
 Apenas estamos aqui, agora, lembrando. 
 
 Realmente eu me teria lançado até Jesus com toda aquela gente 
ao redor? E se alguém gozasse de mim? 
 Hoje, o que eu faço quando alguém se cai na rua ou agoniza 
pelas estradas? 
Jesus, ensina-nos como te seguir. 
 
 
 
7. Estação: Jesus cai pela segunda vez Is 63:9, Hb 4:15  
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 Se estivéssemos ali, Jesus, nós teríamos exigido que a cruz 
fosse tirado do teu ombro? Teríamos dito àqueles soldados, “Não 
podem ver que ele não aguenta mais?” 
Mas nós não estávamos lá.  
 Apenas estamos aqui, agora, lembrando. 
 
 Teria eu feito perguntas numa situação perigosa como aquela? 
Ainda se os soldados tivessem me empurrado? 
 Hoje, o que eu falo ou faço quando eu sei que alguém está 
fazendo alguma coisa injusta? Tenho a coragem de abominar da 
minha vida o suborno, a corrupção, tudo que é desonesto? 
Jesus, ensina-nos come te seguir. 
 
 
8. Estação: Jesus encontra as mulheres de Jerusalém  
 Lc 23:27-31 
 
 Se estivéssemos ali, Jesus, teríamos falado para as mulheres, 
“Não estão percebendo? É o pecado, são nossos pecados e os 
pecados de vocês que Jesus quer que lamentemos.”  
Mas nós não estávamos lá.  
 Apenas estamos aqui, agora, lembrando. 
 
 Como é a minha atitude diante do sofrimento humano? O que 
Jesus queria dizer com suas palavras às mulheres de Jerusalém? 
 Hoje, sinto arrependimento quando causo dor nos outros 
pelas coisas egoístas que às vezes eu faço? 
Jesus, ensina-nos como te seguir. 
 
 
9. Estação: Jesus cai pela terceira vez  Lc. 22:28-32, 42 
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 Se estivéssemos ali, Jesus, teríamos te deixado cair mais uma 
vez? Teríamos te mantido em pé, teríamos te apoiado de qualquer 
forma possível? Teríamos nós mesmos pegado a cruz?  
Mas nós não estávamos lá.  
 Apenas estamos aqui, agora, lembrando. 
 
 Eu teria ajudado a carregar a cruz com os outros? E se ela teria 
caído sobre mim, se me tivesse machucado? 
 Hoje, o que eu faço quando alguém de idade ou enfermo 
precisa da minha ajuda? 
Jesus, ensina-nos como te seguir. 
 
 
10. Estação: Jesus é despojado de suas vestes  
 Is 50:6, João 19:23-24 
 
 Se estivéssemos ali, Jesus, teríamos impedido que os soldados 
colocassem as mãos sobre ti? Teríamos permitido eles tocassem tua 
roupa ou te humilhassem?  
Mas nós não estávamos lá.  
 Apenas estamos aqui, agora, lembrando. 
 
 Teria eu seguido Jesus até aquele ponto? 
 Hoje, o que eu faço quando estão gozando de alguém? E se as 
pessoas começassem a gozar de mim? 
Jesus, ensina-nos como te seguir. 
 
 
 
 
11. Estação: Jesus é pregado na cruz Jó 19:19-22, Lc 23:33-43 
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 Se estivéssemos ali, Jesus, teríamos falado aos lideres, “Vocês 
não sabem quem é ele? Não é um criminoso. Ele não desrespeitou 
as leis de vocês. Ele é Jesus, filho de Deus.”  
Mas nós não estávamos lá.  
 Apenas estamos aqui, agora, lembrando. 
 
 Teria eu protestado contra o que acontecia a Jesus?  
 Hoje, de que maneira Jesus continua sendo crucificado em 
nossa sociedade? 
Jesus, ensina-nos como te seguir. 
 
 
12. Estação: Jesus morre na cruz Mt 27-50, Lc 23:44,  
 João 19:28-37 
 
 Se estivéssemos ali, Jesus, teríamos nos ajoelhado embaixo da 
cruz e orado contigo?  
Mas nós não estávamos lá.  
 Apenas estamos aqui, agora, lembrando. 
 
 Eu realmente teria me ajoelhado ao lado da cruz para todo 
mundo me ver? Eu teria pedido a Deus, como Jesus, perdoar aos 
soldados e à multidão? 
 Hoje, eu rezo pelos que me fazem mal? Eu perdôo de 
verdade? 
Jesus, ensina-nos como te seguir. 
 
 
 
 
13. Estação: Jesus é descido da cruz João 19:38-40 
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 Se estivéssemos ali, Jesus, teríamos feito como José de 
Arimatéia? Teríamos descido teu corpo da cruz com dignidade e 
amor? Teríamos confortado Maria e ficado a seu lado?  
Mas nós não estávamos lá.  
 Apenas estamos aqui, agora, lembrando. 
 
 Teria eu, como José de Arimatéia, me identificado como 
seguidor de Jesus? E se Pilatos me tivesse prendido? 
 Hoje, o que eu faço para mostrar que sou cristão? Algumas 
vezes tento esconder minha fé dos outros? 
Jesus, ensina-nos como te seguir. 
 
 
14. Estação: Jesus é colocado no sepulcro Lc 23:52-56 
 
 Se estivéssemos ali, Jesus, nós teríamos ajudado carregar teu 
corpo ao sepulcro? Teríamos colocado nossos próprios travesseiros 
e cobertores em baixo?  
Mas nós não estávamos lá.  
 Apenas estamos aqui, agora, lembrando. 
 
 Teria eu oferecido meu próprio travesseiro ou cobertores para 
Jesus? 
 E, hoje, se eu não tivesse podido conseguir ajuda dos outros? 
Jesus, nos ensina como te seguir. 
 
 

 
 
 
ORAÇÃO CONCLUSIVA 
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A ti ó Cristo, adoramos e a ti bendizemos; 
Porque pela tua cruz e Paixão redimiste o mundo. 
 
Ó angustiado Salvador, que por nossos pecados foste erguido no 
madeiro, dá-nos o teu perdão, e concede que nós, seguindo o 
Caminho da Cruz, achemos a vereda da Vida e da Paz. Amém. 
 
Pode encerrar com um canto.  
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Parte V 
 

Meditações 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Meditação escuta um Espírito amoroso. Nós se abrimos 
nossos corações para Deus. Para deixar de falar constante de 
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nossas mentes e começar a escutar, são sugeridas certas 
ferramentas para meditação. As ferramentas são variadas e muitas 
fontes seguras de instrução nos vários tipos de meditação estão 
prontamente disponíveis. Em baixo são métodos de meditação útil 
para espiritualidade francisclariana.  
  
Passos Básicos de Meditação: 

1. Escolha um lugar onde se sinta bem. Deve ser bastante 
quieto e livre de distrações onde você sinta confortável e relaxado. 
Sente-se com sua espinha ereta, corpo relaxado e fundamentado no 
chão. 

2. Tentar diariamente ter um tempo regular, 15-20 minutos, 
como uma rotina fixa é conducente à meditação. Tenha cuidado 
para que uma rotina de oração na hora de dormir não facilite 
simplesmente dormir; mas se você dorme enquanto ora, saiba que 
Deus continua escutando e está presente. 

3. Permita que sua respiração nutra um estado relaxado da 
mente. Focalize em sua respiração antes de começar e terminar a 
meditação. Se você for distraído durante a meditação, retornar à 
respiração pode lhe ajudar a retomar um estado relaxado e 
focalizado. Nunca se julgue por suas distrações. Simplesmente 
agradeça sua mente pelo pensamento e o ponha de lado durante 
um tempo posterior. 

4. Esteja consciente de que abrir aquelas áreas guardadas de 
nossas mentes à meditação pode nos expor a coisas que podemos 
não estar preparados a lidar com elas. Se isto acontecer, lembre-se 
de que Deus está com você e o manterá seguro. É importante 
discutir quaisquer imagens ou ideias incômodas com seu diretor 
espiritual. 

5. Sempre termine uma sessão de meditação com uma oração 
de ação de graças. Meditação, para alguns, é um tempo bom para 
buscar fazer intercessões. Nossos corações são abertos e o amor de 
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Deus pode fluir em nossas orações pelos outros e em nosso desejo 
de sermos instrumentos da paz de Deus. 
 
 

UM JEITO SIMPLES DE ESTAR COM DEUS 
 
Sente-se confortavelmente na lugar calma.  
Deixe seu corpo relaxar. 
Deixe ir tudo que está na sua mente. 
Leia, respire profundamente ou faça qualquer outra coisa que lhe 
ajude a se centrar. 
Chame Deus pelo seu nome favorito para Ele, sua palavra de 
oração ou mantra. 
Apenas esteja com Deus em silêncio e amor. Não pense ou imagine 
ou espere qualquer coisa. 
Deseje apenas Deus, porém Deus estará com você. 
 
Deixe pensamentos ou distrações ir, sem esforço. Pense em sua 
palavra de oração e volte a Deus. 
 
Quando você acabar, faça sua oração favorita em voz alta. 
Mova-se pacificamente da contemplação à atividade, em Deus. 
Esteja atento a Deus ao longo do dia o quanto você for capaz. 
 
Deixe Deus amá-lo como você é. 
Deixe Deus fazer de você aquilo que for da vontade Dele. 
 
 
 

MANTRAS  
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 Podem ser cantados ou ditos e podem ser tipicamente algumas sílabas ou 
palavras repetidas de forma que o coração se aquieta e o Espírito fala sobre o 
canto em uma voz pequena nas profundezas da alma.  
 
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade mim, um pecador. 
(Oração de Jesus)  
 
Jesus, Cordeiro de Deus, tem piedade. (Oração do Cordeiro) 
 
Senhor, estou aqui 
Senhor, tu estás aqui 
Senhor, nós estamos aqui 
 
Amor é a resposta.  
Comunidade é a localização. 
Ternura é a metodologia. (Fr. Greg Boyle, SJ) 
 
 
 
De São Francisco 
 
Meu Deus e meu tudo. 
 
 
Absorbeat: Que a força de teu amor, ó Senhor, doce e ardente, me 
arrebate longe de todas as coisas que estão debaixo do céu, para 
que eu morra por amor de teu amor, como tu te dignaste morrer 
por amor de meu amor. Amém. 
 

 

MEHTA 
É uma tipo de mantra que praticar gentileza amorosa. 
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 Ė praticado repetindo em silêncio os quatro frases em seguinte.  
  

Imagine seu próprio rosto, veja a si mesmo em sua 
imaginação, e diga prá si mesmo:   

 
Que eu seja feliz.  
Que eu tenha saúde. 
Que eu seja seguro. 
Que eu tenha a paz.  
 
Imagine o rosto de um/a amigo/a, veja o/a amigo/a em sua 

imaginação, e diga prá a pessoa:   
 
Que você seja feliz.  
Que você tenha saúde. 
Que você seja seguro.  
Que você tenha paz. 
 
Imagine o rosto de uma pessoa neutra, de quem você nem 

gosta nem desgosta, veja a pessoa neutra em sua imaginação, e diga 
prá a pessoa:   

 
Que você seja feliz.  
Que você tenha saúde. 
Que você seja seguro.  
Que você tenha paz. 
 
 
Imagine o rosto de uma pessoa difícil, com quem você tem 

problemas e não gosta, veja a pessoa difícil em sua imaginação, e 
diga prá a pessoa:   

 
Que você seja feliz.  
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Que você tenha saúde. 
Que você seja seguro.  
Que você tenha paz. 
 
Imagine os rostos de muitas pessoas, pessoas conhecidas e 

desconhecidas, pessoas velhas e jovens, pessoas ricas e pobres, e 
além de pessoas, criaturas, todo mundo, veja todo mundo em sua 
imaginação, e diga: 

 
Que todos os seres sejam felizes.  
Que todos os seres tenham saúde. 
Que todos os seres sejam seguros. 
Que todos os seres tenham paz.  
 

No final, pegue três respirações, dê graças, e abra os olhos. 
 
 

IMAGENS OU ÍCONES DE ORAÇÃO  
 
 Um foco interno ou externo em uma imagem visual. O 
estabelecimento físico, cheiros, visões, cores, pode parecer muito 
real como se o evento na imagem estivesse sendo experimentado 
de verdade. Este é um bom modo para estimular a percepção das 
escrituras e de nós mesmos.  
 
 
 

LECTIO DIVINA 
 
 Uma leitura curta da Bíblia ou outra leitura que torna Deus 
presente de um modo ativo. É feito lendo um texto 2-3 vezes até 
que uma palavra, frase ou imagem salta aos olhos; permitindo que a 
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palavra, frase ou imagem então nos conduza. O silêncio que se 
segue nos dá o tempo para você experimentar a leitura com sua 
imaginação e permite que entre em nossos corações. 
 
 1. Primeira leitura - escuta a historia completa.  
 
 2. Segunda leitura - escuta até que uma palavra, frase ou 
imagem salte aos olhos; permita que a palavra, frase ou imagem 
guie você.  
 

 3. Terceira leitura - Use os sentidos: 
O que você vê? 
Que sons você ouve? 
Está aquecido ou fresco? O que você pode tocar? 
O que você cheira? 
Tem gosto? Sabor? 

 
Deixe a escritura guiar sua imaginação mas e mas profundo dento 
da cena.   

 
No final, pegue três respirações, dê graças, e abra os olhos. 

 
 
 
 
 
 

LEITURAS DE SÃO FRANCISCO 
 
 

EXPOSIÇÃO DO PAI-NOSSO 
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Ó Pai-nosso santíssimo: Criador, Redentor,  
 Consolador e Salvador nosso. 
 
Que estás nos Céus: nos anjos e nos santos; iluminando-os para o 
conhecimento, porque Tu, Senhor, és luz; inflamando-os para o 
amor, porque Tu, Senhor, és amor; neles habitando e os 
plenificando para a bem-aventurança, porque Tu, Senhor, és o 
sumo bem eterno, do qual procede todo o bem, sem o qual 
nenhum bem existe. 
 
Santificado seja o teu nome: aclarece-se em nós o conhecimento 
de Ti, para reconhecermos a largura dos teus benefícios, o 
comprimento das tuas promessas, a sublimidade da majestade e a 
profundidade dos juízos. 
 
Venha o teu Reino: para que Tu reines em nós pela graça e nos 
faças chegar ao teu Reino, onde manifesta é a tua visão, perfeito o 
amor, bem-aventurada a comunhão e sempiterna a fruição. 
 
Faça-se a tua vontade assim no Céu como na Terra: que te 
amemos de todo o coração, sempre pensando em ti, sempre te 
desejando de toda a alma; de toda a mente, dirigindo a ti todas as 
nossas intenções, em tudo buscando a tua honra e, com todas as 
nossas forças, investindo todas as nossas energias e os sentidos da 
alma e do corpo, em obséquio do teu amor e em nada mais. E que 
amemos os nossos próximos como a nós mesmos, atraindo quanto 
possível todos ao teu amor, alegrando-nos pelos bens dos outros 
como pelos nossos e nos males deles nos compadecendo, e a 
ninguém causando dano algum. 
 
O pão nosso de cada dia: o teu dileto Filho, Nosso Senhor Jesus 
Cristo, dá-nos hoje: para recordar, conhecer e reverenciar o amor 
que teve para conosco e tudo que por nós disse, fez e sofreu. 
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E perdoa-nos as nossas dívidas: pela tua inefável misericórdia, 
pela virtude da Paixão do teu dileto Filho e pelos méritos e pela 
intercessão da beatíssima Virgem e de todos os teus eleitos. 
 
Assim como nós perdoamos aos nossos devedores: e o que nós 
não perdoamos plenamente, faz-nos Tu, Senhor, perdoar 
plenamente para que, por tua causa, amemos de verdade os 
inimigos e por eles intercedamos devotamente junto de Ti, não 
retribuindo nenhum mal com o mal e nos empenhemos para, em 
tudo, frutificar em Ti. 
 
E não nos deixes cair em tentação: oculta ou manifesta, 
repentina ou importuna. 
 
Mas livra-nos do mal: passado, presente e futuro. 
 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,  
 como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 

DA VERDADEIRA E PERFEITA ALEGRIA 
 
 Certo dia, estando o bem-aventurado Francisco em Santa 
Maria, chamou o irmão Leão e disse-lhe: 
 – Irmão Leão, escreve. 
 Este respondeu-lhe: 
 – Estou preparado. 
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 – Escreve – disse-lhe – em que consiste a verdadeira alegria. 
 Supõe que chega um mensageiro com a notícia de que todos 
os mestres de Paris entram na Ordem. Escreve: "Não é essa a 
verdadeira alegria." 
 E que, além disso, deram também entrada na Ordem todos os 
prelados ultramontanos, arcebispos e bispos, e ainda os reis de 
França e da Inglaterra. Escreve: "Não está nisso a verdadeira 
alegria." 
 E que igualmente os meus irmãos partiram para entre os 
infiéis e os converteram todos à fé. E, além disso, que eu próprio 
recebi de Deus tais graças que curo doentes e realizo muitos 

milagres. Pois digo-te que ainda em nada disto esta  a verdadeira 
alegria. 
 Qual é, então, a verdadeira alegria? 
 Supõe que eu, ao voltar de Perúsia, chegava aqui altas horas da 

noite.    Inverno. Está tudo enlameado e o frio é tanto que da orla 
da túnica pendem sincelos que abrem feridas nas pernas e as 
fustigam até as fazer sangrar. 
 E, coberto de lama, gelado, a tiritar de frio, chego á porta. 
Depois de estar bastante tempo a tocar e a chamar, aparece o irmão 
e pergunta: 
 – Quem é? 
 Eu respondo: 
 – Sou o irmão Francisco. 
 E ele replica: 
 – Fora daqui. Isto não são horas decentes de se andar pelos 
caminhos. Aqui é que tu não entras. 
 E, perante nova insistência da minha parte, responde: 
 – Fora daqui. Tu não passas de um simplório, um labrego. 

Conosco é  ue não ficas.     c   temos muita gente e não precisamos 
de ti para nada. 
 De novo me aproximo da porta para lhe dizer: 
 – Por amor de Deus, deixai-me ficar aqui esta noite. 
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 Resposta dele: 
 – Não estou disposto. Vai ter com os crucíferos e pede-lhes 
que te recebam. 
 Se eu levasse tudo isto com paciência e sem ter perdido a 
calma, digo-te que está nisto a verdadeira alegria e também a 
verdadeira virtude e o bem da alma. 
 

OS 7 DONS DO ESPIRITO SANTO: ISAIAS 11.2-3 
 
Sabedoria: Dai-nos sabedoria e fé.  
Entendimento: Dai-nos o entendimento e humildade. 
Bom Conselho: Dai-nos o bom conselho e o dom da palavra. 
Fortaleza: Dai-nos fortaleza e mansidão.  
Ciência: Dai-nos a ciência e dom da cura. 
Piedade: Dai-nos a piedade e o dom do amor. 
Temor de Deus: Dai-nos o Temor de Deus e o discernimento.  

 

DIÁRIO 
 É uma boa ferramenta para focalizar suas meditações e 
orações, como também manter um registro delas. Como uma 
ferramenta reflexiva, registrar palavras, poemas, trabalhos de arte 
ou sentimentos e impressões pode se tornar um tempo focalizado 
para meditação. 

O ROSÁRIO 
É dito enquanto se usa uma cadeia de contas seguindo  

uma ordem prescrita de orações.  
ORAÇÃO MANEIRA 1.  
 
Cruz: Pai Nosso... 
 



 173 

Conta Invitatório: A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 
Amem! 
 
Contas das horas ou cruciformes: Abre, ó Senhor, meus lábios e 
a minha boca proclamará o teu louvor.  
 
Cada conta de dia ou semanais: Deus Santo, Santo e Potente, 
Santo Imortal. Tem piedade de mim. 
 
 

ORAÇÃO MANEIRA 2. 
 
Cruz: Em nome do Deus Vivo, Pai, Filho, e Espírito Santo. 
 Nas tuas mãos, ó Senhor, entrego o meu Espírito Tu me 
redimiste, meu Senhor e meu Deus.  
 
Conta Invitatório: Onipotente Deus, que vês todos os corações, 
conheces todos os desejos e para quem segredo algum está oculto; 
purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu 
Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente 
glorifiquemos o teu santo nome; por Jesus Cristo, nosso Senhor. 
Amém. 
 
Contas das horas ou cruciformes: Ó Senhor, ouve minha 
oração, e chegue a ti o meu clamor. 
 
Cada conta de dia ou semanais: Senhor Jesus Cristo, Filho do 
Deus vivo, tem piedade de mim. 
 
 

ORAÇÃO MANEIRA 3. 
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Cruz:  Em nome do Deus Vivo, Pai, Filho, e Espírito Santo. 
Senhor, estás em nosso meio, e sobre nós foi invocado o teu nome. 
Não nos abandones, ó Senhor nosso Deus. 
 
Conta Invitatório: Ó Deus Onipotente, purifica a nossa 
consciência com tua visitação diária, para que teu filho Jesus Cristo, 
na sua vinda em gloria, encontre em nós a morada preparada para 
Si; o qual vive e reina contigo, no unidade do Espírito Santo, um só 
Deus, agora e sempre. Amém. 
 
Contas das horas ou cruciformes:  O nosso auxílio está em o 
nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Não nos abandones, ó 
Senhor nosso Deus. De Sião te abençoe o Senhor, criador do céu e 
a terra.  
 
Cada conta de dia ou semanais: Eis, bendigam ao Senhor, 
servos todos do Senhor. Não nos abandones, ó Senhor nosso 
Deus. Vocês que ministram á noite da casa do Senhor. Ergam as 
mãos para o santuário e bendigam ao Senhor.  
 
 
 
 

ORAÇÃO MANEIRA 4. 
 
Cruz:  Nós te adoramos, ó Cristo, aqui e em todas as tuas igrejas 
pelo mundo inteiro; e te bendizemos, porque pela tua santa cruz 
redimiste o mundo. 
 
Conta Invitatório: Onipotente Deus, que, pelo nosso batismo na 
morte e ressurreição de teu Filho Jesus Cristo, nos libertaste do 
domínio do pecado. Concede que vivamos como novas criaturas 
em retidão e santidade todos os dias de nossa vida. Amém.   
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Contas das horas ou cruciformes: Atrai-nos, Ó Deus, a teu 
coração, no coração do mundo. 
 
Conta de dia 1.  Livra-me, Senhor, do caminho do pecado e da  
 morte.  
Conta de dia 2.  Abre meu coração para rua graça e verdade.  
Conta de dia 3.  Manda-me o teu Santo Espírito.  
Conta de dia 4.  Guarda-me na fé e comunhão de tua santa Igreja.  
Conta de dia 5.  Ensina-me a amar aos outros no poder do 
 Espírito.  
Conta de dia 6.  Envia-me ao mundo como testemunhas do teu 
 amor. 
Conta de dia 7.  Dá-me a plenitude de tua paz e glória.  
Conta de dia 8.  Livra-me, Senhor, do caminho do pecado e da 
 morte. 
 

MOVIMENTO  
 Use movimentos físicos repetidos ou contínuos para se 
concentrar. Tai Chi e Ioga são duas formas populares. 
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MANDALA 
Meditação via preencher com cores. 
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Parte VI 
 

 Cancioneiro 
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Índice dos Cantos 
 
1. Louvado Sejas Meu Senhor   180 
2. Doce É Sentir   180 
3. Canção De Chegada   181 
4. Prece A São Francisco   181 
5. Bênção De São Francisco   182 
6. A Igrejinha De São Damião   183 
7. Entrego A Minha Vida   183  
8. Canta Francisco   184 
9. Oração De São Francisco   185 
10. Um Instrumento De Sua Paz   186 
11. Oração Pela Paz   187 
12. Senhor Fazei De Mim Um Instrumento De Vossa Paz   188 
13. Irmão De Todo Irmão   189 
14. Conheço Um Coração   190 
15. Te Amarei   190 
16. Nas Estrelas Vejo A Sua Mão   191 
17. Buscai Primeiro   192 
18. Um Vaso Novo   192  
19. Minha Vida Tem Sentido   193 
20. Cantiga Por Francisco   194 
21. Eu Te Exaltarei   195 
22. Como É Bonito Senhor   195  
23. O Povo De Deus   196 
24. A Barca   197 
25. Xote Ecológico   197 
26. Cantiga Franciscana   198  
27. Cântico Das Criaturas   199 
28. Clara Como O Sol   200 
29. Na Ceia Do Senhor...   201 
 



 179 

30. São Francisco   201 
31. Segura Na Mão De Deus   202 
32. Vocação   203 
33. Recebi Um Novo Coração   204 
34. Utopia   205 
35. A Paz   206 
36. Perfeita Alegria   206 
37. Vamos Adorar A Deus   208  
38. Vem, E Segue-Me   209 
 
Mantras   210 
39. Ubi Caritas  
40. Onde Reina O Amor 
41. Indo E Vindo 
42. Eterno É Seu Amor 
43. Amanheceu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. LOUVADO SEJAS MEU SENHOR 
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Louvado sejas meu Senhor (4x) 
 
Por todas as tuas criaturas 
Pelo sol e pela lua 
Pelas estrelas do firmamento 
Pela água e pelo fogo. 
 
Por aqueles que agora são felizes 
Por aqueles que agora choram 
Por aqueles que agora nascem 
Por aqueles que agora morrem. 
 
O que dá sentido à vida / é amar-te e louvar-te 
Para que a nossa vida / Seja sempre uma canção 
 
2. DOCE É SENTIR 
 
Doce é sentir, em meu coração 
Humildemente, vai nascendo o amor. 
Doce é saber, não estou sozinho 
Sou uma parte, de uma imensa vida 
Que generosa, reluz em torno a mim. 
 
/:Imenso dom do teu amor sem fim:/ 
 
O céu nos deste, e as estrelas claras 
nosso irmão sol, nossa irmã a lua 
nossa mãe terra, com frutos, campos, flores 
o fogo e o vento, o ar e a água pura, 
Fonte de vida, de toda a criatura. 
3. CANÇÃO DE CHEGADA 
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Estamos aqui, Senhor, 
Viemos de todo lugar, 
Trazendo um pouco do que somos, 
Pra nossa fé partilhar. 
 
Trazendo o nosso louvor, 
Um canto de alegria, 
Trazendo a nossa vontade 
De ver raiar um novo dia. 
 
Estamos aqui, Senhor, 
Cercando esta mesa comum, 
Trazendo ideias diferentes, 
Mas em Cristo somos um. 
 
E quando sairmos daqui, 
Nós vamos para voltar 
Na força da esperança, 
E a coragem de lutar. 
 
4. PRECE A SÃO FRANCISCO 
 
Francisco, que trazes para 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 nossa voz e a natureza 
Se unam a ti num só cantar 
 
Pai Francisco vem nos ensinar 
os teus filhos o Cristo imitar (bis) 
Francisco, irmão da natureza, amigo do Senhor 
Grita aos homens surdos o respeito pela paz 
Que as aves cantem sem ser feridas as plantas  
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 cresçam com sua flor, 
Os homens vivam Fraternidade, 
e todos louvem o bom Senhor. 
 
Pai Francisco vem nos ensinar 
os teus filhos o Cristo imitar (bis) 
 
Francisco, que inspiras paz e bem na vida dos irmãos 
Dize qual o segredo da alegria de viver 
A tua pobreza tornou-te livre 
E foste puro de coração 
obedeceste com humildade 
Tornaste a vida uma oração 
 
 
5. BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO 

      D                        Em                      F#m 

O Senhor vos abençoe e vos guarde!  
      A                                                 Bm                                      

O Senhor vos mostre a Sua Face e  compadeça de vós.  

     F#m                                                                   A       

   Bm 

O SENHOR volva seu Rosto para a glória e vos dê a Paz! 

     F#m                  Em           A 

O SENHOR vos abençoe! 

 D                G         D                A  D 

Amém! Amém! Amém! 
 
 
6. A IGREJINHA DE SÃO DAMIÃO 

E     

De cada riso e dor 

                                  A 
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De cada espinho e flor 

                             B                          E 

Construo a casa do meu senhor. 

E 

Com o que o mundo abandonou 

                                        A    

De cada pedra do chão 

                   B                          E 

Construa o templo do coração. 

E 

A cada dia que vem 

                                A 

A cada dia que vai 

                         B                                     E 

Ergo em mim a casa de meu Pai. 
 
7. ENTREGO A MINHA VIDA  

  D         (G)                      A                         Bm        (Em) 

Entrego a minha vida a Ti, Senhor! (bis) 

   A                         Bm            A                    Bm                  D                               A                      D 

Salva-me, Senhor! Cuida-me, Senhor! / Entrego a minha vida a ti, Senhor!    

 D                              A                               G                                  D                      A                           

Quando sinto a paz no coração, / Quando me deprime a solidão. 

        D                                   A            

Quando sinto a falta do amor,  

   G                                                D                                       A 

Quando em mim se contram cruz e dor. 
 
8. CANTA FRANCISCO 
 
A um tempo só, paixão, grito e ternura 
clamando as mudanças que o povo espera: 
justiça aos pequenos: ordem do  Evangelho 
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reconstrói a Igreja na paixão do pobre 
 
Há crianças nuas nesta paz armada 
Há Francisco povo, sendo perseguido  
Há jovens marcados, sem teto nem sonhos 
Há um continente, sendo oprimido 
 

Com as mãos vazias – solidariedade 
com os que não temem perder nada mais 
Defendem com a morte a dignidade 
com a teimosia que constrói a Paz! 
 
Canta, Francisco, do jeito dos pobres tudo que atreveste a mudar! 
Canta novo sonho, sonho de esperança: que a liberdade vai chegar. 
Canta Francisco, com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar! 
Canta novo sonho, sonho de menino: novo céu e terra vão chegar! 
 
Há Claras, Franciscos marginalizados 
cantando da América a libertação. 
Meninos, sem lares, são irmãos do mundo, 
pela paz na terra sofrem parto e cruz. 
 
Francisco, imagem de um Deus, feito pobre 
denúncia, esperança, profecia e canto. 
Vence com coragem o império da Morte 
de braços com a vida, em missão da história. 
 

(8. Canta Francisco) 

Francisco, menino e homem das dores  
reconstrói a Igreja pelo mundo afora 
na fraternidade nos traz a justiça 
na revolução, que anuncia a aurora! 
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9. ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO 
 
Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz 
Onde houver ódio, que eu leve o amor, 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, 
Onde houver discórdia, que eu leve a união,  
Onde houver dúvida, que eu leve a fé, 
Onde houver erro, que eu leve a verdade, 
Onde houver desespero, que eu leve a  esperança, 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, 
Onde houver trevas, que eu leve a luz. 
 
Ó Mestre, fazei que eu procure mais 
Consolar que ser consolado, 
Compreender que ser compreendido, 
Amar que ser amado. 
Pois é dando que se recebe, 
É perdoando que se é perdoado, 
E é morrendo que se vive para a vida eterna. 
 
 
 
 
 
 
10. UM INSTRUMENTO DE SUA PAZ 
 
Senhor fazei de mim um instrumento de sua paz (4x) 
 
Onde houver ódio / Que eu leve o amor 
Onde houver ofensa / Que eu leve o perdão. 
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Onde houver discórdia / Que eu leve a união 
Onde houver dúvidas / Que eu leve a fé, a tua fé. 
 
Senhor fazei de mim um instrumento de sua paz (4x) 
 
Onde houver erro / Que eu leve a verdade 
Onde houver desespero / Que eu leve a esperança 
Onde houver tristeza / Que eu leve alegria 
Onde houver trevas / Que eu leve a luz, a tua luz. 
 
Mestre, fazei que eu procure mais / Consolar e ser consolado 
Compreender e ser compreendido / Amar e ser amado, 
Pois é dando que se recebe / É perdoando que se é perdoado 
E é morrendo que se vive, / para a vida eterna. 
 
Senhor fazei de mim um instrumento de sua paz (4x) 
de sua paz... eterna paz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ORAÇÃO PELA PAZ 
 
Cristo, quero ser instrumento 
De tua paz e do teu infinito amor: 
onde houver ódio e rancor, 
que eu leve a concórdia, 
que eu leve o amor. 
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Onde há ofensa que dói / Que eu leve o perdão. 
Onde houver a discórdia, /Que eu leve a união e tua paz! 
 
Mesmo que haja um só coração 
que duvida do bem, do amor, do céu,  
Quero com firmeza anunciar 
a palavra que traz 
A clareza da fé. 
 
Refrão 
Onde houver erro, Senhor, 
que eu leve a verdade, 
Fruto da tua luz. 
Onde encontrar desespero, 
que eu leve a esperança 
do teu nome, Jesus. 
 
Refrão 
Onde encontrar um irmão 
a chorar de tristeza 
sem ter voz e nem vez. 
Quero bem no seu coração 
semear alegria 
Pra florir gratidão. / Refrão 

12. SENHOR FAZEI DE MIM UM INSTRUMENTO DE 
VOSSA PAZ  Os Meninos de Deus 

Tom: C Intro: A E C G (x2) 

Am       E         C       G 

Onde há duvida/ Que eu leve a fé 

Am         E  C      G 

Onde há ódio/ Que eu leve amor, 

Am                E          C            G 

http://www.cifraclub.com.br/os-meninos-de-deus/
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Onde há ofensa/ Que eu leve perdão! 

Am                 E                     C      G 

Onde há discórdia/ Que eu leve união 

Am          E       C              G 

Onde há erro/ Que eu leve verdade, 

Am          E             C       G 

Onde há desespero/ Que eu leve esperança 

Am                 E         C            G       

Onde há trevas/ Que eu leve a luz, 

Am                  E                C           G                Am E C G 

Onde há Tristeza/ Que eu leve alegria. 

Am                        G      Am                    

Senhor fazei de mim um instrumento de vossa paz 

C                     D            F      E                 Am 

Senhor fazei de mim um instrumento de vossa paz 

Am                                G      Am                   

Senhor fazei de mim um instrumento de vossa paz 

C                       D                        A         E                    Am 
Senhor fazei de mim um instrumento de vossa paz 
 
(E C G Am)     (E C Bm G Am) 

  E      C                G                      Am             

Oh! Mestre, Que eu não busque tanto: 

 

    E              C      G         Am 

Ser consolado, mas consolar. 
    E                       C    G                Am 

Ser compreendido, mas compreender. 

     E              C    G       Am 

Ser amado, mas amar. 
            E               C   G                 Am           

Porque é dando, que se recebe.  

              E            C    G              Am 
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Esquecendo, que se encontra! 
        E         C    G                            Am 

Perdoando, que se encontra o perdão 

           E        C                G                 Am                  

Morrendo, que se ressuscita para a vida eterna!  
Refrão / lalalala lalalala lalalala (4x) 

 
13. IRMÃO DE TODO IRMÃO 
 
Irmão Francisco, irmão de todo irmão, 
Clara de Assis, irmã de toda irmã. 
Cantam ao mundo; Só Deus nos bastará. 
O amor que é puro, Sempre vencerá.  
Irmão Francisco, vem me ensinar 
Clara de Assis, aponta o que fazer 
Para que o Senhor, Seja o tudo em mim 
Para servi-lo que devo fazer, Vem dizer: 
 
Se você quiser, seguir a Deus / faça poucas coisas 
Mas as faça bem (bis).  
Pedra por pedra /Com esperança de ver Jesus. 
Dia após dia, Com alegria, / Sempre buscando além 
 (repete tudo novamente). 
14. CONHEÇO UM CORAÇÃO 
 
Conheço um coração tão manso, humilde e sereno  
Que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos  
Que tem o dom de amar que sabe perdoar  
Que deu a vida para nos salvar    
  
Jesus manda teu Espírito / Para transformar meu coração  
Jesus manda teu Espírito / Para transformar meu coração    
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Ás vezes no meu peito bate um coração de pedra  
Magoado frio sem vida aqui dentro ele me aperta  
Não quer saber de amar nem sabe perdoar  
Quer tudo e não sabe partilhar   
 
Refrão 
Lava purifica e restaura-me de novo  
Serás o nosso Deus e nós seremos o teu  povo  
Derrama sobre nós a água do amor  
O Espírito de Deus nosso Senhor 
Refrão 
 
15. TE AMAREI 
 
Me chamaste para caminhar na vida contigo. 
Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. 
Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. 
É difícil agora viver sem me lembrar de ti. 
 
Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor. 
Eu só encontro a paz e a alegria 
Bem perto de ti. (bis)  
Eu pensei muitas vezes calar, nem sequer dar resposta. 
Eu pensei em fugir, em esconder-me, ir pra longe de ti. 
Mas tua força venceu e no fim eu fiquei seduzido. 
É difícil agora viver sem saudades de ti. 
 
Ó Jesus não me deixes jamais caminhar solitário, 
Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. 
Vem e ensina-me a viver a vida na tua presença 
No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. 
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16. NAS ESTRELAS VEJO A SUA MÃO João Alexandre 
 
Nas estrelas vejo a Sua mão, 
E no vento ouço a Sua voz. 
Deus domina sobre terra e mar. 
O que ele é pra mim? 
 
Eu sei o sentido do natal, 
Pois na história tem o seu lugar. 
Cristo veio para nos salvar. 
O que ele é pra mim? 
 
Até que um dia seu amor senti, 
Sua imensa graça recebi. 
Descobri, então, que Deus não vive, longe, lá no céu, 
Sem se importar comigo. 
 
Mas, agora, ao meu lado está, 
Cada dia sinto Seu cuidar 
Ajudando-me a caminhar. 
Tudo Ele é pra mim! 
17. BUSCAI PRIMEIRO 
 
Buscai primeiro o reino de Deus 
E a sua justiça. / E tudo mais o será acrescentado. 
Aleluia! Aleluia!  
 
Não só de pão o homem viverá, 
Mas de toda palavra / Que procede da boca de Deus. 
Aleluia! Aleluia!  
 
Se vos perseguem por causa de mim, 
Não esqueçais o porquê. / Não é o servo maior que o Senhor. 
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Aleluia! Aleluia! (3X) 
 
 
18. UM VASO NOVO 
 
Eu quero ser Senhor amado, 
Como um vaso nas mãos do oleiro 
Quebre a minha vida e faça de novo 
Eu quero ser (bis), um vaso novo 
 
Como tu queres, Senhor amado 
Tu és o oleiro, e eu o vaso 
Quebra a minha vida e faça de novo 
Eu quero ser (bis), um vaso novo 
 
Eu quero ser Senhor amado, 
Como um vaso nas mãos do oleiro 
Quebre a minha vida e faça de novo 
Eu quero ser, (bis), um vaso novo... 
 
19. MINHA VIDA TEM SENTIDO 
 
Minha vida tem sentido 
Cada vez que eu venho aqui. 
E te faço o meu pedido  
De não me esquecer de ti.  
 
Meu amor é como este pão,  
Que era trigo, que alguém plantou, depois colheu. 
E depois tornou-se salvação, 
E deu mais vida e alimentou o povo meu. 
 
Eu te ofereço este pão, / Eu te ofereço o meu amor. 
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Minha vida tem sentido  
Cada vez que eu venho aqui. 
E te faço o meu pedido  
De não me esquecer de ti. 
 
Meu amor é como este vinho , 
Que era fruto, que alguém plantou, depois colheu.  
E depois encheu-se de carinho, 
E deu mais vida e saciou o povo meu. 
  
Eu te ofereço vinho e pão, / Eu te ofereço meu amor. 
 
 
 
 
 
 
 
20. CANTIGA POR FRANCISCO 
 
Meu amigo deixou seu dinheiro 
sua herança e os direitos que tinha 
Era jovem demais o menino 
Disse o pai, o vizinho e a vizinha. 
Meu amigo encontrou a verdade 
e em seu rosto banhado de luz 
Pelas ruas de sua cidade 
meu amigo imitava a Jesus. 
 
Irmão vento, irmão sol, irmã lua 
irmão lobo, tu és meu irmão 
Rouxinol, sabiá, criaturas de Deus /:Somos obras de suas mãos:/ 
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Meu amigo viveu sem ter nada 
por esposa escolheu a pobreza. 
Era jovem demais o menino 
não podia ter tanta certeza. 
Foi assim que ele abriu um caminho 
para quem quer viver só de amor. 
Não ficou muito tempo sozinho 
Gente  nova o seguiu com fervor. 
 
Hoje em dia nos jovens que eu vejo 
irrequietos num mundo infeliz. 
Eu renovo a esperança e o desejo 
de topar com Francisco de Assis. 
Calça Lee, pé no chão, mundo novo 
mil ideias de renovação. 
Eles são a consciência do povo. 
Queira Deus que eles cresçam irmãos. 
21. EU TE EXALTAREI 
 
Eu te exaltarei, meu Deus e Rei / por todas as gerações. 
És o meu Senhor, / Pai que me quer no amor. 
 
Entoai Ação de Graças, / E cantai um canto novo! 
Aclamai a Deus Javé, / Aclamai com amor e fé. 
 
Eu vou reunir Jerusalém / Pra te louvar, ó Senhor! 
Te glorificar ao dar-me a tua paz! 
 
Ao me revelar a tua lei / As tuas mãos eu senti. 
Sim, te louvarei enquanto eu existir. 
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22. COMO É BONITO SENHOR  

  A                                                        D                      A 

Como é bonito senhor cada manhã te agradecer 

                                                                   D                              E 

mais uma vez teu amor vem me chamar para viver! 

        A                            D 

Contigo Deus de amor, 

          Bm                 E            C#m                      D                   Bm               E             A 

  eu quero caminhar e assim por onde eu for / irás me acompanhar  

  A                                                          D                              A 

Como é bonito senhor cada manhã ter o meu pão 

                                            D                           E 

e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos! 

  A                                                        D              A 

Como é bonito senhor cada manhã recomeçar 

                                                            D                                 E 

tendo a certeza e a fé que a tua mão vai me ajudar! 
23. O POVO DE DEUS 
 
O povo de Deus no deserto andava, 
mas à sua frente alguém caminhava. 
O povo de Deus era rico de nada, 
só tinha esperança e o pó da estrada. 
 
Também sou teu povo, Senhor, / E estou nessa estrada. 
Somente tua graça / Me basta e mais nada. (bis) 
 
O povo de Deus também vacilava, 
Às vezes custava a crer no amor. 
O povo de Deus chorando rezava, 
pedia perdão e recomeçava.  
 
Também sou teu povo, Senhor, / E estou nessa estrada. 
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Somente tua graça / Me basta e mais nada. (bis) 
 
O povo de Deus também teve fome, 
E tu lhe mandaste o pão lá do céu, 
O povo de Deus, cantando deu graças, 
Provou teu amor, teu amor que não passa.  
 
Também sou teu povo, Senhor, / E estou nessa estrada. 
Somente tua graça / Me basta e mais nada. (bis) 
 
O povo de Deus ao longe avistou 
A terra querida, que o amor preparou. 
O povo de Deus corria e cantava, 
E nos seus louvores teu poder proclamava. 
 
Refrão 
24. A BARCA 
Tu te abeiraste da praia, 
Não buscaste nem sábios nem ricos, 
somente queres que eu te siga! 
 
Senhor, tu me olhaste nos olhos, / Ao sorrir, pronunciaste meu nome, 
Lá na praia, eu larguei o meu barco, / Junto a ti buscarei outro mar. 
 
Tu sabes bem que em meu barco 
Eu não tenho nem ouro nem espadas, 
Somente redes e o meu trabalho. 
 
Tu, minhas mãos solicitas, 
Meu cansaço que a outros descanse, 
Amor que almeja seguir amando. 
 
Tu, pescador de outros lagos, 
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Ânsia eterna de almas que esperam, 
bondoso amigo que assim me chamas. 
 
25. XOTE ECOLÓGICO Zezinho Barros 
 
Não posso respirar / Não posso mais nadar 
A terra está morrendo / Não dá mais pra plantar 
Se plantar não nasce / Se nascer não dá 
Até pinga da boa é difícil de encontrar 
 
Cadê a flor que estava aqui / Poluição comeu 
E o peixe que é do mar / Poluição comeu 
E o verde onde é que está / Poluição comeu 
Nem Chico Mendes sobreviveu 
 
26. CANTIGA FRANCISCANA 
 (Pe. Zezinho) 

Caro irmão sol 
Cara irmã lua 
Vós irmãs estrelas 
Que no céu brilhais 
Vós irmãos planetas 
Que ao redor do sol girais 
Vós constelações 
E corpos siderais 
Nós aqui na terra 
Vós no firmamento 
Num só pensamento 
Numa só canção 
Celebremos juntos 
Numa sinfonia a sabedoria 
De quem nos criou 

http://www.vagalume.com.br/zezinho-barros/
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Vós ó criaturas 
Que nem conhecemos 
Anjos e arcanjos 
Vós ó querubins 
Vós ó serafins 
Vós ó não humanos 
Se nos escutais 
Se podeis orar 
Adorai conosco 

 
 
 
 
 
27. CÂNTICO DAS CRIATURAS (Zé Vicente) 

D                                                                                         A7 

Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor; 

  G                               D                                     A7                          D 

Todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz: amém! 

D                                                                                          A7 

Louvado sejas nas criaturas, primeiro o sol lá nas alturas 
   G                     D                                            A7                  D 

Clareia o dia, grande esplendor, radiante imagem de ti, Senhor. 

D                                                                                      A7 

Louvado sejas pela irmã lua, no céu criaste, é obra tua. 
  G                       D                                  A7                            D 

Pelas estrelas, claras e belas, tu és a fonte do brilho delas. 

  D                                                                                                          A7 

Louvado sejas pelo irmão vento e pelas nuvens, o ar e o tempo, 

  G                                 D                                            A7                                     D 

E pela chuva que cai no chão, nos dás sustento, Deus da Criação. 
  D                                                                                              A7 
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Louvado sejas, meu bom Senhor, pela irmã água e seu valor. 

G                                  D                                                       A7                  D 

Preciosa e casta, humilde e boa, se corre um canto a ti entoa. 

  D                                                                                                 A7 

Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo e seu calor. 

   G                   D                                      A7                   D 

Clareia a noite, robusto e forte, belo e alegre, bendita sorte. 

  D                                                                                           A7 

Sejas louvado pela irmã terra, mãe que sustenta e nos governa. 
   G                               D                                            A7                       D 

Produz os frutos, nos dá o pão, com flores e ervas sorri o chão. 

  D                                                                                                     A7 

Louvado sejas, meu bom Senhor, pelas pessoas que em teu amor 

   

G                                   D                            A7                       D 

Perdoam e sofrem tribulação, felicidade em ti encontrarão. 

D                                                                                                      A7 

Louvado sejas pela irmã morte, que vem a todos, ao fraco e ao forte. 

  G                        D                                            A7                    D 

Feliz aquele que te amar, a morte eterna não o matará. 

D                                                                                                   A7 

Bem-aventurado quem guarda a paz, pois o Altíssimo o satisfaz. 

  G                     D                               A7                                  D 

Vamos louvar e agradecer, com humildade, ao Senhor bendizer. 
 
 
28. CLARA COMO O SOL 
 
Escolhendo a vida de trabalho e convivência 
Foi a  terra boa de um jardim que se firmou 
 
Clara, como o sol, iluminou o meu caminho! 
Deus está aqui, que digam “sim” os passos meus! 
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Fonte de ternura, acolhimento e reverência 
Aprendeu dos pobres que a partilha é o dom maior. 
Longe de honrarias quis falar pelo silêncio 
Um perfume bom que se espalhou por nosso chão. 
 
Refrãos: 
Faz de mim, Senhor, instrumento de paz! 
Faz de mim, Senhor, instrumento do amor! 
 
Deus nos trouxe Clara, bonita como a flor 
Para encher a terra de ternura e amor. 
 
29. NA CEIA DO SENHOR... 
Na ceia do Senhor nós celebramos  
A esperança de um mundo de fartura,  
E no partir do pão nós proclamamos  
Que já podemos ter a paz futura.  
 
Assim como no altar nós somos um,  
Vamos ser também um no mundo afora,  
E que, na promoção do bem comum,  
Possamos já viver no Reino, agora.  
 
Unidos neste vinho e neste pão  
Nós seremos, alegre, o teu povo,  
Inconformados com a escravidão,  
na construção feliz de um mundo novo 
 
30. SÃO FRANCISCO 
Lá vai São Francisco / Pelo caminho 
De pé descalço / Tão pobrezinho 
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Dormindo à noite / Junto ao moinho 
Bebendo a água / Do ribeirinho. 
 
Lá vai São Francisco / De pé no chão 
Levando nada / No seu surrão 
Dizendo ao vento / Bom dia amigo 
Dizendo ao fogo / Saúde irmão. 
 
Lá vai São Francisco / Pelo caminho 
Levando ao colo / Jesus Cristinho 
Fazendo festa / No menininho 
Contando histórias / Pros passarinhos. 
Lá vai São Francisco / Pelo caminho. 
31. SEGURA NA MÃO DE DEUS 
 
Se as águas do mar da vida 
Quiserem te afogar.  
Segura na mão de Deus e vai. 
Se as tristezas desta vida 
Quiserem te sufocar 
Segura na mão de Deus e vai. 
 
Segura na mão de Deus, 
segura na mão de Deus, 
pois ela, ela te sustentará. 
Não temas segue adiante 
E não olhes para trás. 
Segura na mão de Deus e vai. 
  
Se a jornada é pesada 
E te cansas da caminhada, 
Segura na mão de Deus e vai. 
Orando, jejuando, confiando e confessando, 
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Segura na mão de Deus e vai. 
 
O Espírito do Senhor, 
Sempre te revestirá. 
Segura na mão de Deus e vai. 
Jesus Cristo prometeu 
Que jamais te deixará. 
Segura na mão de Deus e vai. 
 
 
 
 
32. VOCAÇÃO Pe. Zezinho 
 
Se ouvires a voz do vento 
Chamando sem cessar 
Se ouvires a voz do tempo 
Mandando esperar. 
 
A decisão é tua 
A decisão é tua 
São muitos os convidados 
Quase ninguém tem tempo 
 
Se ouvires a voz de Deus 
Chamando sem cessar 
Se ouvires a voz do mundo 
Querendo te enganar 
 
Refrão  
 
O trigo já se perdeu 
Cresceu, ninguém colheu 
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E o mundo passando fome 
Passando fome de Deus 
 
A decisão é tua 
A decisão é tua 
 
 
 
 
 
 
33. RECEBI UM NOVO CORAÇÃO 
 
Recebi um novo coração do Pai 
Coração regenerado, coração transformado, 
Coração que é ensinado por Jesus! 
Como fruto deste novo coração 
Eu declaro a paz de Cristo, 
Te abençoo, meu irmão, 
Preciosa é a nossa comunhão 
Somos corpo, e assim bem ajustado. 
Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor 
Uma família sem qualquer falsidade 
Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor! 
Uma família, vivendo o compromisso. 
Do grande amor de Cristo 
 
Eu preciso de ti, querido irmão,  
precioso és para mim, querido irmão! (2x) 
 
Recebi um novo coração do Pai 
Coração regenerado, coração transformado, 
Coração que é ensinado por Jesus! 
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Como fruto deste novo coração 
Eu declaro a paz de Cristo, 
Te abençoo, meu irmão, 
Preciosa é a nossa comunhão 
Somos corpo, e assim bem ajustado. 
Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor 
Uma família sem qualquer falsidade 
Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor! 
Uma família, vivendo o compromisso. 
Do grande amor de Cristo  / Refrão  
34. UTOPIA 

Quando o dia da paz renascer 
Quando o sol da esperança brilhar 
Eu vou cantar! 
Quando o povo nas ruas sorrir 
E a roseira de novo florir 
Eu vou cantar!  
Quando as cercas caírem no chão 
Quando as mesas se encherem de pão 
Eu vou cantar! 
Quando os muros que cercam o jardim 
Destruídos, então os jasmins 
Vão perfumar! 
Vai ser tão bonito ouvir a canção 
Cantada de novo! 
No olhar da gente a certeza de irmão 
Reinado do povo! 
Quando as armas da destruição 
Destruídas em cada nação 
Eu vou sonhar! 
E o decreto que encerra a opressão 
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Assinado só no coração 
Vai triunfar! 
Quando a voz da verdade se ouvir 
E a mentira não mais existir 
Será, enfim!  
Tempo novo de eterna justiça 
Sem mais ódio, sem sangue ou cobiça 
Vai ser assim! 

 
 
35. A PAZ Padre Jonas Abib 
 
Aperte a minha mão 
Irmão quero te dar a paz 
Do meu Senhor 
Me de um abraço forte 
Bem mais forte do que forte 
Num gesto de amor 
 
A Paz do senhor / Quero te dar meu irmão 
Com toda alegria / Que existe no meu coração  
 
36. PERFEITA ALEGRIA 
 
Cai a tarde de inverno impiedoso e Francisco  
 e Leão sob a neve caminham 
Vão tornando à Santa Maria com fome e com frio ao final  
 de outro dia. 
Frei Leão vai na frente ligeiro, Frei Francisco o chama e lhe diz: 
Frei leão toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. 
 
Se nós tivermos a graça de Deus de pregar o Evangelho e a cruz 
e por obras e exemplos pudermos levar a Jesus. 
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E convertermos os homens à fé, até mesmo os de mal coração, 
Frei Leão isto ainda não é a perfeita alegria. 
 
Imagine Leão que Deus nos tenha dado a graça de a todos curar 
de fazer ver a cegos, a coxos andar, surdos ouvir e mudos falar. 
E que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar, 
e que os mortos nós ressuscitássemos, isto não é a perfeita alegria. 
 
E se falássemos todas as línguas com o dom  de bem comunicar, 
transformando os reinos da terra em reinos de paz. 
E se soubéssemos toda a ciência, e os segredos da terra e do mar. 
Frei Leão isto ainda não é a perfeita alegria. 
 
Mas então, Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? 
 
Se ao chegarmos ao nosso convento e batermos depressa 
 esperando entrar, 
e o porteiro do lado de dentro ao invés de abrir põe-se  
 assim a falar: 
Quem sois vós que assim importunos nesta hora nos incomodais? 
Somos nós, teus irmãos, Frei Leão e Francisco que chegam e 
querem entrar. 
 
E Frei Leão se o porteiro disser que é mentira e que não abrirá 
que encontremos um outro lugar em um canto qualquer. 
E se nós diante da porta fechada, sob a noite  e a neve que cai 
conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. 
 
Mas se nós insistirmos em pranto que abra que  
 tenha piedade de nós, 
pois com fome e tão necessitados na noite não  
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 temos consolo e lugar. 
E se então o porteiro sair, empunhando o bastão a gritar. 
E bater em você e em mim muito mais nos deixando  
 no chão a chorar. 
 
E Frei Leão, se for Deus que tal faz, que nos deixa na noite  
 e na cruz, / se entendermos que este abandono imita Jesus. 
E se nós diante da porta fechada, sob a noite  e a neve que cai, 
Conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. 
37. VAMOS ADORAR A DEUS 
 
Vamos adorar a deus, / Vamos adorar a deus 
Vamos invocar seu nome. vamos adorar deus. 
Ele veio em minha vida, em um dia especial, 
Trocou meu coração por um novo coração 
E esta é a razão por que eu digo que 
Vamos adorar a deus (3x) 
 
Vamos entregar a deus, / Vamos entregar a deus. 
Toda a nossa vida a ele. Vamos entregar a deus. 
 
Ele veio em minha vida, em um dia especial, 
Trocou meu coração por um novo coração 
E esta é a razão por que eu digo que 
Vamos adorar a deus (3x) 
 
Vamos adorar a deus, / Vamos adorar a deus 
Vamos invocar seu nome. vamos adorar deus. 
Ele veio em minha vida, em um dia especial, 
Trocou meu coração por um novo coração 
E esta é a razão por que eu digo que 
Vamos adorar a deus (3x) 
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Vamos entregar a deus, / Vamos entregar a deus. 
Toda a nossa vida a ele. vamos entregar a deus. 
 
Ele veio em minha vida, em um dia especial, 
Trocou meu coração por um novo coração 
E esta é a razão por que eu digo que 
Vamos adorar a deus, 
Vamos adorar a deus, / Vamos adorar a deus. 
38. VEM, E SEGUE-ME Focolares 
 
Deixa que o mundo siga pela sua estrada. 
Deixa que o homem retorne à sua casa. 
Deixa que os outros conservem a sua riqueza. 
 
Mas tu, vem! Vem e segue-me. / Tu, vem e segue-me. 
 
Deixa que o barco abra as velas ao vento. 
Deixa que encontre afeto quem segue o coração. 
Deixa que da arvore caiam os frutos maduros. 
 
Mas tu, vem! Vem e segue-me. / Tu, vem e segue-me. 
 
E serás luz para os homens, 
E serás como sal da terra. 
E no mundo deserto abrirás 
Uma nova estrada. 
 
E por essa estrada vai, vai 
E não te voltes para trás 
E não te voltes para trás 

http://letras.mus.br/focolares/
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MANTRAS 
 

39. UBI CARITAS (Taizé)  43. AMANHECEU 
 
Ubi caritas et amor,     Amanheceu 
ubi caritas, Deus ibi est.     É um novo dia 
        Bendito seja Deus 
Onde o amor e a caridade,   Quanta alegria. 
Deus aí está! 
 
 
40. ONDE REINA O AMOR 
 
Onde reina o amor 
Fraterno amor 
Onde reina o amor 
Deus alí está. 
 

41. INDO E VINDO 
 
Indo e vindo 
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Treva e luz 
Tudo é graça 
Deus nos conduz 
 
 
42. ETERNO É SEU AMOR 
 
Eterno é seu 
amor por nós 
Eterno é seu 
amor (bis). 
 

 
 

Parte VI 
 
 

Calendário da Terceira Ordem 
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4 de Janeiro 

ÂNGELA DE FILIGNO (1309) 

Terceira Ordem 
 

 Ângela nasceu em Filigno, perto de Assis e de Roma, em 1248. 

Ela pertencia à uma família rica e bem situada socialmente. Ainda 

muito jovem casou-se com um nobre e passou a levar uma vida 

ainda mais confortável, até os 37 anos, quando uma tragédia 

avassaladora mudou sua vida. Num curto espaço de tempo perdeu 

os pais, o marido e todos os numerosos filhos, um a um. Mas, ao 

invés de esmorecer, uma mulher forte e confiante nasceu daquela 

sequência de mortes e sofrimento, cheia de fé em Deus e no seu 

conforto espiritual. Como consequência, em 1291 fez os votos 

religiosos, doando todos os seus bens para os pobres e entrando 

para a Ordem Terceira de São Francisco. O dom místico começou 

a se manifestar quando Santa Ângela recebeu em sonho a 

orientação de São Francisco para que fizesse uma peregrinação a 

Assis. Ela dedicou-se à meditação, oração e prática da caridade até 

seu morte em 1309. Foi beatificada pelo Papa Inocêncio 

XII em 1693 e canonizada pelo Papa Francisco em 2013. Os seus 

escritos foram publicados sob título de Theologia Crucis. 

 

Coleta: Deus todo-poderoso e sempiterno, a quem Ângela de 

Filigno dedicou a sua vida de oração mística e obras de 

caridade; concede que possamos ministrar aos doentes e 

pobres da nossa idade, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, 

que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, um Deus para 

todo o sempre. Amém. 

16 de Janeiro 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ora%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1309
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beatifica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Inoc%C3%AAncio_XII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Inoc%C3%AAncio_XII
https://pt.wikipedia.org/wiki/1693
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canoniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Francisco
https://pt.wikipedia.org/wiki/2013


 213 

PRIMEIROS MÁRTIRES FRANCISCANOS (1220) 

Mártires da Primeira Ordem 
 

 Os irmãos Bernardo, Pedro, Accursio, Adiuto e Otto foram 

enviados para pregar aos muçulmanos em Sevilha, Espanha. Lá eles 

foram postos sob custódia e enviados para Marrocos onde 

pregavam nas ruas de Marrakech. Inicialmente, pensava-se que eles 

estavam loucos. Uma tentativa de suborno só trouxe uma réplica, 

“Nós menosprezamos todas estas coisas por causa de Cristo”. 

Finalmente, eles foram postos em cadeias, foram cruelmente 

torturados e decapitados”. 

 

Coleta: Deus Todo-poderoso, conceda pelo exemplo dos 

santos mártires Bernardo, Pedro, Accursio, Adiuto e Otto, por 

cujo martírio glorioso tu santificaste o começo da Primeira 

Ordem franciscana, que nós possamos desejar a todo o tempo 

coisas divinas e possamos amar a Cristo. Pelo mesmo Cristo 

nosso Deus. Amém. 

 

18-25 de Janeiro 

SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE CRISTÃ 

 

 A Sociedade da Expiação à Graymoor começou sua vida como 

ordem religiosa da Igreja Episcopal mas foi recebida na Igreja 

Católica Romana em 1909. Uma de suas ênfases principais é a 

unidade, e assim eles começaram a Semana de Oração pela 

Unidade Cristã que é observada amplamente pela Igreja Episcopal, 

por denominações protestantes e pela Igreja Católica Romana. A 
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unidade do Corpo de Cristo que é a Igreja sempre deve ser uma 

preocupação de oração entre franciscanos. 

 

Coleta: Santo Deus, que nos chamas no Corpo de teu Filho 

Jesus Cristo a continuar o trabalho dele de reconciliação e 

revelar-te para todo o mundo: perdoa os pecados que nos 

desmembram; dá-nos a coragem para superar nossos medos e 

para  buscar aquela unidade que é teu dom e tua vontade; por 

Jesus Cristo nosso Senhor.  

 

23 de Janeiro 

YONA KANAMUEZI (1964) 

Mártir da Terceira Ordem 

 

 Diácono da Igreja Anglicana, Yona Kanamuyezi acolheu na 

sua missão de Nyamata refugiados durante a guerra civil em 

Ruanda-Burundi. Suas atividades se tornaram suspeitas às 

autoridades quando ele se recusou a tomar partido no conflito. Ele 

e outros dois membros da sua missão foram presos e conduzidos 

ao paredão. 

 

Coleta: Ó Deus da Paz: Concede que possamos nos tornar 

verdadeiros “pacificadores” através da procura da paz interior, 

a qual governará nossas mentes e nossas ações de forma que o 

amor de Cristo possa ser visto em nós, apesar do que 

possamos sofrer nas mãos do mundo. Pedimos-te esta paz 

interna, em nome de Jesus. Amém.  
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28 de Janeiro 

IRMÃO JUNÍPERO (1258) 

Primeira Ordem 

 

 O irmão Junípero se uniu a Francisco em 1210. Ele é descrito 

nas Pequenas Flores de São Francisco como o epítome de simplicidade, 

obediência e generosidade. Francisco o mandou estabelecer 

“lugares” para os frades em Gualdo, Tadino e Viterbo, e quando 

Clara estava morrendo, ele a consolou. Francisco disse de Junípero, 

“Tomara que Deus, meus irmãos, 

me desse uma floresta inteira de tais 

 uníperos”. 

 

 

Coleta: Pai divino, que nós 

possamos, como o Irmão 

Junípero, atingir o estado de 

paciência perfeita lembrando-

nos constantemente da verdade 

de nossa própria vileza, 

enquanto seguimos a Cristo no seu caminho da Cruz. 

Pedimos-te isto por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho que 

vive e reina contigo e o com o Espírito Santo, um só Deus, 

para todo o sempre. Amém.  

(paráfrase de #85, Espelho de Perfeicão) 
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5 de Fevereiro 

MÁRTIRES FRANCISCANOS DO JAPÃO (1597) 

Irmãos da Primeira Ordem 

 

 Em 1593, Pedro Batista e outros cinco frades foram enviados 

para o Japão onde trabalharam zelosamente, convertendo muitos, 

construindo igrejas e fundando hospitais. A chegada de ocidentais 

no Japão resultou em motim político nacional que acabou na prisão 

dos frades. Eles foram levados a Nagasaki onde, com três Jesuítas e 

quinze terciários franciscanos foram mortos por crucificação. 

 

Coleta: Deus, nosso Pai, fonte de força para todos os teus 

santos, tu conduziste Pedro e seus companheiros pelos 

sofrimentos da Cruz até a alegria da vida eterna. Que o 

exemplo deles nos dê coragem para sermos leais até a morte 

professando nossa fé. Pedimos-te isto por nosso Senhor Jesus 

Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito 

Santo, um só Deus, para todo o sempre. Amém.  

 

7 de Fevereiro 

COLETTE (1447) 

Segunda Ordem 

 

 Depois da morte dos seus pais, Colette obteve permissão para 

viver a vida de eremita em um pequeno domicílio junto à parede da 

igreja, onde ela seguia a regra da Terceira Ordem. Pouco depois 

Deus a chamou para resgatar a observância rígida da regra de Santa 

Clara, a qual tinha sido muito relaxada até o século quinze. A 
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humildade de Colette levou ela a resistir o chamado. 

Imediatamente ela ficou muda e depois cega até por fim gritar: 

“Senhor, o que queres que eu faça? Estou pronta para fazer 

qualquer coisa que tu desejes de mim”. Imediatamente sua fala e 

sua visão foram restabelecidas. Ela fundou dezessete conventos 

nos quais a regra primitiva de Santa Clara floresceu. 

 

Coleta: Deus nosso sustentador que inspirou Colette a ser 

exemplo e líder de perfeição evangélica para muitos: Permite 

que o espírito de Francisco e Clara que ela sabiamente ensinou 

e admiravelmente confirmou pelo seu exemplo, sempre possa 

permanecer em nós; por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.  

 

8 de Fevereiro 

JACOBA DE SETTESOLI (1273) 

Ordem Terceira 

 

 Dona Jacoba de Settesoli (também conhecida como Giacoma ) 

foi uma viúva nobre e rica em Roma, que se tornou grande amiga 

de Francisco. Ela apoiou o 

movimento franciscano com sua 

riqueza e influência, e levou uma 

vida austera dedicada a atos de 

caridade. Por causa de sua coragem, 

humor e franqueza, bem como sua 

lealdade para com Francisco, ele 

apelidou ela de "Irmão Jacoba." 

Embora suas responsabilidades 
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como mãe impediu ela de doar toda sua riqueza para se juntar às 

Clarissas, seu exemplo em seguir as virtudes franciscanas no 

mundo fez dela uma proto-terciária. Certamente, o seu exemplo 

inspirou a fundação da Terceira Ordem. Francisco convocou ela 

quando ele estava morrendo, e ela lhe trouxe a sobremesa de 

amêndoa que ele adorava. Quando Jacoba morreu anos mais tarde, 

ela foi enterrada na Basílica de São Francisco de Assis, perto dos 

túmulos de Francisco e os irmãos que eram os companheiros mais 

queridos dele. 

 

Coleta: Senhor Deus, dá-nos a mesma coragem e paixão para 

o evangelho de Jesus Cristo que Francis encontrou em sua 

amiga Jacoba. Mesmo entre os cuidados e deveres deste 

mundo, possamos nos dedicar a atos de bondade, fielmente 

servindo os pobres e os nossos irmãos e irmãs em Cristo; 

através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 

19 de Fevereiro 

CONRAD DE PIACENZA (1351) 

Terceira Ordem 

 

 Um homem casado, repleto de bens e lazer, Conrad de 

Piacenza amava a caça. Uma vez quando sua presa se escondeu 

num mato, ele tentou descobri-la ateando fogo ao mato. O fogo se 

desmandou e uma grande mata, bem como de uma seara foram 

destruídas. Quando um homem inocente foi preso, torturado e 

condenado à morte pelo Governador, Conrad confessou e reparou 

o dano. Essa foi uma experiência de conversão para Conrad. Logo 
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depois, ele vendeu todas suas posses e, com sua esposa, abandonou 

o mundo e se uniu à Terceira Ordem. 

 

Coleta: Deus Todo-poderoso que inspirou Conrad por seu 

zelo pela justiça a servir-te fielmente no deserto como 

membro da Terceira Ordem: Concede-nos a graça para seguir 

o seu exemplo vivendo justa e piamente, antecipando nosso 

retorno a ti; por Jesus Cristo, teu Filho que vive e reina 

contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, para todo o 

sempre. Amém. 

 

25 de Fevereiro 

FUNDAÇÃO DA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO 

(1905) 

 

 Rosina Rice foi a fundadora da Comunidade de São Francisco. 

Ela tinha sido membro das Irmãs de Betânia por dezoito anos 

quando se sentiu chamada a uma vida de maior pobreza. Com a 

permissão da sua Superiora, ela partiu para fundar a CSF em 1905 e 

logo se uniram a ela outras três mulheres. Em 1910, Madre Rosina 

foi recebida na Igreja Católica Romana e entrou na Sociedade da 

Expiação no Estado de Nova Iorque. A Comunidade de São 

Francisco continuou a crescer e a fazer o trabalho do Senhor sob a 

direção de sua nova Madre, Elizabeth. 

 

Coleta: Deus de amor, celebramos teu amor, teu poder, e tua 

esperança dentro de cada um de nós. Damos-te graça pelas 

mulheres fiéis e corajosas ao longo das eras, especialmente as 

Madres Rosina e Elizabeth em cuja companhia nossos 
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corações ficam contentes. Com elas, magnificamos teu nome, 

Criador, Redentor e Santificador. Amém.  

 

Março ou Abril 

DIA DE PENITÊNCIA 

Sexta-feira antes do Domingo de Ramos 

 

 Um dia de penitência foi logo observado pelos terciários da 

Inglaterra na sexta-feira antes do Domingo de Ramos. Esta 

observância, que se espalhou por todas as Províncias, é um meio de 

construir a comunidade em obediência à visão de Francisco. 

Devoções são sugeridas em a secção dos Atos Penitenciais (p. 151) 

em este livrinho.  

 

Coleta: Deus todo-poderoso e sempiterno, tu não odeias nada 

do que fizeste e perdoas os pecados de todo penitente: Cria e 

faze em nós corações novos e contritos para que nós, 

verdadeiramente lamentando nossos pecados e reconhecendo 

nossa miséria, possamos receber de ti, o Deus de toda 

clemência, perfeita remissão e perdão; por Jesus Cristo nosso 

Senhor. Amém. 

 

 

 

 

 

4 de Março 

SILVESTRE DE ASSIS (1240) 

Frade da Primeira Ordem 
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 Silvestre de Assis foi um dos primeiros doze associados que se 

reuniram ao redor de Francisco, e ele foi o primeiro padre na 

Ordem. Silvestre tinha vendido para Francisco um grande número 

de pedras para a reconstrução de São Damião, e tinha recebido um 

preço justo. Mas quando mais tarde encontrou Bernardo e 

Francisco distribuindo a riqueza de Bernardo aos pobres em Assis, 

Silvestre reclamou que não tinha recebido suficiente dinheiro pelas 

pedras. Em resposta, Francisco meteu mão até o fundo da bolsa de 

dinheiro e encheu as mãos de Silvestre com mais moedas. Magoado 

pelo seu próprio senso de avareza, ele se reprovou e resolveu 

retificar o seu erro. Logo Silvestre vendeu todos os seus bens, 

dividiu a renda entre os pobres, e humildemente pediu admissão à 

Ordem de Francisco. Mais tarde, porque Silvestre se tornou tal 

amante da solidão e oração, Francisco frequentemente pedia a sua 

ajuda para discernimento. Foi Silvestre que junto com Clara 

revelou a Francisco que este devia ir pregar o evangelho. Ele viveu 

quatorze anos depois da morte de Francisco. 

 

Coleta: Virar, virar, virar — querido Senhor Jesus, tu nos viras 

mesmo como viraste a Silvestre do dinheiro para a oração, da 

cidade para a solidão da montanha. Nunca deixa de nos virar, 

Senhor Jesus e nunca permitas que deixemos de nos virar ao 

teu convite. Pedimos-te isto em teu nome. Amém. 

 

 

7 de Março 

PADRE JOSEPH (CLAUDE CROOKSTON), (1979) 

Fundador da Ordem de São Francisco, EUA 

Frade da Primeira Ordem 
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 Em 1919 Claude Crookston, como padre secular que servia 

como interino na Igreja de São Lucas, Cincinnati, Ohio, tentou 

fundar uma comunidade franciscana e tomou o nome de Padre 

Joseph. A comunidade da Primeira Ordem falhou, mas a Terceira 

Ordem começou com sucesso. Mais tarde, enquanto servia como 

vigário da Igreja da Ascensão em Merrill, Wisconsin, Pe. Joseph 

logrou fundar a Ordem de São Francisco e ajudou a fundar as 

Clarissas Pobres. Ele fez a sua profissão em 1924 e serviu como 

Ministro Fundador até 1967, quando a Primeira Ordem começou 

de novo como Província Americana da Sociedade de São Francisco 

(SSF). Seu grande trabalho de editar o Missal Anglicano e o 

Breviário Anglicano ajudou e influenciou a vida litúrgica da Igreja 

Episcopal. 

 

Coleta: Mantenha-nos fiéis, Ó Deus, à inspiração do bem-

aventurado Francisco e ao exemplo de nosso fundador, Padre 

Joseph, que não buscando nada para nós mesmos, possamos 

trazer riquezas verdadeiras para o mundo; por aquele que nos 

deu a se mesmo, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 

 

 

 

 

3 de Abril  

BENEDITO, O NEGRO (1282) 

Frade da Primeira Ordem 
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 Nascido de escravos que tinham sido transportados da África 

para Itália onde foram convertidos ao Cristianismo, Benedito 

ganhou sua liberdade aos 18 anos. Ele foi chamado popularmente 

de “Santo Negro” pelos pobres e doentes de quem ele cuidava, e 

foi recebido nos Irmãos Eremitas Franciscanos. Embora 

analfabeto, chegou a ser nomeado guardião do convento em 

Palermo. Mais tarde, falecendo o fundador, o Papa ordenou que 

seus membros se juntassem à Ordem de Frades Menores. Benedito 

obedeceu, voltando para os seus deveres de cozinha com maior 

alegria do que teve quando começou seus deveres como superior. 

Por causa dos seus extraordinários dons de oração e 

aconselhamento, pessoas de todas as classes buscavam sua 

orientação. 

 

Coleta: Pai divino, tu enriquecestes 

teu servo Benedito com dons 

divinos e o fizestes renomado em 

tua Igreja por milagres e virtudes. 

Nós te pedimos que nos dês teus 

bons dons para que possamos 

seguir o seu exemplo de serviço 

fiel, alegre e humilde; por Jesus 

Cristo nosso Senhor. Amém. 

 

8 de Abril 

SANTOS E MÁRTIRES FRANCISCANOS 

DAS AMÉRICAS 
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 Os Franciscanos trouxeram o Cristianismo para o Novo 

Mundo com os assentamentos espanhóis ao mesmo tempo que os 

Jesuítas fizeram com os assentamentos franceses. Muitos 

franciscanos são lembrados por terem dado suas vidas nessa 

tentativa. Martírios aconteceram nas Américas. Nas palavras de um 

historiador brasileiro, “o Brasil nasceu franciscano,” desde que era 

um franciscano, Frei Henrique Soares de Coimbra e seus irmãos, 

que disseram que a primeira Santa Missa no solo brasileiro em 

1500. Logo depois, em 1516, os primeiros franciscanos, dois frades, 

foram martirizados em Porto Seguro. 

 

Coleta: Deus Todo-poderoso que enviaste teu Filho Jesus 

Cristo para reconciliar o mundo contigo: Louvamos-te e 

glorificamos-te por aqueles a quem tu enviaste no poder do 

Espírito para pregar o evangelho aos povos das Américas. 

Enquanto proclamamos que as boas novas de Jesus são para 

todas as nações, assim possamos todos tornar-nos uma 

comunidade de amor, acolhidos pela oração e fé em Jesus 

Cristo nosso Salvador. Pedimos-te isso em seu nome. Amém. 

 

 

 

 

9 de Abril 

GUILHERME DE OCKHAM (1347) 

Frade de Ordem Primeira 
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 Guilherme de Ockham, conhecido como “o doutor 

invencível,” nasceu na vila de Ockham, nos arredores de Londres, 

na Inglaterra, em 1285. Ele foi um frade franciscano, filósofo, 

lógico e teólogo escolástico inglês á Oxford, considerado como um 

filósofo-teólogo de mais influente no século XIV. Frei João Duns 

Scotus (8 novembro) era um discípulo dele. Um ponto dramático 

em sua vida ocorreu quando Ockham foi acusado de ensinar a 

doutrina perigosa que levou a uma discussão com o Papa João 

XXII sobre a questão da pobreza evangélica. Em função da 

controvérsia que surgiu, Ockham fugiu para Pisa, e, em seguida, 

acompanhou o imperador Luís da Baviera para Munique onde ele 

dedicou seus últimos anos ao estudo e à meditação num convento. 

Morreu em 9 de abril de 1347, vítima da peste negra. 

 

Coleta: Damos-te graças, amorosíssimo Deus,  pelo 

testemunho e ensino de William de Ockham, que obedeceu 

sua consciência na promoção da pobreza franciscana, embora 

a grande custo para si mesmo; suplicamos que possamos ser 

guiados pelo seu exemplo a desprezar o amor deste mundo, 

por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que se fez pobre para 

que nos tornássemos ricos, e que vive e reina contigo e o 

Espírito Santo, mundo sem fim. Amém. 

 

 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ockham
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/1285
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escol%C3%A1stica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munique
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1347
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peste_negra
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23 de Abril 

GIL DE ASSIS (1240) 

Frade de Ordem Primeira 

 

 Gil de Assis foi o terceiro companheiro a se unir a Francisco, e 

teve um papel central no movimento franciscano primitivo. No 

grande capítulo em 1219, Francisco comissionou Gil e vários 

companheiros para irem para a África e pregar o evangelho aos 

maometanos. Nisso não tiveram sucesso, pois assim que chegaram, 

os cristãos de lá, temendo uma perseguição geral, forçaram os 

missionários franciscanos a voltar em outro navio para a Itália. 

Animado pelo seu espírito de devoção, Gil fez peregrinações por 

vários santuários ao redor do mediterrâneo. Ele viveu 

principalmente como ermitão nos seus anos posteriores. 

 

Coleta: Deus Todo-poderoso, tu achaste por bem elevar Gil 

às alturas da contemplação: Concede que nós, como ele, 

sempre possamos dirigir nossas ações à tua glória e atingir a 

paz que ultrapassa a compreensão. Pedimos isso por nosso 

Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Amém.  

 

28 de Abril 

LUCHESIO E BUONADONNA (1260) 

Casal da Ordem Terceira 

 

 Luchesio e sua esposa, Buonadonna, queriam seguir São 

Francisco como um casal. Este desejo animou Francisco a começar 

a Ordem Terceira. Luchesio era originalmente um comerciante 
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ganancioso em Poggibonzi; mas sua 

vida mudou depois que ele conheceu 

Francisco por volta de 1213, quando 

ele começou a executar muitos atos 

de caridade. Inicialmente sua esposa 

não ficou muito entusiasmada com 

esta mudança de comportamento, 

mas ela logo se tornou zelosa com a 

vida pobre e simples que o seu 

marido estava vivendo. Ele e sua 

esposa venderam o seu negócio, 

cultivaram bastante terra para prover 

as suas necessidades e distribuíram o resto aos pobres. Luchesio e 

sua esposa queriam algo mais: um modo de compartilhar uma vida 

religiosa permanecendo fora do claustro. Conhecendo seus desejos 

como também seus próprios planos de uma ordem para pessoas 

leigas, Francisco estabeleceu a Ordem Terceira (então conhecido 

como a Ordem dos Penitentes) e o Papa Honorius III aprovou 

uma Regra formalmente formulada em 1221. 

 

Coleta: Amado Senhor Jesus, graças por abençoares todos os 

caminhos de vida e permitir que tanto leigos como professos, 

casados ou solteiros, encontrem um caminho consagrado 

contigo no meio dos seus próprios desafios, deveres e alegrias 

terrenos. Concede a nós que vivemos no mundo secular a 

graça de nos lembrarmos de que cuidamos de ti quando 

cuidamos de nossos irmãos e irmãs. Amém. 
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Maio ou Junho 

CORPUS CHRISTI 

Quinta-feira depois do Domingo da Trindade 

Dia de Ação de Graças para a Eucaristia 

 

Coleta: Senhor Jesus Cristo, te agradecemos porque neste 

maravilhoso sacramento tu nos deste o memorial de tua 

paixão: Concede-nos reverenciar os mistérios sagrados de teu 

corpo e sangue para que possamos conhecer dentro de nós 

mesmos e possamos mostrar em nossas vidas os frutos de tua 

redenção; pois tu vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, 

um só Deus, agora e sempre. Amém. 

 

Eucaristia: 1 Coríntios 11:23-9 

João 6: 47-55 

1ª Oração da Tarde: Salmos 23, 42, 43  

Êxodo 16: 2-15 

João 6: 22-35 

Oração da Manhã: Salmos 81, 147:13-21 

Êxodo 24: 1 - 11 

Marcos 14: 12-25 

2º Oração da Tarde: Salmos 110, 111, 116:10-17 

Deuteronômio 8: 2-16 

João 6: 51-8 
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NOVENA SOLENE 

Começando na Quinta-feira depois do Domingo da Trindade, 

a Festa de Corpus Christi. 

NOVE DIAS DE ORAÇÃO 

POR INTENÇÕES ESPECIAIS DA TERCEIRA ORDEM  

 1. Quinta-feira: Ação de graças pela Santa Eucaristia e pelas 

Clarissas Pobres e suas vidas de adoração.  

 2. Sexta-feira: Ação de graças pelos Bispos Protetores e por 

todos os bispos, especialmente pelo bispos membros. 

 3. Sábado: Ação de graças pela Bem-aventurada Virgem Maria 

e pela Comunidade de São Francisco e a Ordem das Clarissas. 

 4. Domingo: Ação de graças pela Terceira Ordem; pelo nosso 

Ministro Geral; pelos Ministros Provinciais: da África, das 

Américas, da Austrália, da Europa, da Nova Zelândia, do Brasil; 

pelos Capítulos e oficiais pastorais. 

 5. Segunda-feira: Ação de graças pelos associados de SSF, 

com ação de graças pelo seu testemunho francisclariano.  

 6. Terça-feira: Ação de graças pelos frades e pelas irmãs de 

SSF, e pelo seu trabalho, especialmente pelos frades em Brasil e a 

casa da Região do Brasil.  

 7. Quarta-feira: Ação de graças por todos os frades, freiras, 

terciárias, membros e benfeitores falecidos. 

 8. Quinta-feira: Ação de graças por aqueles que exercem 

autoridade na Sociedade de São Francisco, especialmente o 

Ministro Geral, os Ministros Provinciais, as Abadessas que exercem 

autoridade nas Clarissas Pobres e os Guardiões e superiores das 

casas. 

 9. Sexta-feira: Ação de graças pelo amor de Cristo, para 

vocações para as nossas três Ordens. 
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9 de Maio 

CATARINA DE BOLONHA (1463) 

Ordens Segunda e Terceira 

 

 Enquanto criança, Catarina de Bolonha era dama de honra 

numa corte real. Com 14 anos, ela se juntou a um grupo de 

terciários franciscanos que depois se tornaram Clarissas Pobres. 

Em 1456, ela voltou ao local de seu nascimento como abadessa de 

um novo convento. Desde jovem, Catarina estava sujeita a visões. 

Ela também foi efetiva diretora de noviças e superiora e tinha 

talento para caligrafia e pintura em miniaturas. 

 

Coleta: Concede, ó Deus que nós, teus servos, possamos ser 

ajudados pelo exemplo de Santa Catarina que pelo doce odor 

das suas virtudes, possamos jubilosos ser atraídos ao teu 

santuário. Por Cristo nosso Senhor. Amém.  

 

10 de Maio 

YVES DA BRITÂNIA (1303) 

Ordem Terceira 

 

 Educado nas Universidades de Paris e Orleans, Yves da 

Britânia se tornou advogado de direito civil e canônico. Como juiz 

diocesano, ele se distinguia por sua imparcialidade e 

incorruptibilidade e por se preocupar com os interesses dos pobres 

e ignorantes. Quando foi ordenado padre, se deu completamente 

ao trabalho de paróquia. O seu conhecimento de direito sempre 
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esteve à disposição dos seus paroquianos, assim como o seu tempo 

e seus posses. Ele foi exemplo de vida simples e modesta. 

 

Coleta: Ó Deus, que escolheu o bem-aventurado Yves, teu 

confessor, como ministro notável para o bem-estar de almas e 

para as necessidades dos pobres, te pedimos que possamos 

imitar a sua caridade e sermos guiados pelo seu exemplo. Por 

Cristo nosso Senhor. Amém.  

 

16 de Maio 

MARGARET DE CORTONA (1297) 

Ordem Terceira 
 

 Margaret era uma mulher bonita que era amante de um nobre 

jovem durante nove anos e com quem teve um bebê. Por estes 

anos ela tinha dúvidas sobre a sua situação, mas, como Santo 

Agostinho, ela orava por pureza - mas não agora. Um dia, ela 

encontrou seu amante assassinado e o crime a levou a uma vida de 

penitência; ela se tornou terciária em 1277. Alguns duvidaram da 

sinceridade do seu arrependimento. Apesar do ceticismo e da 

calúnia, ela fundou um hospital, se preocupou com os doentes e 

converteu muitos pelas suas orações e conselhos. 

 

Coleta: Deus de clemência dá-nos a graça de que 

verdadeiramente possamos nos arrepender de nossos pecados 

seguindo o exemplo de tua criada, Margaret de Cortona, e que, 

por uma fé viva, possamos obter perdão completo; pelos 

méritos de Jesus Cristo nosso Deus. Amém.  
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17 de Maio 

PASCHAL BAYLON (1592) 

Ordem Primeira 
 

 Paschal Baylon nasceu em Espanha em 1540 e quando jovem 

trabalhou como pastor de ovelhas. Até na roça ele era devoto e 

prestava atenção ao sino da igreja que badalava na elevação da 

hóstia durante a Missa. Em 1564 ele se fez membro dos Frades 

Menores e, a pesar de ser encorajado a se fazer sacerdote, ele 

preferiu ficar irmão leigo. Serviu como porteiro, cozinheiro, 

jardineiro, mendicante oficial, mas dedicou as horas de folga em 

oração ante o Sagrado Sacramento. Faleceu em 1592. 

 

Coleta: O Deus, tu encheste teu servo Paschal com um 

maravilhoso amor pelos Sagrados Mistérios do Corpo e 

Sangue de teu filho; Concede que nós possamos obter o 

mesmo enriquecimento espiritual que ele recebeu neste 

Banquete do céu. Pedimos isso por Jesus Cristo nosso Senhor 

que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, um só 

Deus, por todo o sempre. Amem. 

 

28 de Maio 

MARIANA DE JESUS DE PAREDES (1645) 

Ordem Terceira 

 

 Mariana nasceu em Quito, Equador, e, tendo perdido seus pais 

quando criança, se dedicou a Deus. Não podendo entrar num 

monastério, ela abraçou a vida ascética na sua própria casa, se 

dedicando à oração, jejum e outros trabalhos piedosos. Depois de 
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se unir à Ordem Terceira, ela se empenhou também em ajudar os 

índios nativos e afro-americanos em todo tipo de atos de piedade. 

Deus também favoreceu Mariana com extraordinários dons 

místicos: com o sinal da Cruz ou aspergindo água benta, ela 

restabeleceu a saúde a muitos dos doentes e trouxe uma mulher 

morta de volta à vida. Depois da sua morte, um bonito lírio brotou 

do seu sangue, é assim que ela foi chamada de “Lírio de Quito”. 

 

Coleta: Pai divino, tu achaste por bem fazer a Mariana crescer 

como um lírio entre os espinhos das tentações do mundo. 

Possamos nós, pelo exemplo dela, ser protegidos do vício e 

procurar a perfeição; por Jesus Cristo, teu Filho que vive e 

reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, por todo o 

sempre. Amém. 

 

30 de Maio 

JOANA D’ARC (1431) 

Protetora da Ordem Terceira da França 

 

 Joana d’ Arc, a “Donzela de Orleans”, foi chamada a 

capitanear os exércitos franceses durante a Guerra dos Cem Anos 

contra a Inglaterra. Sua coragem, suas visões e as 

vozes angelicais que a aconselhavam, junto com a 

traição pela qual ela foi entregue aos ingleses que a 

condenaram ao fogo, tem capturado a imaginação 

até dos escritores mais céticos (Bernard Shaw em 

Santa Joana e Mark Twain em A História de Joana d’ 

Arc). Joana foi membro da Ordem Terceira que 
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deixou uma vida calma como filha de um camponês e pastora para 

fazer a vontade de Deus. 

 

Coleta: Ó Deus que maravilhosamente escolheu a bem-

aventurada Joana para a proteção da sua fé e sua pátria: 

Concede que por tua graça, o exemplo dela possa permitir que 

tua Igreja supere todos os ardis dos seus inimigos e se alegre 

em unidade e concórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 

 

13 de Junho 

ANTÔNIO DE PÁDUA (1231) 

Ordem Primeira 

 

 Antônio de Pádua foi inspirado pelos primeiros 

mártires franciscanos a se tornar frade e viajar para o 

Marrocos como missionário, mas a doença o fez 

voltar. Porém, quando o seu conhecimento bíblico e 

dons incomuns para pregar foram descobertos, ele foi 

designado tutor em teologia para a Ordem com a 

aprovação de Francisco. Nos últimos anos da sua 

vida, ele foi liberado deste ofício para se dedicar a 

pregar, porque ele tocava tanto o perito quanto o simples. 

Coleta: Concede, ó Deus que como teu servo Antônio de 

Pádua proclamou teu evangelho tanto em palavras como em 

ação, assim possamos dar testemunho do reino externo de teu 

Filho; por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.  
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19 de Junho 

MATT TALBOT (1925) 

Ordem Terceira 

 

 Nascido em Dublin, Matt Talbot começou a beber em excesso 

quando adolescente e, durante quinze anos, foi alcoólatra muito 

ativo. Um dia, ele decidiu fazer “a promessa dos Alcoólicos 

Anônimos” durante três meses, fazendo uma confissão geral e 

começando a assistir à eucaristia diária. Os seus primeiros sete anos 

depois de fazer a promessa foram extremamente difíceis, mas ele 

começou a orar tão intensamente quanto tinha bebido antigamente. 

Ele reembolsou todos aqueles a quem tinha pedido dinheiro 

emprestado ou roubado. Em grande parte de sua vida, trabalhou 

como operário de construção e se uniu à Ordem Terceira, 

iniciando uma vida de severa penitência. Em 1923, sua saúde 

faltou, e foi forçado a deixar o trabalho. Ele morreu no caminho 

para a igreja no Domingo da Trindade. 

 

Coleta: Deus Todo-poderoso, concede-nos, com o bem-

aventurado Matt Talbot, chegar à perfeição da humildade 

menosprezando o mundo, mas amando a todas as pessoas; 

menosprezando nossos pecados, mas aceitando teu perdão. 

Pedimos-te isto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Amém. 
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22 de Junho 

THOMAS MORE, 

PROTETOR DOS ADVOGADOS E ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS (1535) 

Ordem Terceira 

 

 Thomas More era um advogado cujos serviços, embora 

constantemente em demanda, sempre eram temperados com 

frequentar a eucaristia diária e outras práticas piedosas. Ao redor 

1498, ele se tornou membro da Ordem Terceira. Como pai, ele 

zelava para que seus filhos crescessem em uma atmosfera cristã. 

Começando em 1518, Thomas foi Chanceler de Henrique VIII 

durante onze anos, e era conhecido e respeitado por toda Europa. 

Quando Henrique procurava o divórcio, casamento pela segunda 

vez com Anna Bolena e a designação Parlamentar de Chefe da 

Igreja da Inglaterra no Ato de Supremacia, Thomas renunciou. 

Incapaz de jurar pelo Ato, Thomas foi preso na Torre durante 

quinze meses e então decapitado depois de ser condenado por 

evidência de perjúrio. 

 

Coleta: Deus de amor que deste a teu servo Thomas More 

uma bondade de espírito e uma firmeza de fé: Fortalece-nos 

em segurar a tua verdade para que ao final, possamos sempre 

viver e amar juntos com todos teus santos no céu; por Jesus 

Cristo nosso Senhor. Amém. 

 

 

3 de Julho 

RAMON LULL 
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Ordem Terceira 

 

 Ramon Lull nasceu de pais nobres em Palma em torno de 

1235, e passou a juventude servindo de maioral-mor na  corte real. 

Sentindo cada vez mais a vaidade do mundo, se uniu à Terceira 

Ordem Franciscana e fundou um colégio para ensinar várias 

línguas, em particular árabe, aos missionários franciscanos para que 

eles a sua vez pudessem pregar o Evangelho aos não-crentes. 

Passou a viver nove anos como eremita, e os quarenta seguintes 

promovendo a causa de Cristo, fundando seminários y servindo ele 

mesmo como missionário. Foi apedrejado em Bougie, na África, e 

deixado por morto, mas alguns marinheiros levaram ele abordo de 

sua nave. Ele morreu no momento que eles avistaram Majorca em 

19 de junho de 1315. 

 

Coleta: Deus Todo-poderoso, tu adornaste Ramon Lull com 

zelo para difundir a fé. Concede que nós, amparados pelas 

suas orações, possamos manter com firmeza até a morte a fé 

que temos recebido por tua graça. Pedimos isso em nome de 

Teu Filho Jesus Cristo que vive e reina contigo na unidade do 

Espírito Santo, um só Deus, por todos os séculos. Amém. 

 

 

 

 

 

 

7 de Julho 

MARIA CRISTINA (LILY DORSET GRAY) (1932) 
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Fundadora da Ordem Segunda nos EUA 

 

 Lily Dorset Gray foi a primeira Clarissa Pobre na Igreja 

Episcopal dos EUA. Depois de receber o seu treinamento com as 

irmãs de Santa Ana, ela fez os seus votos e tomou o nome religioso 

de Maria Cristina. Não havia vaga para a clausura no primeiro 

convento da Ordem, chamado Casa de Oração, em Merrill, 

Wisconsin. Somente após a morte da Madre Maria Cristina em 

1932, a clausura foi estabelecida pela sua sucessora, Madre Maria 

Verônica, no convento de Monte Sinai, Nova Iorque. A ultima 

irmã faleceu em 2003, fechando o convento. A comunidade das 

Clarissa Pobres continua em Inglaterra. 

 

Coleta: Deus amoroso, te agradecemos as vidas escondidas de 

oração e contemplação das Clarissas Pobres, e especialmente 

os exemplos da Madre Maria Cristina e a Madre Maria 

Verônica. Dá-nos a graça de continuar fiéis à vocação para a 

qual tu nos chamaste; por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 

 

8 de Julho 

ELIZABETH DE PORTUGAL (1336) 

Ordem Terceira 

 

 Elizabeth de Portugal foi dada o nome da sua tia-avó 

(Elizabeth da Hungria, 19 de novembro). Elizabeth casou com a 

idade de 12 com o Rei Denis de Portugal. Embora Denis foi bom 

soberano, foi mau marido. Elizabeth sofreu muito com a 

negligência e as infidelidades dele. Porem, ela permaneceu esposa 

devota e combinou uma vida de profunda oração com serviço aos 
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pobres e necessitados. Ela é mais lembrada pelo seu papel como 

reconciliadora e pacificadora, uma vez que ela resolveu muitas 

brigas familiares pelo seu tato e humildade. Depois da morte de 

Denis, ela passou seus últimos dias como terciária franciscana. 

 

Coleta: Deus o mais misericordioso, que entre muitos 

excelentes dons deste à bem-aventurada Rainha Elizabeth a 

graça peculiar de acalmar a violência da guerra: Concede-nos a 

graça de sermos guiados pelo seu exemplo para atingirmos 

nesta vida a paz pela qual humildemente oramos e que pela tua 

graça atingirmos na próxima a eterna felicidade. Por Cristo 

nosso Senhor. Amém. 

 

15 de Julho 

BOAVENTURA (1274) 

Frade da Ordem Primeira 

 

 “Quando eu era homem jovem.... estava às portas da morte, e 
fui salvo apenas pela sua intercessão”. Assim escreveu Boaventura 
sobre Francisco. Não era surpreendente que numa idade precoce 
ele se tornasse franciscano. Nascido Giovanni Di Fidanza em 
c. 1217,  
ele ensinou teologia em Paris, se tornando um dos maiores 

teólogos do seu tempo, mas sempre enfatizava que o amor e o 

conhecimento de Deus de um tolo podem ser maiores que aqueles 

de uma pessoa sábia. Em 1257, ele foi designado Ministro General 

e teve a tarefa de reformar e consolidar a Ordem em face à 

dissensão interna e hostilidade externa. A sua obra sobre a vida de 

Francisco foi aprovada pela Ordem em 1266 como a biografia 
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definitiva de seu fundador. Em 1273, ele foi nomeado cardeal e 

tomou parte no Concílio de Lyons que buscou reconciliar as igrejas 

do Leste e Oeste.  

 

Coleta: Deus nosso Pai, te agradecemos as bênçãos dadas a 

tua Igreja pela santidade e sabedoria de teu servo Boaventura: 

Concede que possamos segui-lo no caminho que conduz à 

vida eterna; por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 

 

Eucaristia: Salmo 16 

 1 Coríntios 2:6-16  

 Mateus 5:13-19  

Oração da Manhã: Salmos 21, 92  

 Eclesiástico 15:1-6  

 1 Timóteo 4:1-5  

Oração da Tarde: Salmos 15, 112  

 1 Reis 3:1-14  

 Marcos 4:1-9 

 

19 de Julho 

FUNDAÇÃO DA TSSF (1917) 

DA COMUNIDADE AMERICANA 

 

 A Comunidade Americana da Terceira Ordem Secular 

começou em 19 de julho de 1917, com o investimento de dois 

noviços na Capela de Nossa Senhora e Santa Clara, localizado no 

Convento de Nossa Senhora, Amparo dos Cristãos, 1627 Freeman 

Avenue, Cincinnati, Ohio (o primeiro convento das Clarissas 

Pobres). O Pe. Joseph, nome em religião de Claude Crookston (ver 
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07 de março), presidiu a liturgia na presença dos noviços recentes 

das Ordens Primeira e Segunda. Até 30 de dezembro de 1917, 

dezoito homens e mulheres tinham se tornado noviços em nossa 

Terceira Ordem. Enquanto isso, as tentativas dos frades e freiras 

falharam até 1919 e 1922, respectivamente, quando seus modos de 

viver foram estabelecidos permanentemente. Dos primeiros 

dezoito Terciários, alguns perseveraram, outros não, mas a Terceira 

Ordem tem desenvolvido constantemente sua vida e compreensão 

da vocação franciscana. Por convite dos Reverendos Cezar Alves 

de São Paulo e Francisco Sales de Recife no outono de 2001, a 

Comunidade Americana da TSSF foi estendida para incluir o Brasil. 

 

Coleta: O Deus, nós te agradecemos por ter acrescentado à 

Sociedade de São Francisco uma Terceira Ordem, dedicada a 

teu serviço. Concede, nós te rogamos, que, sendo reunidos 

num espírito de amor e unidade,  nós teus servos possamos 

glorificar teu santo nome seguindo o exemplo de São 

Francisco e ganhar outros a teu amor, por Jesus Cristo nosso 

Senhor. Amém. 

 

 

 

 

 

23 de Julho 

BRIDGET DA SUÉCIA (1373) 

Ordem Terceira 
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 Embora Bridget quisesse consagrar a sua virgindade a Deus, 

em obediência ao seu pai, ela casou com o Príncipe Ulf, um 

homem jovem de virtude sólida. Ambos se uniram à Ordem 

Terceira para se fortalecer nos trabalhos de devoção e na prática da 

penitência. Deus abençoou o seu matrimônio com oito filhos a 

quem Bridget criou no temor de Deus. O seu cuidado com os 

pobres e fracos era uma das suas maiores caridades. Depois da 

morte do seu marido, ela doou suas propriedades a seus filhos e os 

pobres, vestiu com roupas rudes e começou a viver uma vida muito 

austera. Na idade de 70 anos ela pegou uma doença que durou um 

ano, e morreu no dia que ela tinha vislumbrado em 1373. 

 

Coleta: Deus Todo-poderoso, que por teu Filho revelou à 

bem-aventurada Bridget os segredos do reino do céu, concede, 

oramos, que nós, teus servos, possamos nos alegrar com 

Bridget na revelação de tua glória perpétua. Por Cristo nosso 

Senhor. Amém. 

 

2 de Agosto 

NOSSA SENHORA DOS ANJOS DA PORCIÚNCULA 

 

 Nossa Senhora dos Anjos é patrona da Ordem dos 

Franciscanos. No calendário litúrgico franciscano, o dia 2 de agosto 

é dedicado à celebração da Festa de Nossa Senhora dos Anjos, 

popularmente conhecida como “Porciúncula”. São Francisco, por 

seu singular amor à Bem-aventurada Virgem Maria, teve sempre 

particular cuidado por esta capelinha dedicada a Santa Maria dos 

Anjos. Neste lugar, Francisco fundou a Ordem dos Frades 

Menores e fixou morada estável para seus confrades; neste lugar 
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iniciou com Santa Clara a Segunda Ordem das Clarissas; neste lugar 

recebeu os irmãos e irmãs da penitência da Terceira Ordem que 

chegavam de todas as partes. Neste lugar concluiu o curso de sua 

vida admirável. Para esta capela, o Santo fundador obteve do Papa 

Honório III a célebre indulgência chamada também de Perdão de 

Assis, que os Sumos Pontífices confirmaram sucessivamente e 

estenderam a numerosas outras igrejas.  

 

Coleta: Pai, enquanto honramos a gloriosa memória da 

Virgem Maria, Rainha dos  Anjos, pedimos que, com as suas 

orações, nós também possamos entrar na plenitude da tua 

graça. Isso pedimos em Nome de teu filho Jesus Cristo nosso 

Salvador que  vive e reina contigo na unidade do Espírito 

Santo, um só Deus, para os séculos dos  séculos. Amém. 

 

4 de Agosto 

JOÃO VIANNEY, CURA D’ARS (1859) 

Ordem Terceira 
 

 João Vianney, conhecido como o Cura d’Ars, só foi aceito 

para ordenação depois de uma longa luta, pois ele achava o estudo 

acadêmico extremamente duro. Tornou-se padre da paróquia da 

remota aldeia de Ars em 1818, onde permaneceu até sua morte. Ele 

transformou inteiramente a vida espiritual e moral da comunidade 

com sua pregação, amor e santidade. Sua   fama de confessor se 

espalhou, e pessoas de toda parte vinham a ele para sua orientação 

simples e direta (nos últimos anos, mais de 20.000 pessoas o 

visitavam anualmente). Alguns de seus companheiros clérigos o 
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julgavam mentalmente desequilibrado. O bispo, porém, respondeu: 

“Tomara que todo meu clero tivesse um toque da mesma loucura”. 

 

Coleta: Deus de amor que encheste teu servo João Vianney de 

zelo como padre, pastor e confessor: por tua graça, ajuda-nos a 

ganhar todos nossos irmãos e irmãs para Cristo e compartilhar 

com eles na glória eterna; por Jesus Cristo nosso Senhor. 

Amém. 

 

9 de Agosto 

DESMOND LIONEL MORSE-BOYCOTT (1979) 

Ordem Terceira 
 

 Pe. Desmond, como era conhecido, serviu na igreja de St. 

Mary, Somers Town, uma área empobrecida de Londres. Saia de 

noite para juntar-se aos jovens que encontrava nas esquinas 

jogando às cartas e apostando. Levava comida que mal sobrava e 

compartilhava com eles. Esses rapazes, passado algum tempo, 

formaram a base do coral e da escola do Pe. Desmond. Ele deixou 

a sua posição na paróquia para fundar a escola onde os meninos 

poderiam ser educados e treinados para cantar no coro. Ele 

também atuou como líder da Custodia (Fraternidade da Terceira 

Ordem) em Londres por muitos anos. A escola que ele fundou 

trouxe à vida 268 meninos; 22 deles entraram ao sacerdócio e 3 se 

tornaram músicos profissionais. O coro viajou 106,286 milhas 

giros. Pe. Desmond faleceu em 09 de agosto de 1979. 

 

Coleta: Gracioso Deus, tu nos deu o dom da música para 

cantar o teu louvor, e nos chamou para servir aos pobres e 
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trazer as crianças pequenas para você: Concede que nós, a 

exemplo do teu servo, Desmond Lionel Morse-Boycott, 

possamos louvar-te com nossos lábios e com nossas vidas 

como teus servos, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. 

Amém. 

 

 11 de Agosto 

CLARA (1253) 

Fundadora da Ordem Segunda 
 

 No Domingo de Ramos de 1212, Clara, aos 17 anos, fugiu da 

casa dos seus pais nobres em Assis para se unir a São Francisco. 

Depois de receber os votos religiosos dela, de cortar o seu cabelo e 

lhe dar um hábito para substituir o seu vestuário de cetim elegante, 

Francisco a colocou em um convento Beneditino. Logo ele pôde 

estabelecê-la na igreja e no convento de São Damião onde ela viveu 

por mais de 40 anos como encarregada de uma comunidade de 

freiras contemplativas. Sua irmã Agnes e também sua mãe se 

tornaram parte da ordem religiosa que se espalhou, ainda na vida 

de Clara, até a Alemanha e Boêmia. É dito que Clara teria 

derrotado os soldados de Frederick II pela sua fé no Santo 

Sacramento. O laço de amor entre Francisco e Clara era forte e 

significante, entretanto eles se viam um ao outro apenas raramente. 

O exemplo do seu amor a Deus, um ao outro, e à família inteira de 

Deus informa e inspira todas as ordens franciscanas até nossos 

dias. Clara morreu dois dias depois de receber a aprovação da sua 

regra pelo Papa ligando as Clarissas Pobres ao ideal franciscano de 

completa pobreza. 
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Coleta: Deus de paz, que na santidade da bem-aventurada 

Clara nos deu uma luz clara para brilhar na escuridão deste 

mundo: Dai-nos a graça de assim seguir nos passos dela para 

que possamos, ao menos, nos alegrar com ela em sua glória 

eterna; por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 

 

Eucaristia: Cântico de Salomão 2:10-13   

Salmo 63:1-8 ou 34:1-8 

Lucas 12:32-37 

1a Oração da Tarde: Salmos 27, 113 

Cântico de Salomão 8:3-7a 

Apocalipse 19:1-9 

Oração da Manhã: Salmos 27, 113  

Eclesiástico 2:1-9 

Mateus 11:44-51 

2a Oração da Tarde: Salmos 61, 66 

Isaías 54:1-8 

Mateus 11:25-30 

 

 

 

14 de Agosto 

MAXIMILIAN KOLBE (1941) 

Frade da Primeira Ordem 

 

 Este padre polonês da Ordem 

Conventual dos Frades Menores e fundador 

da Milícia de Maria Imaculada foi preso em 
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Auschwitz pelos Nazistas em maio de 1941. Dr. Joseph Stemler, 

outro prisioneiro, lembrou: “Como muitos outros, arrastei-me à 

noite pelo chão vazio da enfermaria para a cama do Padre 

Maximilian. A saudação foi conmovedora... ‘Ódio não é criativo’, 

ele sussurrou para mim. ‘Nossa dor é necessária para que aqueles 

que viverem depois de nós possam ser felizes.’” Uma fuga do 

acampamento resultou na condenação à morte por fome para dez 

prisioneiros. Maximilian se apresentou para tomar o lugar de um 

condenado que tinha esposa e filhos. A troca foi aceita, e ele 

ministrou aos seus companheiros na sua longa agonia. Depois de 

três semanas, o algoz do acampamento matou Maximilian e os três 

sobreviventes com injeções de ácido carbólico. 

 

Coleta: Todo poderoso e eterno Deus, te louvamos por que 

tu podes transformar nossa fraqueza em força. Como tu 

chamastes Maximilian para dar a sua vida pelo irmão e sempre 

ter fé na vitória final do bem: Concede-nos a graça de viver em 

testemunho fiel a ti, mesmo até a morte, por nossos irmãos e 

irmãs. Pedimos-te isto no nome de Jesus, nosso único 

mediador e defensor. Amém. 

 

17 de Agosto 

ROCH DE MONTPELLIER (1327) 

Ordem Terceira 

 

 Filho único de um nobre, Roch de Montpellier foi educado de 

uma maneira devota. Com 20 anos, quando ambos os seus pais 

morreram, ele vendeu todos os seus bens, deu a renda aos pobres, 

se tornou membro da Ordem Terceira e começou uma 
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peregrinação para Roma. Em sua jornada para Roma, Roch 

encontrou cidades saqueadas por epidemias. Em cada povoado, 

Roch ofereceu os seus serviços, trabalhando dia e noite para cuidar 

dos doentes. Finalmente quando ele mesmo ficou doente, a ajuda 

lhe foi recusada por ser “um estrangeiro”. Roch se alimentava na 

floresta sendo sustentado por comida trazida por um cachorro. 

Após sua recuperação, foi inspirado por Deus a voltar para casa, 

Montpellier. Mas encontrou desta vez sua cidade saqueada pela 

guerra, e, tomado por espião pelo seu próprio tio, foi lançado na 

prisão e esquecido durante cinco anos. Depois de receber os 

últimos sacramentos e agonizando, uma tabuleta apareceu na 

parede na qual aparecia em letras douradas o nome de Roch, com a 

predição de que todos que invocassem sua intercessão seriam 

livrados da pestilência. 

Coleta: Ó Deus que concedeste a Roch de Montpellier a 

promessa de não permitir que ninguém que buscasse a sua 

intercessão fosse afligido com uma doença contagiosa: 

Concede que nós, que celebramos a sua memória, possamos 

ser preservados de todo contágio de alma e corpo. Por Cristo 

nosso Senhor. Amém. 

25 de Agosto 

LOUIS IX (1270) 

Protetor da Ordem Terceira 

  

 Louis IX personificou os ideais mais 

altos de regente cristão medieval. Já desde o 

início de seu mandato, Louis era o monarca 

ideal: sinceramente religioso, mas não 
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fanático; imparcial e misericordioso em administrar a justiça, 

insistindo nos direitos de cada pessoa; estadista agudo e confiável. 

Ele pôde reconciliar o poder real com a grande simplicidade e 

pobreza de espírito. Acima de tudo, a qualidade que ele mais valia e 

que de fato ele possuía, era a integridade. Ele é honrado como luz 

brilhante da Ordem Terceira e é um de nossos padroeiros (os 

outros são Francisco, Clara e Elizabeth da Hungria). 

 

Coleta: Ó Deus, chamaste teu servo Louis da França a um 

trono terrestre a fim de avançar teu reino celestial, e lhe deste 

zelo por tua igreja e amor por teu povo:   concede 

misericordiosamente que nós, que hoje o comemoramos, 

sejamos frutíferos em boas obras, e alcancemos a gloriosa 

coroa de teus santos; por Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e 

reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. 

Amém 

 

 

 

Eucaristia: Gálatas 6:14-18   Oração da Manhã:  

  Salmo 37:24-33    Salmos 71, 84 

 Mateus 16:24-27    Eclesiástico 39: 5-11 

         Lucas 10: 1-16  

1a Oração da Tarde:         2a Oração da Tarde: 

  Salmos 27, 42     Salmos 121, 124, 142 

  Êxodo 24:12-28     Isaías 6: 1-8 

Mateus 5:1-12    João 11: 20-41 

 

27 de Agosto 
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DOM HÉLDER CÂMARA (1999) e 
DOM LUCIANO MENDES DE ALMEIDA (2006) 

Bispos Brasileiros e Testemunhas Proféticas 
 

 Dom Hélder Pessoa Câmara OFS foi um bispo 
católico, arcebispo emérito de Olinda e Recife. Foi um dos 
fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e grande 
defensor dos direitos humanos durante o regime militar no Brasil. 
Pregava uma Igreja simples, voltada para os pobres, e a não-
violência. Por sua atuação, recebeu diversos prêmios nacionais e 
internacionais. Foi o único brasileiro indicado quatro vezes 
ao Prêmio Nobel da Paz. 
 Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida SJ foi um 
religioso jesuíta e bispo católico. Foi o quarto arcebispo 
de Mariana. Ele era um homem de caridade quem promoveu obras 
sociais para ajudar viciados em drogas, idosos e menores 
abandonados. Dom Hélder e Dom Luciano eram servos dos 
humildes, dos pobres, dos simples e dos marginalizados. 
 

 
Coleta: Glorioso Deus, que ateias a flama de teu amor nos 
corações dos seus servos, Hélder Câmara e Luciano Mendes 
de Almeida, concede a nós, que te servimos, a mesma fé e o 
mesmo poder de amor; a fim de que, assim como nos 
regozijamos em seus triunfos, aproveitemos com seus 
exemplos; por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina 
contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. 
Amém. 

 
5 de Setembro 

JOÃO BRADBURNE DE MUTEMWA (1979) 

Ordem Terceira 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_Franciscana_Secular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquidiocese_de_Olinda_e_Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confer%C3%AAncia_Nacional_dos_Bispos_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_militar_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o-viol%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o-viol%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Nobel_da_Paz
https://pt.wikipedia.org/wiki/SJ
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesu%C3%ADta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquidiocese_de_Mariana
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 João Bradburne, filho de um presbítero anglicano, nasceu na 

Inglaterra em 1921. Em 1947, foi recebido na Igreja Católica 

Romana e depois se uniu à Ordem Terceira de São Francisco. Em 

1969, se tornou diretor do Assentamento de Lepra em Mutemwa. 

Com grande alegria, amou e cuidou dos pacientes e os tirou do seu 

estado de esqualidez e negligência. Porém a guerra em Zimbábue 

tornou o seu trabalho cada vez mais difícil. Uma noite, foi 

sequestrado por um bando de guerrilha. Foi dito que o chefe deles 

o teria libertado, mas no seu caminho para casa, foi baleado nas 

costas por aqueles que o queriam eliminado. O seu memorial em 

Silviera House, perto de Harrare, o descreve como poeta, místico, 

compositor de músicas e o bobo de Deus. 

 

Coleta: Pai divino, tu inspiraste Francisco a escrever, “Bem-

aventurado são aqueles que suportam até o fim, por ti, Pai 

Altíssimo, eles serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, 

pela Irmã Morte, que vive mesmo agora dentro de nossos 

corpos e cujo amoroso abraço final ninguém pode evitar. 

Haverá grande tristeza e angústia para aqueles que morrerem 

em pecado mortal. Mas cheios de alegria são aqueles que se 

encontrarem em tua vontade até sua morte. Pois a segunda 

morte não lhes fará mal.” Concede que possamos ser 

inspirados pelo exemplo de Francisco da mesma maneira que 

João Bradburne; por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.  

(de Cântico do Sol)  

 

7 de Setembro 

IRMÃO DOUGLAS (1957) 
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Frade da Ordem Primeira 

 Irmão Douglas, fundador da Sociedade de São Francisco, se 

uniu a um ministério para vagabundos enquanto ainda era 

estudante em Oxford; e seu ministério com eles continuou por 

toda sua vida. Depois da ordenação, ele serviu como vigário em 

uma paróquia de Londres onde pôde estender sua hospitalidade 

aos sem-teto. Depois de seis anos de lecionar na Índia e servir 

como capelão de exército e universitário, ele fundou uma Casa para 

Desempregados em Bacombe, em Dorset, enquanto servia às 

paróquias de St. Ebbe e St. Aldate. Durante vinte anos, ele deu 

exemplo de ministério aos viajantes A Ordem da Fraternidade de 

São Francisco foi o resultado deste ministério que atraiu jovens que 

buscavam o renascimento da vida franciscana na Igreja da 

Inglaterra. 

 

Coleta: Senhor Deus, tu vieste entre nós como servo. Enche-

nos de tua humildade para que possamos, como Francisco 

nosso irmão e Douglas nosso fundador, esquecer a nós 

mesmos em amor por ti e em compaixão pelos outros; e nos 

abandonados, nos rejeitados, nos despossuídos e nos presos, 

encontrar o Cristo nosso Senhor, em nome de quem oramos. 

Amém. 

 

14 de Setembro 

SANTA CRUZ 

 

 Nos reunimos com São Francisco, neste dia, para exaltar a 
Santa Cruz, que é fonte de santidade e símbolo revelador da vitória 
de Jesus sobre o pecado, a morte e o demônio; também na Cruz 
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encontramos o maior sinal do amor de Deus, por isso : “Nós, 
porém, pregamos um Messias crucificado, escândalo para os 
judeus, loucura para os pagãos ” (I Cor 1,23). Esta festividade está 
ligada à dedicação de duas importantes basílicas construídas em 
Jerusalém por ordem de Constantino, filho de Santa Helena. Uma, 
construída sobre o Monte do Gólgota e outra, no lugar em que 
Cristo Jesus foi sepultado e ressuscitado pelo poder de Deus. A 
dedicação destas duas basílicas remonta ao ano 335, quando a 
Santa Cruz foi exaltada ou apresentada aos fiéis. Encontrada por 
Santa Helena, foi roubada pelos persas e resgatada pelo imperador 
Heráclio. A Cruz está guardada na tradição de Francisco por causa 
da dedicação dele no coração.   
 

Coleta: Onipotente Deus, cujo Filho bem-amado por nós se 

ofereceu para sofrer vergonha e dor sobre a cruz; afasta de 

nossos corações a covardia e dá-nos coragem para tomarmos a 

nossa cruz e sofrer com paciência em seu trabalho, pelo 

mesmo teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina 

contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. 

Amém.  

 

17 de Setembro 

OS ESTIGMAS DE SÃO FRANCISCO (1224) 

 

 Desde o princípio, Francisco teve uma grande devoção e 

reverência para com o Cristo crucificado e nunca deixou de pregar 

esta devoção até sua morte. No ano de 1224, dois anos antes da sua 

morte, quando ele estava extasiado em oração profunda e jejuando 

no Monte Alverna, Cristo o Senhor, por um milagre estupendo 

imprimiu as marcas das cinco feridas da sua paixão no corpo de 
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Francisco (para mais detalhe ver a “Parte Dois” de As Pequenas 

Flores de São Francisco). 

 

Coleta: Ó Senhor Jesus Cristo, quando 

o mundo estava ficando frio tu elevaste 

o bem- aventurado Francisco, levando 

no seu corpo as marcas de tua paixão, 

para inflamar nossos corações com o 

fogo do teu amor: Misericordiosamente 

concede-nos, teu povo, verdadeiro 

arrependimento e a graça para suportar a Cruz por amor a ti, 

que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus 

para sempre e sempre. Amém. 

 

Eucaristia: Gálatas 6:14-18  Oração da Manhã: Salmo 71,150 

Salmo 37:24-33    1 Reis 19:1-12 

Mateus 16:24-27   Lucas 10:1-16 

1a Oração da Tarde:  2a Oração da Tarde:  

Salmo 42      Salmos 27, 121 

Êxodo 24:12-28     Isaías 6:1-8 

Mateus 5:1-12    João 12:20-41 
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A Noite de 3 de Outubro 

O TRÂNSITO 

 

VERSÃO I         O oficiante começa 

 São Francisco morreu ao pôr do sol em 03 de outubro de 

1226. Ele recitou o Salmo 142, e durante os penúltimos versos, 

faleceu. Esse evento é lembrado todo ano por Franciscanos para 

honrar a entrada no gozo do seu Santo Pai. 

 

Francisco, pobre e humilde entra rico no céu 
Enquanto os santos e anjos cantam suas canções de louvor. 
 

 Salmo 142 é então recitado. 

142 Voce mea ad Dominum 
 
CLAMO ao Senhor com minha voz, * 
 com minha voz suplico ao Senhor. 
2 Derramo minha queixa em sua presença, * 
 diante dele apresento minha angústia. 
3 Quando desfalece meu espírito, conheces já a minha vereda; * 
 no caminho, por onde ando, armam-me um laço. 
4 Olha para minha direita e vê: * 
 Não há quem me considere. 
5 A ti Senhor, clamo dizendo: * 
 Tu és o meu refúgio e meu quinhão, na terra dos seres vivos. 
6 Atende ao meu clamor, porque vivo em grande abatimento,* 
 livra-me de quem me persegue, pois são mais fortes do que eu. 
7 Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu Nome; * 
 e contigo farão coro as pessoas justas, porque me terás feito 
grande bem. 
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O oficiante continua 

Com os braços estendidos, vamos orar a Deus. 
 

(silêncio) 
 
Oremos. Ó Deus, tu fizeste tua Igreja rica pela pobreza do bem-
aventurado Francisco. Ajuda-nos, aqueles que se lembram da sua 
morte, a não confiar em coisas terrestres mas buscar teus dons 
divinos; por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 
 

(então a bênção solene é dada, e o sino é tocado quarenta e quatro vezes) 

 
Pelas orações dos santos eu nos recomendo. 
 
Que a mais pura Virgem, Mãe de Deus, Protetora de todos os 
franciscanos, ore por nós. 
Que São Francisco, nosso pai, que suportou as marcas do Senhor 
Jesus, ore por nós. 
Que Santo Antônio, ilustre pregador, ore por nós. 
Que São Boaventura, seráfico médico, ore por nós. 
Que Santa Clara, fundadora da Ordem Segunda, ore por nós. 
Que São Luís, Santa Elizabeth e os santos ilustres  
 da Terceira Ordem, orem por nós. 
Que todos os santos de Deus, orem por nós. 
Que os santos anjos possam nos favorecer e  
 vigiem por nós para nos proteger. 
E eu pronunciarei sobre nós a bênção que nosso pai santo,  
 
Francisco, deu ao Irmão Leão, o seu companheiro: 
O Senhor + nos abençoe e nos guarde; 
O Senhor faça sua face resplandecer sobre nós  
 e seja gracioso conosco. 
O Senhor acenda a luz do seu semblante sobre nós e nos dê a paz. 
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O Senhor possa nos dar a sua santa bênção. Amém.  
   Ou 

 
VERSÃO II  

O oficiante começa 
Todos os anos, na terceira noite de outubro, ritualmente 
lembramos a passagem de São Francisco de Assis desta vida para 
Deus. Para revisitar ritualmente a história da passagem de 
Francisco é vital; sem ela algo significativo está faltando. Ela 
especifica a memória viva de Francisco; intensifica o nosso 
compromisso de seguir A Cristo no caminho do homem pobre de 
Assis. 
 Antes de iniciar o ritual, vamos meditar sobre as seguintes 
leituras e escrituras, descrevendo os últimos dias e horas do nosso 
Pai São Francisco: 
 

Primeiro Leitor 
Leitura de Tomás de Celano e São Boaventura 
 Passou em ação de graças os poucos dias que ainda restavam 
até sua morte, ensinando seus filhos muito amados a louvar a 
Cristo em sua companhia. Ele mesmo, o quanto pôde, entoou o 
Salmo: "Com minha voz clamei ao Senhor, com minha voz implorei o 
Senhor," etc. Convidou também todas as criaturas ao louvor de 
Deus por meio de palavras que compusera em outros tempos, 
exortando-as ele mesmo ao amor de Deus. Chegou a exortar para o 
louvor até a própria morte, terrível e aborrecida para todos, e, 
correndo alegre ao seu encontro, convidou-a a ser sua hóspede: 
"Bem-vinda seja, minha irmã morte!" (2 Celano 217) 
 Ao aproximar-se a hora de seu passamento, fez convocar para 
si todos os frades existentes no lugar e afagando-os com palavras 
de consolação por sua morte, exortou-os com afeto paternal ao 
amor de Deus. Estendeu a fala sobre a paciência, a pobreza, e a 
fidelidade à Igreja de Roma a serem observadas, colocando o Santo 
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Evangelho à frente de qualquer instituição. A todos os frades, 
porém, sentados ao seu redor, estendeu sobre eles as mãos com os 
braços atravessados em cruz, porque gostava sempre deste sinal, 
em nome e pela virtude do Crucificado, abençoou a todos os 
Irmãos tanto os presentes como os ausentes. Acrescentou ainda: 
"Sede fortes todos vós, filhos meus, e permanecei sempre no temor 
do Senhor. E, ao chegar a tentação e a tribulação futura, felizes os 
que perseverarem no que começaram. Eu, de minha parte, caminho 
para Deus, e vos recomendo todos à sua graça. Terminada esta 
suave admoestação, o homem caríssimo de Deus mandou trazer-
lhe o livro dos Evangelhos e solicitou que lessem do Evangelho de 
São João o trecho que começa: antes do dia da Páscoa. E, tendo-se 
cumprido nele todos os mistérios, sua alma santíssima, havendo-se 
despregado do corpo e sendo absorvida no abismo da claridade 
divina, o homem Bem-aventurado adormeceu, afinal, no Senhor. 
(São Boaventura, Legenda maior, 14.5) 

 
Segundo Leitor: 

Leitura do Evangelho de João 13:1-17 
 
O SANTÍSSIMA ANIMA  
O santíssima alma, na tua partida as hostes celestiais vem a 
teu encontro, o coro angélico regozija e a gloriosa Trindade te 
dá as boas vindas, dizendo: fica conosco para sempre. 

 
Terceiro Leitor 

Salmo 142 (ver Versão I acima) 
 
O SANTISSIMA ANIMA  
O santíssima alma, na tua partida as hostes celestiais vem a 
teu encontro, o coro angélico regozija e a gloriosa Trindade te 
dá as boas vindas, dizendo: fica conosco para sempre. 
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PAI NOSSO, AVE MARIA, GLORIA PATRI 
Oficiante diz 

Vamos todos nos ajoelhar e repetir o Pai Nosso,  
Ave Maria e Gloria Patri cinco vezes,  
em honor das cinco chagas de São Francisco.  

 Todos 
Pai nosso, que estás nos céus. 
Santificado seja o teu Nome. 
Venha o teu Reino. 
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. 
Perdoa-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 
E não nos deixes cair em tentação, 
mas livra-nos do mal; 
pois teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 
 
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita sois vós 
entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa 
Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de 
nossa morte. Amém. 
 
Glória ao Pai e ao Filho; e ao Espírito Santo; Como era no 
princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. 
 

Oficiante  

Francisco, pobre e humilde, entra no céu como homem rico. 
Ele é honrado com os hinos dos bem-aventurados.  
Ó Deus, neste dia tu concedeste o prêmio da santa eternidade a 
nosso bem-aventurado Pai Francisco; misericordioso concede que 
nós que celebramos com terna devoção a memória de sua morte 
possamos ter a alegria de gozar de sua bem-aventurada presença. 
Por Jesus Cristo teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e 
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o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. 
 
Bendigamos o Senhor.  
Graças a Deus.  
 

HAJA PAZ NA TERRA  
 
Haja Paz na Terra, a começar em mim; 
Haja Paz na Terra, a começar em mim. 
Irmãos nós todos somos, filhos do mesmo Deus. 
Juntos pois caminhemos, na paz que vem dos Céus. 
 
A começar em mim, prometo a meu Senhor 
Que a cada passo que eu der, e seja onde for, 
A cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. 
 
Haja Paz na Terra, a começar em mim. 
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4 de Outubro 

FESTA DE SÃO FRANCISCO (1226) 

 

 "As cotovias, amigas da luz e inimigas 

das trevas, depois do crepúsculo, vieram na 

hora do trânsito, quando já era noite após o 

crepúsculo, em grande número a pousar no 

telhado da casa e, por muito tempo 

revoando com insólita alegria, deram um 

testemunho tão alegre quão evidente da 

glória do Santo, que as costumava convidar 

aos louvores divinos." (São Boaventura, 

Legenda Maior de São Francisco.) 

 

 Coleta: Ó Deus, tu sempre deleitas em te revelar aos simples e 

humildes de coração: Concede que, seguindo o exemplo do 

bem-aventurado Francisco, possamos contar a sabedoria deste 

mundo como tolice e conhecer somente a Jesus Cristo e ele 

crucificado; que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só 

Deus, agora e sempre. Amém. 

  

 ou: Ó Altíssimo, onipotente é bom Senhor, concede a teu povo 

a graça de alegremente renunciar as vaidades deste mundo; 

que, seguindo o caminho do bem-aventurado Francisco, 

possamos por amor de ti deleitar em a tua criação toda com 

perfeito gozo; por Jesus Cristo Nosso Senhor, que vive e reina 

contigo e o Espírito Santo, um Deus, por todo o sempre. 

Amém. 
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Eucaristia: Gálatas 6:14-18   Oração Matutina:  

  Salmo 148: 7-14 ou 121  Salmos 71, 150 

 Mateus 11:25-30    1 Reis 19:1-12  

        Lucas 10:1-16  

1a Oração da Tarde:  2a  Oração da Tarde:  

  Salmo 42     Salmos 27, 121 

Êxodo 24:12-28    Isaías 6:1-8  

Mateus 5:1-12    João 12:20-41 

 

11 de Outubro 

PAPA JOÃO XXIII (1963) 

Terceira Ordem  

 

 Angelo Giuseppe Roncalli, Patriarca de Veneza, foi eleito Papa 

em 1958 com a idade de 77 anos. Durante os quatro anos e meio 

do seu pontificado, exerceu uma influência profunda para o bem da 

igreja e do mundo. Ele convocou o Segundo Concílio Vaticano em 

1962, e embora tenha morrido antes do Concílio ter terminado seu 

trabalho, o Concílio levou a visão mantida em toda sua vida de uma 

igreja pastoral aos quatro cantos do mundo. Ele também tornou o 

Colégio de Cardeais mais internacional em representação do que 

antes tinha sido jamais. Filho de um fazendeiro, nasceu no norte da 

Itália e se tornou franciscano terciário com aos 14 anos. Como 

Papa, disse aos membros das ordens franciscanas (citando as 

palavras de José no Egito): “eu sou José (Giuseppe), seu irmão”. 

Ele foi o Papa do aggiornamento - a abertura da igreja para falar mais 

claramente e testemunhar mais profundamente ao século vinte. 
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Muitos o amavam e confiavam nele, tanto dentro quanto fora da 

igreja, pela sua humildade, calor, humor e santidade genuína. 

 

Coleta: Ó Deus, fortalece em nós a santa simplicidade de teu 

servo Papa João XXIII e concede que sempre possamos seguir 

a luz de teu Espírito Santo para a renovação de tua Igreja; por 

Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 

 

8 de Novembro 

JOÃO DUNS SCOTUS (1308) 

Ordem Primeira 

 

 João Duns Scotus foi um dos franciscanos mais influentes 

através dos séculos. Em 1280, ele recebeu o hábito dos Frades 

Menores e estudou em Oxford e Paris até que foi ordenado em 

1291. Em 1297, voltou a Oxford e Cambridge para ensinar. João 

mostrou a riqueza da tradição agostiniana-franciscana, apreciou a 

sabedoria de Aquino, Aristóteles e os filósofos muçulmanos e 

ainda conseguiu ser pensador independente. Em 1304, ganhou seu 

doutorado. Logo a fama do seu gênio e aprendizado se espalhou-se 

no estrangeiro e os estudantes vieram em grande número. O Padre 

Gere Charles Balic, O.F.M., a maior autoridade em Duns Scotus do 

século 20, escreveu: “Toda a teologia de Scotus é dominada pela 

noção de amor. A nota característica deste amor é sua liberdade 

absoluta. Quanto mais o amor se torna mais perfeito e intenso, a 

liberdade se torna mais nobre e integral em Deus e no homem.” 

 

Coleta: Querido Senhor Jesus, que nunca neguemos quaisquer 

dos dons e talentos que tu nos deste. Da mesma maneira que 
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tu levaste Francisco a queimar livros para humilhar aqueles 

que só confiavam no intelecto humano, que nós possamos 

tirar proveito do exemplo de João Duns Scotus que usou o seu 

intelecto e os livros para servir, louvar e explorar a relação que 

temos contigo. Amém. 

 

16 de Novembro 

AGNES DE ASSIS (1231) 

Ordem Segunda 

 Agnes era  irmã da Clara e sua primeira seguidora. Juntos, elas 

estabeleceram a comunidade em San Damiano, contra a vontade de 

sua família. Mais tarde, um grupo de monjas beneditinas pediram 

para se tornarem uma comunidade de sua Ordem, e Agnes foi 

enviado para ser sua abadessa. Ela passou a estabelecer outros 

mosteiros do norte da Itália, retornando a Assis quando Clara 

estava morrendo. Ela mesma seguiu a Clara na morte três meses 

depois.  

Coleta: Ó Deus, cujo Filho abençoado tornou-se pobre para que, 

pela sua pobreza, nos tornássemos ricos: nós te agradecemos por 

sua serva Agnes, que foi a primeira pessoa a seguir a sua irmã Clara  

em uma vida de pobreza, e estabelecer, mais tarde, outros 

mosteiros no norte da Itália; concede que todos os que continuam 

em seus passos possam desfrutar das riquezas do mundo por vir; 

por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o 

Espírito Santo, um só Deus para todo o sempre. Amém. 

 

19 de Novembro 

ELIZABETH DE HUNGRIA (1231) 

Protetora da Terceira Ordem  
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 Filha do Rei da Hungria, Elizabeth 

casou com um príncipe alemão aos 14 anos 

de idade. Embora fosse um matrimônio 

politicamente organizado, os dois se 

amaram de verdade, mas seu marido morreu 

seis anos depois. Durante o matrimônio, 

Elizabeth deu muito tempo e dinheiro do 

reino para caridade e para trabalho de 

hospital. Embora estivesse em profunda 

aflição, parentes medrosos de que ela 

esvaziasse a tesouraria do reino pelo seu 

trabalho de caridade tiraram ela de casa. Empenhada em dedicar o 

resto da sua vida a Deus, ela foi morar com suas crianças em 

circunstâncias muito duras em Marburg, onde renunciou à sua 

riqueza, se uniu à Ordem Terceira, se correspondeu 

abundantemente com Clara, e se doou aos cuidados com os pobres 

e doentes. Elizabeth é lembrada como a princesa que fez roupas 

para aqueles em necessidade e foi pescar para dar-lhes comida. 

 

Coleta: Deus misericordioso que ajudou a Elizabeth da 

Hungria a reconhecer e honrar a Jesus nos pobres: Concede 

que possamos usar a prosperidade deste mundo presente para 

glória de teu Reino eterno; por Jesus Cristo nosso Senhor. 

Amém.  

 

Eucaristia: Tobias 12:6b-9 

Salmo 146:4-9 ou 112:1-9  

Mateus 25:31-40  
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Oração Matutina: Salmo 45  

Provérbios 31:10-31  

Romanos 12:1-13  

Oração Vespertina: Salmos 122, 127  

 Filipenses 4: 6-13 

 Mateus 25:31-40 

 

23 de Novembro 

GERE ALGY ROBERTSON (1955) 

Fundador da Sociedade de São Francisco 

 

 Padre Gere Algy Robertson foi para a Índia em 1927 se unir a 

Christa Seva Sangha, um ashram cristão. A meta da CSS era uma 

“vida de serviço comum e fraternidade igual para os índios e 

europeus” e o desenvolvimento de caminhos índios para expressar 

a vida e adoração cristãs. Problemas de saúde forçaram Algy a 

voltar à Inglaterra em 1930. Como vigário de St. Ives em 

Huntingdonshire, ele iniciou a Fraternidade do Amor de Cristo, 

uma comunidade baseada na regra da CSS. A Fraternidade era uma 

de três comunidades que se fundiram para se tornar a Sociedade de 

São Francisco. Algy sucedeu a Douglas como Ministro Pai da 

Sociedade. 

 

 

Coleta: Criador de tudo, tu ajudaste o bem-aventurado 

Francisco a refletir a imagem de Cristo por uma vida de 

pobreza e humildade. Caminhando nos seus passos e imitando 

o seu alegre amor, possamos, com o Irmão Algy nosso 
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fundador, seguir fielmente o padrão de teu Filho, Jesus Cristo 

nosso Senhor. Amém. 

 

29 de Novembro 

TODOS OS SANTOS FRANCISCLARIANAS 

 

Coleta: Sempiterno Deus, tu adornaste tua Igreja com os 

esplendores das santas que seguiram nosso seráfico pai 

Francisco e a mãe Clara: Concede que ao comemorarmos a 

santidade deles, possamos chegar com todos os puros de 

coração a compartilhar a visão de tua glória eterna; por Jesus 

Cristo nosso Senhor. Amém. 

 

Eucaristia: Eclesiástico 44: 1, 10-15 

Salmo 149 

Marcos 10:17-21 

Oração Matutina: Salmos 33, 117 

Eclesiástico 2:10-17 

Lucas 9:18-27 

Oração Vespertina: Salmo 145 

Sabedoria 3:1-9 

Apocalipse 21:1-4, 22:1-5 
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1 de Dezembro 

RÉQUIEM PARA TODAS AS FRANCISCLARIANAS  

QUE PARTIRAM 
 

Coleta: Ó Deus, cujas misericórdias não podem ser 

numeradas, aceita nossas orações agora em nome de todos os 

filhos e as filhas de São Francisco e Clara que partiram desta 

vida, e concede-lhes uma entrada na terra de luz e alegria, na 

fraternidade de teus santos, por Jesus Cristo nosso Senhor que 

vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, 

agora e sempre. Amém. 

 

Eucaristia: Isaías 61:1-3 

Salmo 130 

João 6:37-40 

Oração Matutina: Salmos 42, 43 

Isaías 10:33-11:9 

Efésios 2:13-18 

Oração Vespertina: Salmos 6, 47 

Isaías 2:1-5 

João 16:23-33 

 

15 de Dezembro 

MARIA FRANCISCA SCHERVIER (1876) 

Terciária 

 

 Mary Frances Schervier tornou-se Franciscana da Terceira 

Ordem em 1844, e no ano seguinte ela e quatro companheiras 

estabeleceram uma comunidade religiosa. Seu trabalho foi cuidar 
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dos pobres, particularmente em hospitais e lares para idosos. A 

comunidade chegou a ser conhecida como as "Irmãs Franciscanas 

dos Pobres", e se espalhou além da França para o resto da Europa, 

os EUA, e em todo o mundo. 

 

Coleta: Amoroso Deus, que através de Maria Francisca 

Schervier e as Irmãs Franciscanas dos Pobres, espalhaste esse 

amor cuidando das pessoas nos hospitais e lares para idosos, 

nos ajuda, nós imploramos, a seguir seu exemplo por meio de 

Jesus Cristo nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo, 

vive e reina para todo o sempre. Amém. 

 
17 - 23 de Dezembro 

 
As Antífonas do Ó são sete antífonas especiais, cantadas 
no Tempo do Advento, especialmente de 17 a 23 de 
dezembro antes e depois do Magnificat, na hora canônica 
das Vésperas. As Antífonas do Ó são assim chamadas porque tem 
início com esse vocativo. 

 

Dia 17, O Sapentia: Ó Sabedoria, que saístes da boca do Altíssimo, 
e atingis até os confins de todo o universo e com força e suavidade 
governais o mundo inteiro: oh vinde ensinar-nos o caminho da 
prudência! 
 
Dia 18, O Adonai: Ó Adonai, guia da casa de Israel, que aparecestes 
a Moisés na sarça ardente e lhe destes vossa lei sobre o Sinai: vinde 
salvar-nos com o braço poderoso! 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADfona
http://pt.wikipedia.org/wiki/Advento
http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magnificat
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9speras
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Dia 19, O Radix lesse: Ó Raiz de Jessé, ó estandarte, levantado em 
sinal para as nações! Ante vós se calarão os reis da terra, e as 
nações implorarão misericórdia: Vinde salvar-nos! Libertai-nos sem 
demora! 
 
Dia 20, O Clavis David: Ó Chave de Davi o cetro da casa de Israel 
que abris e ninguém fecha; fechais e ninguém abre: Vinde e libertai 
da prisão o cativo assentado nas trevas e à sombra da morte. 
 
Dia 21, O Oriens: Ó Sol nascente justiceiro, resplendor da Luz 
eterna: Oh, vinde e iluminai os que jazem entre as trevas e, na 
sombra do pecado e da morte, estão sentados. 
 
Dia 22, O Rex Gentium: Ó Rei das nações. Desejado dos povos; Ó 
Pedra angular, que os opostos unis: Oh, vinde e salvai este homem 
tão frágil, que um dia criastes do barro da terra! 
 
Dia 23, O Emanuel: Ó Emanuel: Deus-conosco, nosso Rei 
Legislador, Esperança das nações e dos povos Salvador: Vinde 
enfim para salvar-nos, ó Senhor e nosso Deus! 
 

24 de Dezembro 

JACOPONE DA TODI (1306) 

Frei, Poeta 

 

 Jacopone nasceu na década de 1230, tornou-se  advogado bem 

sucedido, e se casou com a bela e nobre Vanna di Berardino di 

Guidone. Ela morreu tragicamente quando, em uma festa, a sacada 

em que ela e outros dançava, desabou. Quase enlouquecido pela 

dor, Jacopone se tornou penitente sem-teto, acabando como Frade 

Menor. Seu apoio para os espirituais franciscanos e sua 
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interpretação severa da Regra, levou à sua prisão pelo Papa 

Bonifácio VIII. Ele morreu três anos depois de sua libertação, na 

véspera de Natal, em um mosteiro das Clarissas. 

 

Coleta: Todo-Poderoso e eterno Deus, cujo cuidado para o 

nosso bem-estar habilitou Jacopone da Todi a usar sua dor 

como motivação para se tornar Espiritual Franciscano e a 

suportar o ressentimento; ajuda-nos também a buscar tua 

ajuda, sejam como forem as dificuldades que possamos 

enfrentar, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que 

habita contigo e com o Espírito Santo para todo o sempre. 

Amém. 

 

25 de dezembro 

A tradição foi iniciada por Francisco de Assis como devoção de Natal 

 

Uma Oração do Presépio 

Deus eterno, quando celebramos o nascimento de nosso Salvador 
novamente, possa este presépio ser para nós um sinal de teu amor e 
autodoação e por isto possa nos atrair mais próximo ao mistério da 
Palavra que se fez carne; A ti, Pai, Filho e Espírito Santo seja todo 
o louvor e glória, agora e para sempre. Amém. 
 
Oração Franciscana diante do Presépio 
Menino das palhas, Menino Jesus, 
Menino de Maria, aqui estou diante de ti. 
Tu vieste de mansinho, na calada da noite, 
no silêncio das coisas que não fazem ruído. 
Tu és o Menino Amável e Santíssimo, 
deitado nas palhas porque não havia lugar 
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para ti nas casas dos homens tão ocupados e tão cheios de si. 
Dá a meus lábios a doçura do mel 
e à minha voz o brilho do cantar da cotovia, 
para dizer que vieste encher de sentido os dias de minha vida. 
Não estou mais só: Tu és o companheiro 
de minha vida. Tu choras as minhas lágrimas 
e Tu te alegras com minhas alegrias porque tu és meu irmão. 
Tu vieste te instalar feito um posseiro 
dentro de mim e não quero que teu lugar 
seja ocupado pelo egoísmo que me mata 
e me aniquila, pelo orgulho que sobe à cabeça, pelo desespero. 
Sei Menino de Maria, que a partir de agora, 
não há mais razão para desesperar porque Deus grande, belo,  
Deus magnífico e altíssimo se tornou meu irmão. 
Santa Maria, Mãe do Senhor e Palácio de Deus, 
Tu estás perto do Menino que envolve em paninhos quentes. 
José, bom José, carpinteiro de mãos duras, 
e guarda de meu Menino das Palhas, 
protege esse Deus que se tornou mendigo de nosso amor. 
Menino Jesus, hoje é festa de caridade e dia de luz. 
Tu nasceste para os homens na terra de Belém. 
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JANEIRO  

4 Ângela de Filigno  

16 Primeiros Mártires 

 Franciscanos 

18-25 Semana de Oração Pela 

 Unidade Cristã  

23 Yona Kanamuezi 

28 Irmão Junípero 

 

FEVEREIRO   

5 Mártires Franciscanos do Japão 

7 Colette 

8 Jacoba de Settesoli 

19 Conrad de Piacenza 

25 Fundação da Comunidade de 

 São Francisco 

 

MARÇO OU ABRIL 

Dia de Penitência: sexta antes de 

 Domingo do Ramos 

 

MARÇO 

4 Sylvestre de Assis 

7 Pe. Joseph (Claude Crookston) 

 

ABRIL 

3 Benedito, o Negro 

8 Santos e Mártires Franciscanos 

 das Américas 

9 Guilherme de Ockham 

23 Gil de Assis 

28 Luchesio e Buonadonna 

MAIO OU JUNHO 

Corpus Christi: quinta depois 

 domingo de Trindade  

Novena Solene—9 Dias de 

 Oração para TSSF 

 

MAIO 

9 Catarina de Bolonha 

10 Yves de Britânia 

16 Margaret de Cortona 

17 Paschal Baylon 

28 Mariana de Jesus de Paredes 

30 Joana d’Arc 

 

JUNHO 

13 Antônio de Pádua 

19 Matt Talbot 

22 Thomas More 

 

JULHO 

3 Ramon Lull 

7 Mary Christine  

 (Lily Dorset Gray) 

8 Elizabeth de Portugal 

15 Boaventura 

19 Fundação da Tssf da 

 Comunidade Americana 

23 Bridget de Suécia  
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AGOSTO 

2 Nossa Senhora dos Anjos da 

 Porciúncula 

4 John Vianney, Cura d’Ars 

9 Desmond Lionel Morse-Boycott 

11 Clara 

14 Maximilian Kolbe 

17 Roch de Montpellier 

25 Louis IX 

27 Dom Hélder Câmara e Dom 

Luciano Mendes de Almeida 

 

SETEMBRO  

5 João Bradburne de Mutemwa 

7 Irmão Douglas 

14 Santa Cruz 

17 Os Estigmas de São 

Francisco 

 

 

 

OUTUBRO  

3 O Trânsito 

4 Festa de São Francisco 

11 Papa João XXIII 

 

NOVEMBRO 

8 João Duns Scotus 

16 Agnes de Assis 

19 Elizabeth de Hungria 

23 Pe. Gere Algy Robertson 

29 Todxs os Santos 

 Francisclarianas 

 

DEZEMBRO 

1 Réquiem para as Falecidos 

Francisclarianas 

15 Mary Francisca Schervier 

17-23 As Antífonas do O 

24 Jacopone da Todi 

25 Natal e o Presépio 

 

 

 


