Conferência da
Família Franciscana do Brasil

de Jesus, não resistiu a este amor puro e perfeito, seguiu feliz os
estigmas da cruz! E na pobreza, foi reerguer Santa Maria, São Damião e toda a Igreja do Senhor. Na eucaristia, na alegria, o dia a dia:
ele vivia o Evangelho com fervor.

Capítulo Nacional das Esteiras
03 a 06 de agosto de 2017

R.: //: A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de
Francisco de Assis. ://
2. Lá entre as flores encontrou paz e harmonia, cantando amores
ao Deus da Criação. Pássaros, ventos, animais o sol e a lua e os arvoredos, chamo todos de irmãos. Sorriu aos pobres, seus amigos
preferidos, viu Jesus Cristo no semblante do irmão. Com os mais
sofridos, mais amados, mais queridos, na sua mesa ele repartiu o
pão.
3. Depois vieram também Clara e Antônio e muitos outros com entusiasmo e ardor e tão somente pela fé em Jesus Cristo eles fizeram
a revolução do amor. E este Amor foi tão amado por Francisco, que
o seu ser se revestiu de luz e, na explosão da graça em felicidade,
celebrou sua páscoa nos estigmas da cruz.
Observações




Este roteiro pretende ser apenas uma sugestão de como as comunidades podem rezar e se preparar para a celebração do Capítulo Nacional das Esteiras, acompanhando as Velas Comemorativas.
Embora os cantos possam ser substituídos pela preferência de cada
comunidade, se quiserem utilizar os cantos aqui apresentados, poderão encontrar as partituras e áudios no blog da CFFB Paraná:
http://cffbparana.blogspot.com.br/



Uma outra possibilidade, mais simples de incluir a oração pelo Capítulo nas orações cotidianas, seria tomar apenas as preces e incluílas na oração das Vésperas da comunidade.



Maiores informações sobre o Capítulo Nacional das Esteiras e a ficha de inscrição, também podem ser encontrados no blog da CFFB
Paraná.

Paz e Bem!

“É preciso voltar à Assis...”

Oração pelo Capítulo
1. Em nome do Pai...
2. Canto Inicial
1. Em Nazaré, o Senhor te chamou e aceitando disseste o “Sim”.
Desde este grande momento, tornaste morada de graças sem fim.
R.: Santa Maria dos Anjos, morada eterna de Deus. Virgem da simplicidade em teu materno o Amor renasceu.
2. Quando em tua casa acolhias irmãos da pobreza fazias voltar, nos
simples gestos de tais peregrinos no mundo teu Filho a falar.
3. Sob o teu manto rogamos que leves por nós esta prece ao Senhor: dá-nos a cada momento a graça de sermos mensagem de
Amor.
3. Salmo de Louvor: 88 (89)
— Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, *
de geração em geração eu cantarei vossa verdade!
— Porque dissestes: “O amor é garantido para sempre!” *
e a vossa lealdade é tão firme como os céus.
— Anunciai o firmamento vossas grande maravilhas, *
E o vosso amor fiel, a assembleia dos eleitos,
— pois, quem pode, lá nas nuvens ao Senhor se comparar *
E quem pode, entre os anjos, ser a ele semelhante?
— Vosso braço glorioso se revela com poder! *

Poderosa é vossa mão, é sublime a vossa destra!
— Vosso trono se baseia na justiça e no direito, *
Vão andando à vossa frente o amor e a verdade.

2. Por nossas comunidades e fraternidades, para que sejam espaços de irradiação da realidade do Reino de Deus, através do amor
fraterno e pela compaixão para com os filhos e filhas de Deus...

— Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria; *
Seguirá pelo caminho, sempre à luz de vossa face!
— Exultará de alegria em vosso nome dia a dia, *
E com grande entusiasmo exaltará vossa justiça.

3. Pelas nossas atividades evangelizadoras, serviços comunitários,
presença fraterna, para que, segundo a vontade de Deus, possam
atender aos anseios do Seu povo e revelar a misericórdia de Deus...

4. Palavra de Deus (Rm 5,12.17.20-21)

Irmãos, consideremos o seguinte: por um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um
só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante
da justiça. Onde o pecado se multiplicou, mais abundante tornouse a graça. Assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reina pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor.
5. Sentido da Celebração
Uma das características mais marcantes do modo franciscano de
rezar é o louvor e agradecimento a Deus, afinal ele é o Sumo Bem
de onde provém todas as coisas boas. Estamos vivendo um tempo
propício à Ação de Graças: celebramos 50 anos de caminhada da
Família Franciscana no Brasil e 800 anos do Perdão de Assis. Neste
ano jubilar, queremos unir nossos corações e intenções para render graças a Deus por todo o testemunho e ação evangelizadora
oferecido pelas diversas comunidades franciscanas, somando-se à
riqueza da Igreja e servindo ao mundo.
6. Preces
D.: Onipotente, altíssimo e soberano Deus, a ti voltamos nossas
orações confiantes em favor da Igreja, de nossas comunidades e do
seu povo, dizendo:
R.: Meu Deus e meu tudo, eu vou rezar!
1. Pelo Capítulo Nacional das Esteiras, para que seja um momento
de revelação de vossa face a partir de nosso carisma e fonte de ânimo para o testemunho franciscano ao mundo...

4. Por aqueles(as) que se sentem chamados a abraçar nosso carisma, para que conservem sua vocação na fidelidade e busquem
sempre mais acolher ao Deus que os chamou...
5. Para que todos nós nunca percamos de vista nossa raiz primeira,
encravada nos fundamentos de Santa Maria dos Anjos, da alegria
na simplicidade, da comunhão fraterna na diversidade, do anúncio
da conversão através do louvor a Deus...
7. Pai nosso...
8. Oração
Eterno Deus onipotente, justo e misericordioso, vós animastes São
Francisco e Santa Clara a seguir ao Cristo Crucificado, e através deles, cativastes a cada um de nós a trilhar o mesmo caminho, ajudai
a cada um de nós a não nos desviarmos deste santo propósito. Fortalecei-nos na missão de revelar sua misericórdia e amor ao mundo. Permiti-nos manter sempre vivo, na memória e no coração,
aquilo que levou São Francisco a implorar pelo perdão aos homens
e mulheres de seu tempo e do nosso. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
9. Bênção
O Senhor nos abençoe e nos guarde.
O Senhor nos mostre a Sua face e se compadeça de nós.
O Senhor volte Seu olhar para nós e nos dê a paz.
O Senhor nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
10. Canto Final
1. Quando o fogo do amor ardeu no peito, vindo da luz tão radiante

