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Serviço de Enfermos
e Idosos – SEI
Celebração formativa (outubro de 2019)
A Equipe Nacional de Formação apresenta uma série de celebrações a
serem vivenciadas juntos com os/as irmãos/as do SEI em nossas
fraternidades locais. Também podem ser utilizadas pela própria
fraternidade como forma de aprofundar nossa vocação e o nosso
compromisso com estes irmãos e irmãs que são tão importantes para a
caminhada de nossas fraternidades.
A cada mês, até dezembro de 2019, será lançado um material celebrativo
e formativo, que traz elementos que recordam uma abordagem
específica. Nesse mês de outubro ao vivenciar as festas do Seráfico Pai
São Francisco de Assis queremos recordar nossa vocação de viver o
Evangelho de Cristo conforme nossa opção secular de vida.

Marucia
Microsoft
15/08/2019

CELEBRAR COM FRANCISCO DE ASSIS É RECUPERAR O FRESCOR ORIGINAL DO EVANGELHO
Antes de sair para celebrar com o (a) irmão (ã) do SEI:
Oração:
- Jesus, entra em mim. Toma posse de todo meu ser.
- Toma-me com tudo o que sou, tudo o que sinto, tudo o que tenho.
- Senhor Jesus, toma o mais íntimo do meu ser. (Ignácio Larrañaga, Itinerário Rumo a Deus.)
- Cura-me de meu egoísmo, acomodação. Fica comigo e com estes (as) irmãos (ãs), pois nos
preparamos para realizar o serviço aos enfermos e idosos de nossa Fraternidade. Queremos olhá-los com os
teus olhos e amá-los com teu coração.
- Que possam te sentir na nossa presença; no afeto que nos une.
- Envia teu Espírito que nos fará lembrar tua Palavra e assim poderemos anunciar a salvação que vem
de ti. Dá-nos conhecer tua vontade e concede-nos a graça de, bebendo de teus ensinamentos, termos teus
sentimentos e tuas atitudes.
Preparação do ambiente:
A equipe de visitação leva consigo uma bandeira da OFS, ou banner com fotos da Fraternidade em
que, se possível, o (a) irmão (ã) esteja também, etc.
Pedir para a família arrumar uma mesinha com toalha, algumas flores, crucifixo, Bíblia e vela.
A família pode escolher um salmo a ser recitado por algum de seus membros, ou a equipe escolhe o
salmo da liturgia do dia.
Esse salmo deverá ser recitado enquanto a vela é acesa.
PARA SER PARTILHADO E CELEBRADO COM OS IRMÃOS E IRMÃS DO SEI
(Um membro da equipe explica o objetivo da visita, que tem a ver com o tema). Ao terminar, todos entoam o
mantra:
“Hoje tu vives, Francisco, és fonte de inspiração. Pois encontraste o tesouro. Hoje tu és nosso irmão”.
*****
D- “Francisco celebra com coração agradecido os dons do seu Senhor. Transforma toda sua vida numa
resposta de gratidão ao Deus que o amou primeiro. (Frei Alberto Beckhäuser, OFM). Digamos com ele:
Todos: “Louvai e bendizei ao meu Senhor, e rendei-lhe graças e servi-o com grande humildade. ”
L1- Francisco, deixando-se impregnar pelo Evangelho de Jesus Cristo, experimenta a paternidade de Deus, e
em Cristo se torna irmão de cada criatura. E, então, vive a confraternização universal.
Todos: “Louvai e bendizei ao meu Senhor, e rendei-lhe graças e servi-o com grande humildade. ”
L2- Assim como Francisco de Assis escutava atentamente o Evangelho de Jesus com o desejo de entendê-lo
para seguir e copiar as atitudes e os sentimentos do Mestre, também nós queremos ler e escutar a Palavra
assumindo-a como proposta de vida a ser obedecida com gratidão.
Todos: “Louvai e bendizei ao meu Senhor, e rendei-lhe graças e servi-o com grande humildade. ”
D- A nossa Regra nos manda irmos do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho. Estamos vivendo isso?
Separamos um tempo para ler e meditar a Palavra? Para encarná-la em nossa vida? Ou nos contentamos em
saber alguma coisa sobre Jesus, somente do que fala alguma pessoa ou daquilo que ouvimos nas homilias?
L3- Francisco entendeu que o Evangelho é o próprio Jesus. É sua mensagem. É sua vida, morte e ressureição.
Como manda nossa Regra, vamos colocá-lo como centro de nossas vidas, assim como fez nosso pai seráfico.
Todos: “Louvai e bendizei ao meu Senhor, e rendei-lhe graças e servi-o com grande humildade. ”
L4- Jesus é “o caminho, a verdade e a vida”. Seu Evangelho é um estilo de vida mais humana a nós concedida
por meio do Espírito Santo. Como Francisco de Assis, deixemos que o Evangelho penetre em nosso coração
e se torne vida de nossa vida.
Todos: “Louvai e bendizei ao meu Senhor, e rendei-lhe graças e servi-o com grande humildade. ”
D- Vamos cantar:

Todos: A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito
mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. (Repetir algumas vezes)
*******
D- “........ Nos doentes, deves ver as enfermidades que ele (Jesus) assumiu por nossa causa”. Assim diz São
Francisco na Regra Não Bulada.
Peçamos por nosso (a) irmão (ã) que agora visitamos:
Todos: Que sejas abençoado (a), com o misericordioso e excessivo amor de Jesus.
L5- “Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor, e suportam enfermidades e tribulações”
(Cântico do Irmão Sol).
Todos: Que sejas abençoado (a), com o misericordioso e excessivo amor de Jesus.
L6- Quando Francisco contemplava o Crucificado, não exaltava a dor, o sofrimento e a morte, mas o amor
excessivo de Jesus pela humanidade, a solidariedade de um Deus compassivo.
Todos: Que sejas abençoado (a), com o misericordioso e excessivo amor de Jesus.
L7- Vamos recordar com gratidão e alegria, um pouco da poesia encontrada na vida de nosso pai São Francisco
de Assis:
MEU FRANCISCO
Francisco Bernardone
Jovem alegre e rico
Vestido de luxo
Era líder em Assis
Entoava canções
Para as belas donzelas
Em frente aos balcões
Sob a lua e as estrelas
Mas então encontrou
A dama mais bela
E tudo deixou
Pra viver só com ela
Os amigos que tinha
Ficaram pasmados
Ao ver que caminha
No Céu abismado
Como entender
Tão grande mudança?
Francisco é silêncio!
Não canta nem dança!
A Senhora Pobreza
Seduziu-lhe o coração;
Viu nela a nobreza
De Deus na Encarnação!
Oh! Senhor, meu Senhor,
Que sublime humildade!
No teu grande amor,
Assumir nossa humanidade!
Francisco sentiu, então,
Todo o amor e a beleza
E se fez pequeno irmão
De toda natureza
Francisco, hoje ensina,
Entre tantos “ismos”
Viver o que nos anima:
Fraternismo! Fraternismo! (Marúcia Conte)

D- Agradecimento pela acolhida da família e do irmão (ã).
Pedir ao irmão (ã), se estiver disposto (a), que fale um pouco de como conheceu São Francisco e sentiu
que o Senhor o chamava para ser franciscano secular.
Canto Final: Vem Francisco (Alberto A.S. Filho/ Frei Florival M. de Toledo, OFM)
1- Vem vindo um vulto lá longe e parece um monge e está muito feliz. Vem trazendo a paz e o bem para o
mundo. É Francisco de Assis.
Refrão: Vem Francisco, trazendo a esperança que sua vida hoje nos faz, que sua vida hoje nos faz: Crer
no Evangelho do Cristo Jesus: implantar um mundo novo, um mundo cheio de paz.
2- Tocando seu violino, tem ao seu lado o divino, vai abrindo caminhos. Vai pisando nas folhas, paus, pedras,
espinho, ouvindo os passarinhos.
3- Vai com toda humildade, fazendo a caridade, tem o amor de Jesus. Caminhando Francisco, vai pregando
ao mundo, fazendo-o feliz.
4- Partindo para a jornada, traz no corpo as chagas. Ele imita Jesus. Vislumbrando na terra a glória do Cristo
eterno que assume a cruz.

Autora: Marúcia Conte, Coordenadora Nacional do SEI.

