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Serviço de Enfermos
e Idosos – SEI
Celebração formativa (novembro 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 novembro queremos recordar a vocação, vida
e missão de nossa padroeira Santa Isabel da Hungria.

SANTA ISABEL DA HUNGRIA, MODELO DE AMOR AOS POBRES E ENFERMOS.
A – ORGANIZAÇÃO:
 1- Ambiente com os símbolos cristãos-franciscanos: a Bíblia, o Rosário, as Fontes Franciscanas, A
Regra da OFS, velas, flores. (Ornamentação resultante da criatividade dos irmãos(ãs) da
Fraternidade;
 2- Composição das equipes de apoio e de animação musical;
 3- Confecção de brindes;
 4- Elaboração de carta-convite aos irmãos(ãs) do SEI e suas famílias e ao Assistente Espiritual;
 5- Chá fraterno (cada irmão(ã) colaborará com alguma coisa, de acordo com o combinado e sua
possibilidade).
B – DATA E LOCAL:
 A ser escolhido pelo Conselho juntamente com o(a) Coordenador(a) local do SEI, que já deverá ter
entrado em contato com a família dos irmãos(ãs) para ver a possibilidade da participação dos
mesmos no evento.
 Providenciar, se possível, a Comunhão Eucarística para os irmãos(ãs) do SEI


ORAÇÃO ANTES DA VISITA:
Coord. do SEI: Ao grande amor a Deus, ao marido e aos filhos, se percebe, em Isabel, uma
profunda humanidade e sensibilidade, e o desejo de viver para os outros, especialmente para os
pobres e sofredores. Ela nos ensina que o amor à família não se separa do amor pelos pobres e
sofredores, porque tudo é consequência do amor a Deus.
Todos juntos: Querida e gloriosa Santa Isabel da Hungria, Patrona da OFS, por tua
intercessão poderosa diante do Pai, confiantes esperamos a renovação e o crescimento vigoroso de
nossa vocação. Que a opção que um dia fizemos de seguir o Senhor Jesus, à maneira de São
Francisco de Assis nos faça ver em cada rosto, o rosto de Jesus e impulsionados pelo Espírito Santo,
agir sempre com misericórdia, acolher com fraternidade e servir com alegria nossos irmãos
franciscanos e os irmãos em Cristo que fazem parte de nossa comunidade, aos que se encontram nos
hospitais, ou até mesmo nas ruas. Ajuda-nos Santa Isabel. Amém.

C – CELEBRAÇÃO;
 Canto de entrada à livre escolha da eq. de canto
 Acolhida - Ministro(a)


Dirigente: Santa Isabel da Hungria, patrona da OFS, pertenceu ao movimento dos penitentes da
Ordem de São Francisco, que depois tomou o nome de Ordem Terceira de São Francisco. Ela se
deixou fascinar pela vida de pobreza, humildade e serviço dos frades menores enviados por
Francisco à Alemanha.




Leitor 1- O desejo de uma vida pobre criou raízes em seu coração já mergulhado no Evangelho de
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos- Deixemo-nos penetrar pelas palavras do Evangelho de Jesus Cristo.



Canto de Aclamação (à escolha da equipe de canto)



Leitor 2- Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus (5,1-12) - (se o Assistente estiver
presente, ele proclama a Palavra, diretamente da Bíblia)
Momento de silêncio





Leitor 3- Tendo Santa Isabel como guia, procuremos viver o caminho de santidade proposto por
Jesus nas bem aventuranças.
Todos- Senhor, pela intercessão de Santa Isabel, abre nosso coração para acolher e assimilar tua
Palavra.




Leitor 4- Isabel soube conciliar o amor a Deus e o amor ao marido. Os dois esposos se uniam na
oração e na caridade.
Todos- Que nossas famílias cultivem a paz com a ternura e a misericórdia, aprendidas na oração e
escuta atenta do Evangelho.

 Leitor 5- Santa Isabel sentiu vivamente o exemplo de São Francisco de Assis. Seu despojamento,
cheio de afeto, ternura e cortesia, levou-a a atitudes corajosas no serviço aos mais necessitados.
 Todos: Louvado seja o Senhor pelo amor que partilhamos e por todas as atitudes e gestos que nos
levam a encontrar no outro a resposta amorosa de Deus.



Leitor 6- Santa Isabel, ao ficar viúva, trabalhava tecendo lã para fazer roupa para os pobres e
esmolava para adquirir alimento para si e para eles.
Todos - Que esta celebração se torne alimento para cada um(a) de nós, alívio para nossas dores,
aceitação de nossos limites, luz para reconhecer a presença salvífica de Jesus e a força e a coragem
para enfrentar todos os desafios.



Dirigente- Ao Senhor da Vida, agradecemos ter-nos dado vocês como irmãos(ãs). Suas vidas
dedicadas por tanto tempo à nossa Fraternidade, com muito amor e zelo, aquece nosso coração e nos
incentiva a viver com convicção a nossa Regra da OFS. Somos irmãos, somos família.



Viva Santa Isabel da Hungria!



Canto Final



Partilha do chá fraterno

Autora: Marúcia Conte, Coordenadora Nacional do SEI.

