Proposta de Encontro
Virtual para o SEI

CELEBRAÇÃO DO JUBILEU DE 800 ANOS
DA OFS E 50 ANOS DA JUFRA DO BRASIL

CONTINUAÇÃO DAS CELEBRAÇÕES DO JUBILEU DA
OFS COM NOSSOS IRMÃOS DO SEI
MENSAGEM
(Dirigida aos Ministros Regionais e Coordenadores Regionais do SEI)
Paz e bem!
Estamos nos aproximando da celebração jubilosa dos 800 anos da nossa Ordem
Franciscana Secular e 50 anos da JUFRA do Brasil. A alegria é grande, o amor se revela
numa epifania de encanto, que atinge o coração, a alma, o ser franciscano integral.
Esse amor, nascido do Amor de Deus e crescido e fortalecido na oração, no
serviço e no sofrimento de tantos, se derrama abençoado sobre nossas Fraternidades dos
diversos níveis. E nossa esperança, firmada na beleza de nossa vocação, nos traz a
certeza de que, neste 2021, nossas celebrações continuarão a conter fervor e muita
alegria, já que somos conscientes de que fomos escolhidos pelo Senhor para esparzir o
perfume de Francisco e de Clara de Assis no mundo.
Somos fortes porque amamos uns aos outros.
Somos felizes porque em nós reina a paz de Cristo.
Soubemos, nestes tempos, substituir os abraços, o beijo carinhoso, pela
solidariedade e os encontros virtuais. E estes encontros alimentaram nosso fraternismo e
continuarão até que nos seja devolvida a segurança para realizá-los presencialmente.
Dia 11 de fevereiro, Dia de Nossa Senhora de Lourdes, também é o Dia Mundial
do Doente. Este ano, em que tanto sofrimento e perdas irreparáveis tiveram lugar,
somos chamados a nos prostrarmos diante do Senhor da Vida e nos colocarmos sob a
proteção e intercessão da Virgem de Lourdes, numa súplica pela libertação desse vírus
que continua a ceifar a vida em nosso planeta.
Nossos irmãos e irmãs do SEI, sob a responsabilidade de nosso amor fraterno,
são objeto de nossos maiores cuidados. Nem sempre podemos visitá-los pelo risco de
contagiar a eles e suas famílias, e nos contagiarmos. É um processo doloroso de
afastamento físico, mas nossos corações os trazem todos num abraço amoroso,
envolvido no silêncio da escuta e da oração.
Nosso Papa Francisco, em sua Mensagem para o XXIX Dia Mundial do Doente,
nos exorta a assumir o modelo de comportamento apresentado por Jesus: “deter-se,
escutar, estabelecer uma relação direta e pessoal, sentir empatia e enternecimento,
deixar-se comover pelo seu sofrimento até lhe valer e servir” (cf. Lc. 10, 30-35). Essa
Palavra bendita toca o coração de cada franciscano, de cada franciscana, e como que
ressoa em nossa alma a emocionante descoberta de Francisco de Assis: “É isso que
desejo ardentemente realizar com todas as minhas forças.”
Diz nosso Papa que “a atual pandemia colocou em evidência tantas
insuficiências dos sistemas sanitários e carências na assistência às pessoas doentes”.
Também veio à tona com a força do fraternismo, a dedicação, a solidariedade, expressas
na criatividade, na disponibilidade dos irmãos e irmãs responsáveis pelo Serviço aos
Enfermos e Idosos.
A Equipe Nacional de Formação agradece a dedicação amorosa e eficaz de cada
irmã e de cada irmão que, em todos os momentos, soube vencer os desafios que
emergiram em 2020 e conservar vivo o carisma que nos foi dado conhecer, amar e
viver.
Equipe Nacional de Formação

PROPOSTA DE ATIVIDADE COM O SEI
Iluminada pelas Palavras do Papa Francisco, a Coordenação Nacional do SEI,
em união com a Equipe Nacional de Formação, pensou em dedicar, aos nossos irmãos e
irmãs do SEI, alguns momentos que reavivassem em cada um(a) o sentido de nossa
vocação franciscana secular e os fizesse sentir sempre incluídos em nossos pensamentos
e decisões. E propõe:
● Mini encontros, a serem realizados nos próximos meses, com esses irmãos e
irmãs, através de chamada de vídeo pelo WhatsApp, com dois irmãos(ãs) de
cada vez.
● Motivação: Fazer que se sintam lembrados, amados por todos nós e inseridos na
alegria do jubileu. Fazer com que reconheçam a importância de celebrarem
conosco.
● Essas pequenas celebrações virtuais deverão ser conduzidas pela Coordenação
Local do SEI e pela Equipe de Formação. Será muito bom se em cada uma
dessas celebrações participarem pelo menos dois irmãos(ãs) ativos da
Fraternidade.
ORIENTAÇÕES:
● Em primeiro lugar, fazer contato com as famílias dos irmãos(ãs), explicando o
porquê do encontro e buscando informações sobre seu estado de saúde e a
possibilidade de sua participação. Nesse primeiro contato é importante reforçar,
tornando bem claro, que o encontro será virtual.
● Se houver aceitação, solicitar uma conversa com o(a) irmão(ã), falando-lhe um
pouco sobre o jubileu e a maneira como vai ser realizada a celebração,
animando-o(a) e ajudando-o(a) a recordar alguma passagem da vida de
Francisco e Clara para que possa contar no momento do encontro, algum fato
referente à vida da Fraternidade e algum irmão ou irmã com quem manteve
convivência fraterna mais próxima. Isso para que o momento, uma conversa
entre irmãos, se torne ainda mais leve e agradável.
● Marcar o dia e a hora da celebração com antecedência.
● Esse momento não deverá se estender muito. Serão celebrações curtas. As
impressões da Equipe, como se desenrolou o encontro, informações sobre os
irmãos, poderão ser relatadas para os Coordenadores Regionais do SEI, que por
sua vez postarão no grupo de WhatsApp da Coordenação Nacional do SEI e
poderão divulgar nas redes sociais, como Facebook ou Instagram, com fotos (se
possível), o nome dos irmãos(ãs) e a hashtag #ofscelebraSEI.

ROTEIRO DO ENCONTRO VIRTUAL
Motivação: É muito bom celebrarmos juntos a alegria dos 800 anos da Ordem
Franciscana Secular. Para iniciarmos, vamos entoar o refrão de um canto
conhecido.
Canto: Senhor, que queres que eu faça? Senhor que queres de mim? Mostrame os teus caminhos, Senhor, que queres de mim?
(Essa música pode ser acessada no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=L5pYev7l4vY)
Oração Inicial: Senhor, nossa vocação franciscana secular é um grande dom.
Tu nos chamaste e seduziste pelo testemunho de vida de Francisco e Clara de
Assis e de tantos irmãos e irmãs que vieram antes de nós. Reconhecemos que
tudo é obra de teu Amor. Derrama sobre nós o teu Espírito para que tua Palavra
ressoe em nossas almas. Amém.
Partilha: Aqui os irmãos(ãs) são incentivados a narrar alguma passagem da vida
de Francisco e Clara, podendo interagir entre si, acrescentando mais algumas
lembranças de algum irmão ou irmã de seu tempo como ativo(a) na
Fraternidade. Podem ser seguidas as reflexões abaixo ou outras preparadas pelos
responsáveis pelo encontro virtual.
1) Vamos recordar um pouco de como iniciamos a vida franciscana secular.
Quantos anos atrás, quais os momentos, histórias, lembranças de vida fraterna
que gostaríamos de partilhar.
2) Vamos relembrar alguma passagem da vida de São Francisco e Santa Clara
que para nós seja significativa e como isso nos toca hoje, num momento de
grandes desafios financeiros, dificuldades trazidas pela pandemia e outras
doenças
Oração do Pai Nosso e Ave Maria: Com o coração agradecido ao Altíssimo
Senhor Deus todo poderoso, que nos abençoa sempre e nos conduz nos
caminhos da vida, rezemos também pelos doentes do mundo inteiro que sofrem,
além do medo, da angústia e da dor da própria doença, o desamparo que lhes
rouba a dignidade de filhos de Deus. Pai Nosso… Ave-Maria...
Bênção Final:
Pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, de São Francisco, Santa Clara e
Santa Isabel da Hungria, pedimos que o Senhor nos livre de todo o mal e nos
abençoe:
O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém
O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém.
O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém.
O Senhor nos abençoe: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto Final: à escolha da Fraternidade

MENSAGEM PARA O XXIX DIA MUNDIAL DOS DOENTES
(dirigida aos Irmãos e Irmãs do SEI e suas famílias)

Queridos Irmãos e Irmãs,
Paz e Bem!
Dia 11 de fevereiro, celebramos Nossa Senhora de Lourdes e o Dia Mundial dos
Doentes. O Papa Francisco, em sua mensagem por essa ocasião, ressalta pontos
importantes, entre os quais o sentimento de vulnerabilidade experimentado pelo doente
e a necessidade natural do outro. Esses sentimentos favorecem um relacionamento
fraterno, em que as forças se somam no objetivo de atender e cuidar dos que sofrem e
dão concretude à solidariedade.
Nestes dias de tanto sofrimento, olhemos para Jesus, que nos mostra que Deus
Pai não ama o sofrimento, mas nos ama em nosso sofrimento. Ele também nos ensinou
que é importante amar a Deus na dor, mas mais importante é sentir-se amado por Ele
nesse momento.
Irmãos e irmãs amados, a esperança de dias melhores se fortalece com o início
da vacinação contra o Coronavírus. E temos o direito e o dever moral e ético de sermos
vacinados. Com certeza, aos poucos irá se normalizando nossa vida. Se, durante a
pandemia, aprendemos a olhar com mais caridade e agir solidários, com certeza a vida
em nossa casa comum se tornará mais justa e digna.
Sintam-se abraçados com muito carinho fraterno, e juntos façamos uma oração:

Senhor do tempo, Senhor da vida, Senhor de todo bem, concede-nos a graça de
nos deixarmos atrair de tal forma por teu Filho Jesus, que possamos viver cada dia
com o entusiasmo e a decisão firme do SIM que proclamamos no momento da Profissão
de nossa Regra da Ordem Franciscana Secular. Amém.

