REFLEXÃO EM FRATERNIDADE: COMPROMISSO FRANCISCANO DE VIDA

1 - ORAÇÃO INICIAL
V- Em nome do Pai...
Música: Vem, Ó Santo Espírito
Vem, ó Santo Espírito / manda do céu a todos nós, um raio da tua luz, um raio de luz!
Vem, ó Pai dos pobres / vem doador de tantos dons / luz de cada coração, dos corações.
Consolador perfeito / hóspede doce da alma / Suave alegria, suave alegria.
Na fadiga, repouso / no calor, restauro / Em todo pranto, conforto, em todo pranto, conforto.
Luz beatíssima/ invade os nossos corações / Sem a tua força nada / nada existe no homem.
Lava o que é impuro / aquece o que é frio / Eleva o decaído, eleva o decaído.
Doa a todos os teus fiéis / que confiam sempre em Ti / Os teus santos dons, os teus santos dons.
Doa virtude e prêmio / doa morte santa/ Doa alegria eterna. Doa alegria eterna.
Disponível em: http://www.vagalume.com.br/palavra-viva/vem-oh-santo-espirito.html

2 – ILUMINAÇÃO BÍBLICA
 EVANGELHO DO DIA
3 – DINÂMICA DE GRUPO (O SEMEADOR)
Objetivo: analisar o resultado do trabalho do grupo com as pessoas de fora do grupo.
Material Necessário: três vasos de flores, um com espinhos, um com pedras e outro com flores, e sementes
para todos.
Descrição: Leitura bíblica: Mt 13,1-23. Analisar o que temos feito com a semente que recebemos. Se
guardamos ela conosco ou se tentamos colocá-la em outras pessoas. Para o segundo caso, em que tipos de
pessoas estamos colocando-a? Nas pessoas que precisam dela ou nas que já a conhecem?

4 – PROPOSTA TEMÁTICA: COMPROMISSO FRANCISCANO DE VIDA
Este é o grande desafio e talvez a maior verdade que a JUFRA traz em si. Quando o jovem tem os primeiros
contatos com a JUFRA, é o compromisso assumido pelos irmãos, na juventude Franciscana que deve
encantar.
Todo jufrista depois de um certo tempo, vivendo junto à uma fraternidade local de JUFRA é convidado a
assumir o Compromisso Franciscano de Vida, assumindo para si a vocação franciscana, que é
“FRATERNIDADE”, “VIVER O EVANGELHO DE JESUS CRISTO” e o “IDEAL FRANCISCANO DE
VIDA”. Nenhuma existe sem a outra, ambas coexistem.

Viver tudo isso não é uma tarefa fácil. Cada um assume seu compromisso, mas só podemos vivenciá-lo
juntos aos irmãos, em fraternidade. É a maneira como a fraternidade vivencia o evangelho e o ideal, que
cativa o coração do jovem, e o ajuda a assumir a sua vocação. É no coração da fraternidade que abriga
Cristo, que outros jovens também poderão compreender sua vocação.
Ao lermos a historia de Santa Clara, vemos como Francisco foi importante para que ela discernisse o
caminho que Deus a chamava a trilhar. Nossas fraternidades, pelo testemunho cristão-franciscano, devem
ajudar os jovens a entender a sua vocação jovem, na Igreja e no mundo.
Disponível em: http://jufraleao.blogspot.com.br/2012/03/compromisso-franciscano-de-vida.html

MÚSICA: Meu Verdadeiro Ideal
Todo Jovem busca um ideal
E mais plenamente conquistar seus sonhos
Posso mudar o mundo ao meu redor,
Se eu começar por mim algo será melhor.
Na juventude Franciscana
Eu descobri minha cruz na forma de um tau
Foi na JUFRA, que eu encontrei,
Em São Francisco, meu verdadeiro ideal
Sendo o irmão sol que brilhará, ou a irmã lua a iluminar
Minha juventude é franciscana, é assim na JUFRA
Muitos caminhos oferece o mundo,
Cabe a mim a decisão de qual seguir
De nada vale possuir a tudo,
Porque sem Deus o tudo é um nada aqui no mundo.
Na juventude Franciscana
Eu descobri minha cruz na forma de um tau
Foi na JUFRA, que eu encontrei,
Em São Francisco, meu verdadeiro ideal
Sendo o irmão sol que brilhará, ou a irmã lua a iluminar
Minha juventude é franciscana, é assim na JUFRA. (bis)
Disponível em: https://drive.google.com/folderview?id=0Bz0_Cf_4wWVoZVZ3Qk5aUXNqemc&usp=sharing

5 – ORAÇÃO FINAL
Senhor, que queres que eu faça?
Quero ser um instrumento em tuas mãos! Para transmitir a PAZ neste mundo cheio de guerras e semear o
BEM onde há tanto ódio.
Ilumina-me, Senhor, para que eu possa escolher o caminho que apontas para mim. Que saiba descobrir na
minha vida, a tua santíssima vontade. Que possa imitar o Cristo, seguindo os passos de São Francisco e
Santa Clara de Assis.
Amém!
(Pai Nosso e Ave Maria)

 Material Preparado pela nossa irmã: Rosangela Vilela Sobral Lima (Fraternidade Sementes de Francisco)

