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JUFRA-SE

1 - ORAÇÃO INICIAL
ORAÇÃO PELA FRATERNIDADE
Senhor te pedimos pelas nossas fraternidades: Para que nos conheçamos sempre melhor em nossas
aspirações, nos compreendamos mais em nossas limitações. Para que cada um de nós sinta e viva as
necessidades dos outros. Para que nossas discussões não nos dividam, mas nos unam em busca da verdade e
do bem. Para que cada um de nós, ao construir a própria vida, não impeça ao outro de viver a sua. Para que
nossas diferenças não excluam a ninguém da comunidade, mas nos levem a buscar a riqueza da unidade.
Para que olhemos para cada um, Senhor, com os teus olhos e nos amemos com o teu coração. Para que nossa
fraternidade não se feche em si mesma, mas seja disponível, aberta, sensível aos desejos dos outros. Para que
no fim de todos os caminhos, além de todas as buscas, no final de cada discussão e depois de cada encontro,
nunca haja "vencidos", mas sempre "irmãos". E estará começando o caminho que termina no céu. Amém!
2 – ILUMINAÇÃO BÍBLICA
 EVANGELHO DO DIA E REFLEXÃO
3 – PROPOSTA TEMÁTICA: IDEAL FRANCISCANO DE VIDA
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

Juventude Franciscana do Brasil
Secretariado Fraterno Regional NE B2
JUFRA-SE

 TEMA: IDEAL FRANCISCANO DE VIDA
Clara Emanuelle Santos da Silva
Marta Simone Sousa Oliveira
Rebecca Nascimento de Oliveira

Seguir os planos de Deus, nem sempre é uma tarefa
fácil e vivência o ideal Franciscano não é diferente.
Francisco um homem de muita coragem, que não
teve medo do projeto de Deus, se fez exemplo de
como

podemos

vivenciar

o

evangelho

sem

deixarmos de ser jovens.

Estar no mundo e não ser do mundo está muito ligado a
Francisco, ele mostrou a todos que é possível evangelizar não
apenas com palavras, mas sim com a própria vida. E ele jovem
como nós, conseguiu seguir os passos de Jesus e ele acreditava
em algo maior que ele, acreditava no evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo. E foi por ele que fez tantas coisas.
O grande Ideal de Francisco foi viver o Evangelho. Hoje a
JUFRA nos convida a abraçar o Ideal Franciscano de Vida, mas
que só conseguiremos abraçá-lo e vivê-lo, se tal qual Francisco
nos atrevermos ao desafio da vocação recebida.
4 – DINÂMICA DE GRUPO
Objetivo: Fazer o feedback do conteúdo adquirido.
Material Necessário: Cartolina em branco, tesoura e canetas
Descrição: Fazer peças de um quebra cabeça em branco, entrega uma peça para cada um, e pedir para
escrever uma palavra que representa o franciscanismo em sua vida, depois monta o quebra cabeça e teremos
muitas palavras que refletem o ideal franciscano de vida.
5 – ORAÇÃO FINAL
Senhor, que queres que eu faça? Coloco-me diante de ti, com a mesma pergunta de São Francisco de Assis.
Como ele desejo ser simples, humilde, irmão de toda a criatura. Hoje venho louvar-te pela natureza toda, o
sol, as plantas, a água, as aves, os animais, o homem, sinais de tua presença e de tua bondade imensa. Quero
ser instrumento em tuas mãos para transmitir a PAZ neste mundo cheio de guerras e semear o BEM, onde há
tanto ódio. Iluminai-me, Senhor, para que eu possa escolher o caminho que apontas para mim. Que saiba
descobrir qual a minha vocação. Que consiga realizar em minha vida a tua santíssima vontade. Que possas
imitar o Cristo, seguindo os passos de São Francisco de Assis. Amém!
 Material Preparado pelas nossas irmãs: Clara Emanuelle Santos da Silva, Marta Simone Sousa Oliveira,
Rebecca Nascimento de Oliveira da Fraternidade Aliança de Paz.

