Celebração em preparação ao
ENCONTRO PANAMERICANO DE CAPUCHINHOS
Reavivar nosso carisma nas Américas
Seguir as pegadas do teu amado Filho (CtaO 51)

Esta celebração pode ser usada em encontros, retiros ou assembleias. Seria importante
preparar um ambiente para esta oração. Poderia se usar um mapa que tenha todo o
nosso continente e algo que simbolize criativamente a presença capuchinha no novo
mundo. Também se poderia ter uma vela especial que será acesa em todos os momentos
de oração por este encontro durante este ano (seria importante mandar uma foto deste
ambiente preparado para a nossa página web, pois assim vamos nos motivando). Os
cantos sugeridos podem ser substituídos por outros que sejam mais convenientes,
cuidando que todos tenham como cantá-los.

Motivação inicial: Freis, estamos reunidos para partilhar também em forma orante a
preparação ao importante encontro de todos os superiores e delegados das circunscrições
capuchinhas do nosso grande continente americano. É preciso reavivar o nosso carisma
nas Américas, e para isto precisamos cada vez mais seguir as pegadas do Filho amado
de Deus. Queremos, portanto, pedir que o Espirito Santo conduza este tempo de reuniões,
estudos e celebrações, para que todos os freis colaborem nas reflexões e Deus possa assim
nos indicar com claridade a sua vontade e dar-nos a ousadia de traduzi-la em decisões.
Somos agradecidos pelo passado, queremos viver apaixonadamente o presente e
esperamos que, com a ajuda de Deus, o futuro da nossa Ordem seja significativo e
promissor em nossas terras.
Canto inicial:
Irmão Francisco, irmão de todo irmão.
Clara de Assis, irmã de toda irmã.
Cantam ao mundo só Deus nos bastará,
o amor é lindo, ele vencerá.
Irmão Francisco, vem me ensinar,
Clara de Assis aponta o que fazer.
Para que o Senhor seja o tudo em mim.
Para só servi-lo que devo fazer? Vem dizer.
Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem.
Pedra por pedra, com esperança de ver Jesus.
Dia após dia, com alegria sempre buscando além.
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Presidente: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, pobre e crucificado, esteja convosco:
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Oremos: Ó Deus, que amais os freis capuchinhos, infundi mais plenamente em nós
a graça do vosso Espirito, e fazei que, fiéis à nossa vocação, possamos dar a todos o
testemunho da nossa fraternidade minorítica, e buscar confiantes na oração a vossa
santa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.
Motivador: Peçamos agora a ajuda do Espírito Santo rezando (cantando) juntos.
(Oração ou canto que seja conhecido por todos).

Iluminação Evangélica Mt 9, 35-36
“Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o
Evangelho do Reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as
multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que
não têm pastor”.

Iluminação Franciscana LTC 36,2
“Consideremos, irmãos caríssimos, a nossa vocação, pela qual Deus nos chamou com
misericórdia, não só para a nossa salvação, mas para a de muitos, a fim de irmos pelo
mundo, exortando a todos, mais com o exemplo que com a palavra, a fazer penitência de
seus pecados e lembrar-se dos mandamentos de Deus”.

Partilha fraterna
Motivador: Como foi o início da nossa presença capuchinha na nossa circunscrição? A
que vieram os capuchinhos? (Recordar alguma história edificante dos inícios.)
E hoje, segundo Cristo e Francisco, como deveria ser a nossa presença?
(Dediquemos alguns minutos à partilha.)
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Motivador: Concluamos a nossa partilha cantado juntos:
Francisco, que trazes para hoje uma lição de amor
Dá-nos teus olhos puros para perceber a Deus
Que nossas mãos saibam unir-se e os corações se libertar
Que nossa voz e a natureza se unam a ti num só cantar
Pai Francisco, vem ensina
Os teus filhos o Cristo imitar
Francisco, irmão da natureza, amigo do Senhor
Grita, aos homens surdos o respeito pela paz
Que as aves cantem sem ser feridas e as plantas cresçam com sua flor
Os homens vivam fraternidade e todos louvem o bom Senhor
Francisco, que inspiras paz e bem na vida dos irmãos
Dize qual o segredo da alegria de viver
A tua pobreza tornou-se livre e foste puro de coração
Obedecestes com humildade, tornaste a vida uma oração

Rezemos juntos
Pres. Peçamos com humildade e confiança a graça de nos prepararmos adequadamente
ao Encontro Pan-americano dos Capuchinhos:
1 – Louvemos a Deus pela força que tiveram os nossos predecessores que escreveram
páginas evangélicas de grande entrega no nosso continente, e peçamos que a nossa
geração seja capaz de continuar escrevendo uma história de seguimento radical de Cristo;
roguemos ao Senhor.
Abençoai, Senhor, a nossa presença capuchinha.
2 – Nós vos pedimos, Senhor, que este tempo de preparação ao Encontro Pan-americano
de Capuchinhos seja vivido intensamente por todas as circunscrições e por cada uma das
nossas fraternidades; roguemos ao Senhor.
3 – Para que o Espírito Santo nos faça entender a vontade de Deus para os capuchinhos
deste continente e nos dê a coragem de tomar as decisões necessárias para reavivar cada
vez mais o nosso carisma; roguemos ao Senhor.
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4 – Ajudai-nos, Senhor, a viver de tal modo o seguimento das pegadas de Cristo aqui no
Novo Mundo, para que a nossa vida seja atraente a muitos jovens que queiram te servir
com generosidade; roguemos ao Senhor.
(Outras intenções espontâneas.)
Pres. Renovemos na oração ao Pai o profundo desejo de sermos verdadeiras
fraternidades:
Pai nosso
Pres. Concluamos a nossa celebração rezando a Oração preparatória ao Encontro Panamericano de Capuchinhos:
Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor,
a Vós o nosso louvor pela bela presença dos Capuchinhos nas Américas:
um passado de grandes sonhos,
um presente de muitos esforços
e um futuro cheio de esperança!
Sim, ó Altíssimo, somente a Vós todo louvor e toda glória!
Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor,
dai-nos a graça de reavivar nosso carisma nas Américas,
fiéis ao Espírito das Origens,
abertos às mudanças de nosso tempo,
atentos às urgências e apelos nascidos da vida
que palpita neste imenso continente,
revisando nossa forma de viver o Evangelho,
reinventado nossas estruturas,
fortalecendo nossa presença,
tornando, assim, mais visível e relevante o carisma que nos destes.
Abençoai pelas mãos de Nossa Senhora de Guadalupe,
Padroeira das Américas,
o Encontro Pan-americano dos Capuchinhos.
Iluminai-nos com a ternura de Francisco e o vigor de Clara.
Encorajai-nos com o testemunho de tantos Capuchinhos
que deram a vida neste chão,
para seguirmos as pegadas de vosso amado Filho.
Amém!
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