
CELEBRAÇÃO PARA O ENCONTRO MUNDIAL DA  

ECONOMIA DE FRANCISCO E CLARA 
 

 
Preparar o espaço em forma de roda. No centro, dar destaque à Sagrada Escritura, vela e Cruz. Onde for possível, 
organizar um cartaz com a logo da Economia de Francisco e Clara e imagens de São Francisco e Santa Clara de Assis.  

1. CHEGADA – silêncio - oração pessoal - refrão meditativo (https://www.youtube.com/watch?v=Gp2HLTGXQ8g): 

-  Tudo está interligado, como se fôssemos um! Tudo está interligado nesta casa comum! 

2. ABERTURA 

-  Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis) 
 Ao Deus do universo venham festejar! (bis) 

-  Seu amor por nós, firme para sempre, (bis) 
 Sua fidelidade dura eternamente! (bis) 

-  Venham jovens todos, venham celebrar, (bis) 
 Nova economia vamos instaurar! (bis) 

-  Venha toda gente para o mutirão! (bis) 
 Unidos somos mais fortes na libertação! (bis) 

-  Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis) 
 Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis) 

-  Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos. (bis) 
 Com Clara e Francisco, a Deus louvação! (bis) 

3. RECORDAÇÃO DA VIDA 
Recordar os acontecimentos, os fatos e as experiências vividas nos últimos dias, tanto em nível eclesial quanto em nível 
social. Fazer memória da caminhada e da realidade de cada Comunidade Eclesial. Podem ser apresentadas impressões 
quanto ao sistema econômico atual e as consequências sentidas na vida do povo.  

4. HINO 

1ª Proposta 

1.  O nosso Deus, com amor sem medida, 
chamou-nos à vida, nos deu muitos dons. 
Nossa resposta ao amor será feita 
se a nossa colheita mostrar frutos bons. 

Mas é preciso que o fruto se parta 
e se reparta na mesa do amor! (bis) 

2.  Participar é criar comunhão, 
fermento no pão, saber repartir. 
Comprometer-se com a vida do irmão, 
viver a missão de se dar e servir. 

2ª Proposta 

1. Na mesa sagrada se faz unidade, 
No pão que alimenta, que é o pão do Senhor. 
Formamos família na fraternidade, 
Não há diferença de raça ou de cor. 

Importa viver, Senhor, unidos no amor, 
Na participação, vivendo em comunhão! (bis) 

2. Chegar junto à mesa é comprometer-se, 
É a Deus converter-se com sinceridade. 
O grito dos fracos devemos ouvir, 
E em nome de Cristo, amar e servir! 

5. SALMO 124(123) – 2ª Versão 
"Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo?” (Romanos 8,32.35). 

O Senhor está com a gente. Se deixarmos sua força atuar através de nós, veremos coisas novas acontecerem. 

1.  Se o Senhor não estivesse a favor da nossa gente, diga o povo de Israel... 
-  Diga o povo de Israel! 
2.  Se Olorum não estivesse a favor da negra gente, diga o povo de Zumbi... 
-  Diga o povo de Zumbi! 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp2HLTGXQ8g


3.  Se Tupã não estivesse a favor da Índia gente, diga o clã de Ajuricaba...* 
-  Diga o clã de Ajuricaba! 
4.  Se Deus Pai não estivesse a favor da nossa gente, diga o povo oprimido... 
-  Diga o povo oprimido! 
5.  Se Deus Mãe não estivesse a favor de nós, mulheres, diga a gente oprimida... 
-  Diga a gente oprimida! 

Quando nos arrancaram à Mãe-Terra 
e invadiram os rios e a floresta, 
nos teria arrastado a correnteza 
e acabado com a gente com certeza... 
E afogado meu povo nas profundezas – ôi 
e afogado meu povo nas profundezas! 

6.  Olorum, bendito sejas, porque nunca permitiste que esses cães nos devorassem... 
-  Que esses cães nos devorassem! 
7.  Ó Tupã, bendito sejas, porque feito um passarinho escapamos dos seus laços...  
-  Escapamos dos seus laços! 
8.  Ó Deus Mãe, bendita sejas! Em teu nome, o nosso auxílio, céus e terras tu criaste... 
-  Céus e terras tu criaste! 
9.  Ó Senhor, bendito sejas, Olorum, Tupã, Deus Mãe, Deus-conosco para sempre, 
-  Deus-conosco para sempre.  

*  Pode substituir Ajuricaba por povo Kaiowá, Kaingang, Guarani etc. 

6. LEITURA BÍBLICA – Atos dos Apóstolos 2,42-47 

7. REFLEXÃO 
Entre os dias 22 e 24 de setembro, na cidade de Assis, Itália, mais de mil jovens de todo o mundo se reúnem 
para atender ao chamado do Papa Francisco e pensar uma “Economia diferente, que faz viver e não mata, 
incluí e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a degrada”. A proposta da Economia 
de Francisco e Clara abraça a vivência das primeiras comunidades cristãs para nos lembrar a necessidade da 
partilha e comunhão. A realidade posta atualmente nos impulsiona também a construir ambientes de justiça 
e paz, ao buscarmos mudanças individuais, comunitárias e estruturais para que seja verdadeiramente 
formada a fraternidade universal, com toda a criação de Deus.  

Façamos um momento de reflexão silenciosa à luz do texto bíblico que nos foi proclamado. Em seguida, 
partilhamos o que mais nos chamou atenção.  

8. PRECES 
- Irmãs e irmãos, como filhas e filhos do mesmo Pai, apresentemos a Ele as nossas preces: 

 Deus de amor, nos ajude a trilhar os caminhos da economia de Francisco e Clara! 

-  Para que o encontro internacional da Economia de Francisco e Clara, de 22 a 24 de setembro, em Assis, 
faça irradiar, por meio das juventudes, esperança e boas práticas de justiça e caridade para o mundo 
inteiro, especialmente para as comunidades periféricas, rezemos. 

-  Para que a motivação por outra Economia seja sempre iluminada pela opção evangélica preferencial pelos 
pobres e pelo cuidado com a Casa Comum, rezemos. 

-  Para que, pela intercessão de Santa Clara de Assis, sejam efetivadas economias pela igualdade entre 
homens e mulheres e pelo combate ao machismo, racismo e à cultura do descarte, perpetrados pelo 
sistema econômico vigente, rezemos.  

-  Para que nossa Igreja se abra aos caminhos apontados pelo Papa Francisco e atenda de forma efetiva aos 
chamados por ele provocados, rezemos.  

-  Para que acreditemos na força do comunitário e tenhamos sempre coragem para defender aqueles e 
aquelas que mais precisam, bem como a Mãe Terra, rezemos.  

 Preces espontâneas... 



 Com amor e confiança, rezemos a oração da unidade: 

 Pai-nosso... 

9. ORAÇÃO 

Pai nosso, nos dai força e sabedoria para buscar “uma economia diferente. 
Uma economia que faz viver e não mata. Que inclui e não exclui. Que humaniza e não desumaniza. Que 
cuida da Criação e não a depreda.” 
Nos ajude a estar juntos, nos conhecer e fazermos um “pacto” para mudar a atual economia. “A dar 
alma à economia do amanhã”. 
Louvado sejas, meu Senhor, “pela consciência de que hoje, mais do que nunca, tudo está intimamente 

conectado. O cuidado do ambiente não pode ser separado da justiça para com os pobres e da 
solução dos problemas estruturais da economia mundial. 

Que nós sejamos capazes de escutar com o coração 
os gritos cada vez mais angustiados da terra, da água, do ar. 
O grito de seus pobres em busca de ajuda e de responsabilidade. 
Nos comprometa a darmos respostas e não virarmos para o outro lado. 
Que a mensagem de sonoridade e fraternidade de Clara e Francisco nos ilumine. 
Nos inspire na construção de outra economia. 
Vos pedimos, dai-nos a coragem e a inteligência para corrigirmos os modelos de crescimento incapazes 
de garantir o respeito pelo meio ambiente, a aceitação da vida, o cuidado da família, a equidade social, 
a dignidade dos trabalhadores e os direitos das gerações futuras. 
Assim sejamos.  
Amém! 

9.  BENÇÃO  
-  Que desça sobre nós a bênção do Deus amor-misericórdia: Pai e Filho e Espírito Santo! 
  Amém! 
-  Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 
 Para sempre seja louvado! 

No canto final, pode-se fazer uma ciranda. 

1. Deus chama a gente prá um momento novo 
de caminhar junto com seu povo. 
É hora de transformar o que não dá mais 
sozinho isolado ninguém é capaz 

Por isso vem, entra na roda com a gente, também. 
Você é muito importante, vem! (BIS) 

2. Não é possível crer que tudo é fácil 
há muita força que produz a morte 
Gerando dor, tristeza e desolação 
É necessário unir cordão 

3.  A força que hoje faz brotar a vida 
atua em nós pela Sua graça 
É Deus quem nos convida a trabalhar 
Amor repartir e as forças juntar. 


