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MOTIVAÇÃO INICIAL 

Queridos irmãos e irmãs! A liturgia deste domingo nos faz ver que o amor ao próximo e a caridade são 
basilares na experiência da vida cristã comunitária. Por eles, superamos toda a indiferença. Hoje, por meio 
da parábola do pobre Lázaro, o Senhor nos convida a vencer todas as formas de indiferenças econômicas, 
políticas e sociais. E como um princípio do Evangelho: “amar o irmão como a nós mesmos”. Esse amar pede 
atitudes cristãs que impeçam e eliminem todas as formas de egoísmo, de injustiças e suavizem os males 
inevitáveis da vida. 

Desde o ano de 2019, nosso Papa Francisco vem convocando um grande movimento para cumprir com esse 
objetivo: vencer a indiferença econômica que fere e mata. De 22 a 24 de setembro, jovens do mundo todo 
estão em Assis, Itália, para um encontro chamado: “Economia de Francisco e Clara”. Por meio deste 
encontro, nossa Igreja quer “rever os esquemas mentais e morais” que não mais dão respostas ao plano de 
Deus para toda a criação.  Nesta celebração, nos unimos a esses jovens reunidos em Assis, junto ao Papa 
Francisco, para que toda a sua luta resulte em um “realmar” as estruturas que causam feridas e roubam as 
esperanças dos homens e mulheres de hoje. 

PRECES 

-  Ouvida e meditada a Palavra de Deus, elevemos ao Senhor as nossas preces: 

Senhor, faze-nos instrumentos da tua paz! 

- Pela Igreja, que hoje tem seus olhos direcionados para a cidade de Assis, para que, à luz do Evangelho, seja 
anunciadora do projeto de Deus por um mundo mais fraterno, justo e igualitário, rezemos. 

- Pelas autoridades civis, para que sejam fiéis na administração dos bens comuns a todos os povos e nações, 
e para que os projetos e políticas governamentais promovam todas as formas de vida, incentivando a 
proteção dos bens comuns, rezemos. 

- Pelos jovens que lutam por um futuro melhor e se asseguram na proposta econômica de Francisco e Clara, 
repensando a economia excludente, que sua luta esteja firmada na reta intenção de humanizar a economia, 
tornando-a justa, sustentável, para que assegure e promova a soberania dos povos, rezemos. 

- Para que toda a crise humanitária em que a sociedade está imersa seja vencida pela integração dos 
diferentes setores, que buscam na economia de Francisco e Clara caminhos de diálogo e de encontro, 
rezemos. 

- Pelo Papa Francisco, para que seu desejo e testemunho de uma Igreja toda sinodal, desperte no povo 
católico a coragem, a perseverança e o desejo de plena comunhão, rezemos. 


