De:

Assistência Regional

Para:

Dirigentes da Iª Secção

Assunto:

Iniciativa – Dia de São Francisco de Assis

Data:

Santarém, 2 de outubro de 2015

Circular: 004-2015-AR

Caros Irmãos Escutas,
No seguimento do Plano Anual aprovado no passado dia 21 de junho, e como
primeiro passo para “Caminhar Renovando: na Caridade”, vem a Assistência Regional, com
a colaboração da Equipa Regional de Lobitos, lançar-vos o desafio de darem a conhecer um
pouco mais sobre São Francisco aos vossos Lobitos.
Para cumprir este objetivo, e de acordo com o Plano Anual de Atividades, lançamos
a Iniciativa do Dia de São Francisco, o qual se celebra a 4 de outubro, sendo que no
presente ano corresponde a um domingo. Sabemos que alguns Agrupamentos ainda não
iniciaram as atividades, no entanto é nosso objetivo, que mesmo fora desta data festiva,
esta dinâmica possa ser posta em prática.
Para a Iniciativa – Dia de São Francisco propomos que a façam no covil, em
agrupamento ou mesmo apresentar na comunidade paroquial, lendo este pequeno Jogral
de São Francisco:
Dia de São Francisco - 4 outubro
Introdução: Enquanto jovem, São Francisco, vibrava com tudo o que era vivo,
jovem, nobre e belo: com as proezas dos cavaleiros, com os poemas de amor com as
belezas da natureza, com os encantos da amizade, esta sensibilidade tornava-o também
companheiro dos pobres. Era amigo de todos...
Jogral: São Francisco de Assis e os animais
1- São Francisco é o santo dos pássaros.
2- É o Santo dos animais.
3- Conversa com os animais.

4- Chamava a todos de irmãos.
5- São Francisco nasceu em Assis, na Itália, em 1182.
6- Sempre com um coração bom e alegre.
7- Grande amigo dos pobres.
8- Um dia viu um doente, ferido e abandonado, deu-lhe o próprio manto.
9- Ainda jovem, quis seguir a Jesus bem de perto, e mudou a vida.
10- Muitos o seguiram. Todos queriam seguir a Deus no Amor e na Caridade.
Todos: São Francisco é um Santo do Amor.
1- Formou uma grande família, os Franciscanos.
2- Foi um Santo muito simples e humilde.
3- Não queria que os seus seguidores vivessem preocupados com as riquezas, mas
com o Evangelho de Jesus.
4- Foi um grande adorador da Eucaristia.
5- A frase que dizia era: “Meu Deus e meu tudo”.
6- Outra frase muito utilizada: “Paz e Bem”.
7- Teve tanto amor a Jesus que recebeu as Chagas de Jesus nas suas mãos, pés e
coração.
8- Ainda dizia: “Ficai firmes no Amor de Deus”.
9- São Francisco morreu com 45 anos.
10- São Francisco amou os animais, escutavam as suas palavras.
Todos: São Francisco de Assis, abençoai todos os animais da terra e do mar.
1 e 2- Louvado sejas, meu Senhor, com todas as criaturas.
2 e 3- Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento.
3 e 4- Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água.
5 e 6- Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo.
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6 e 7- Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã e mãe Terra.
7 e 8- Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam pelo Teu amor.
9 e 10- Louvado sejais, meu Senhor, pela irmã morte.
Todos: São Francisco de Assis, dai-nos amor aos animais, às plantas, aos insetos,
aos pássaros, aos peixes, a todos os animais. São Francisco dai-nos a graça de todos os
Homens viverem unidos em paz e no bem.
No final pretende-se que cada Lobito pinte uma das imagens de São Francisco para
colocar no Placard do Covil (ver anexo 01).
Estamos ao dispor para qualquer esclarecimento.

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,
Pe. Paulo Marques
Assistente Regional Adjunto
assistencia.santarem@escutismo.pt
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