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APRESENTAÇÃO

Amiguinhos e amiguinhas,

Vamos conversar sobre “Economia de Francisco e Clara"? Construímos esta 
bela revista, feita com muito amor e carinho, para crianças de todo o planeta. O 
Papa Francisco convocou os jovens para pensar uma nova economia, que colo-
que a vida acima do lucro. Para isso, precisamos cuidar da nossa Casa Comum 
e de todas as criaturas que nela habitam. Então, desejamos partilhar com vocês 
essa nossa reflexão.

Vejam o que diz o Diretório para a Catequese: “uma catequese sensível à sal-
vaguarda da criação promove uma cultura de atenção tanto ao meio ambiente 
quanto às pessoas que nele vivem”. Por isso, devemos conversar, e muito, sobre 
o que queremos com a “Economia de Francisco e Clara”. Desejamos uma boa 
caminhada e agradecemos por aceitarem essa aventura. Leiam, reflitam e parti-
lhem com os pais, catequistas, professores e colegas. E o mais importante: que 
vocês sejam crianças e adolescentes de um mundo novo, de paz e amor. 

Agradecemos também a todos os parceiros que tornaram essa iniciativa pos-
sível: Arquidiocese de Belo Horizonte, através da Região Episcopal Nossa Se-
nhora do Rosário, do Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental, 
do Vicariato Episcopal para Ação Pastoral, da PUC-Minas, através do Grupo de 
Reflexão e Trabalho para a Economia de Francisco e Clara, e da Articulação Bra-
sileira para a Economia de Francisco e Clara. Muito obrigado a todos e a todas 
que acreditam na construção de um mundo como Deus sonha para nós. Um 
Reino de justiça e fraternidade. Com uma economia de vida para todos, princi-
palmente para as novas gerações, e para o planeta. E não se esqueçam: “Louvai 
o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas criaturas” (Sl 148).
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Olá! Eu sou a Laurinha e 
estou aqui para contar a 
história de duas pessoas 

muito especiais.

Elas moravam em Assis, uma cidade que fica 
numa região montanhosa na Itália,  

há mais de oitocentos anos.  

A VIDA DE
FRANCISCO E CLARA
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Antes de contar sobre eles, preciso falar 
uma coisa importante. Naquela época, muitas 

pessoas sonhavam em fazer parte da nobreza, 
classe dos mais ricos e influentes da sociedade.

Uma das pessoas 
que vamos conhecer 
nasceu em uma família 
nobre e seu nome era 
Chiara d’Offreducci, 
ou Clara, menina doce 
que respeitava a todos 
e gostava de ajudar 
as pessoas mais 
necessitadas. Clara  
era de uma família  
muito importante, que 
tinha arranjado para ela 
um casamento com um 
homem muito influente. 
Isso lhes daria mais 
prestígio e autoridade.
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A outra pessoa era um rapaz 
que recebeu o nome de Giovanni 

di Pietro di Bernardone, mas 
depois ficou conhecido como 
Francesco, um apelido que ele 
recebeu do pai, pois significa 

“francesinho” e seu pai, grande 
comerciante de tecidos, tinha 

um carinho pela França, de onde 
trazia seus produtos. Francisco 
era muito alegre, gostava muito 
de festas, de música e de estar 
com seus amigos. Sua família 
era de uma classe chamada 

burguesia e decidiu mandá-lo  
para a guerra, pois, se ele 

voltasse de lá como um herói, 
receberia o título de nobre,  
e seria muito rico e famoso.

Os sonhos das famílias deles não eram os mesmos daqueles 
jovens, nem os de Deus para eles. Francisco decidiu abrir mão 

de tudo: largou a guerra, passou a cuidar dos doentes da 
cidade, reconstruiu capelas, pregou o Evangelho, fez de Cristo 
o centro da sua vida e anunciou que era possível viver de um 

jeito mais simples, sem fama, poder e dinheiro. 
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Clara fugiu do  
casamento arranjado,  
viveu em um mosteiro, 
dedicou-se à oração  
pelo mundo e à vida de 
pobreza, que nada mais  
é do que partilhar o que  
se tem e viver sem exageros. 
Ela foi uma grande amiga  
e conselheira de Francisco, 
mesmo sendo mais  
nova que ele. 

Ele cuidou da nossa Casa Comum,  de toda a criação e das pessoas  mais humildes, pois enxergava  nelas o próprio Cristo,  nascido numa manjedoura  e necessitado de cuidados. 

9



A grande revolução que causaram ainda chama a atenção de muitas pessoas e da nossa Igreja. Suas vidas, sua fé e o desejo de imitar a Jesus apontam um caminho claro: viver o Evangelho é ser simples, ter apenas o essencial, não deixar faltar o necessário aos nossos semelhantes e ajudar a dar dignidade a todos, pois Jesus veio para que todos tenham vida em abundância.
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O xará de Francisco, o Papa,  

inspirado por esses dois jovens,  

propôs um novo modelo de vida  

e economia para nossos tempos.  

A proposta está sendo conhecida como  

”a Economia de Francisco e Clara“.  

Que tal conhecermos mais? 

QUE TAL CONHECERMOS MAIS?
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POR QUE PENSAR OUTRA 
ECONOMIA É IMPORTANTE?

Durante toda a minha vida e trajetória como  
Padre na Argentina, sempre acreditei muito na força 
 e nas ideias da juventude. Quando me tornei Papa, 

maior líder da Igreja Católica no mundo,  
quis fortalecer espaços onde jovens possam se 
reunir, propor e praticar mudanças. Um desses 

espaços é a Economia de Francisco e Clara.
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Para isso, convidei jovens de todo o mundo que  
se interessam por economia e têm ideias de como 

mudar o mundo. Nesse convite, falei de uma questão 
que muito me preocupa: a forma pela qUAL nós,  

seres humanos, mulheres, homens, crianças, jovens  
e idosos, nos relacionamos com a natureza.

De: Papa Francisco
Para: você!
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Embora muita gente diga que economia é acumular 
dinheiro e poder, para mim ela não é isso.  

A economia é a forma e o estudo sobre como  
as pessoas sobrevivem, produzem e partilham  

as riquezas. Podemos dizer que economia é como  
nós cuidamos de nossas casas, de nossas 

comunidades e do Planeta Terra, que é, na verdade, 
nossa Casa Comum, a casa de todos nós.

ECONOMIA?
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AMOR

SOLIDARIEDADE

eu Me preocupo muito com as pessoas  
e outros seres vivos que são maltratados. 

Hoje em dia, muita gente se importa  
mais com a quantidade de coisas que 

acumulamos do que com ideias e relações  
de solidariedade e amor. 

Muitas vezes, compramos coisas de que 
não precisamos. Desperdiçamos comida 
e jogamos no lixo brinquedos, roupas e 
outros objetos sem nem pensar que há 

outras crianças e famílias que gostariam 
muito de ter o mesmo que nós.
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