
 

 

 

 

 

 

Ordem Franciscana Secular e Juventude 
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Gerais 
Endereço: Rua Tupis, n° 38, sala 1105, Centro. Belo Horizonte – MG | CEP: 30190-901  

Responsável: Márcio Bernardo  
(Coordenador de Comunicação e Coordenador de Promoção Vocacional) 

ofssudeste1@gmail.com 
 

CAPÍTULO ELETIVO DA  

OFS DO BRASIL 
 

Entre os dias 24 e 26 de agosto a OFS do Brasil esteve reunida em Salvador, na Bahia, para 
celebrar seu XIV Capítulo Nacional. Os representantes dos diversos regionais estiveram 
presentes para avaliar a caminhada da fraternidade nacional e para definir o novo conselho, as 
prioridades e linhas de ação para o triênio que se inicia a partir de agora. 

 
Foto Oficial do Capítulo  

 
Para conduzir os serviços durante o triênio 2018-2021 foram escolhidos pela assembleia os 
serguintes irmãos e irmças: Ministra: Maria José (Zezé), MS; Vice-Ministro: Marco Antônio, RJ; 
Formadora: Mayara Ingrid, MA; Secretário: Antônio Júlio, SP; Tesoureiro: Felipe Paiva, PB; 
Assessoria Jurídica: Antônio Castro, MA; Coordenador da Área Norte: Jucilene Caldas; 
Coordenador da Área Nordeste A: Paulo Gomes, CE; Coordenador da Área Nordeste B: Ebevaldo 
Oliveira, PB; Coordenador da Área Centro-Oeste: Clodoaldo dos Santos, MS; Coordenador da 
Área Sudeste: Maria Lúcia, RJ; Coordenador da Área sul: Aura Lana, SC; Conselho Fiscal: 
Titulares: Aluísio, SP, Joseval, BA, Maria Izabel, MS; Suplentes: Mario, SP, Cleide, SP, 
Nunez,PB. Os representantes dos demais serviços são escolhidos por indicação posterior. 
 
Como prioridades para o triênio 2018-2021 foram definidas: 
 
1) Formação, aprofundando o compromisso e vivência do carisma franciscano secular. 
  
2) JPIC, como expressão da identidade da OFS. 
  
3) JUFRA, como forma de trabalhar as juventudes e também a renovação da OFS.  
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FORMAÇÃO 
 
Amados Irmãos e Irmãs Conselheiros Locais de todo o Regional Sudeste 1, Paz e bem! 
 
Esperamos encontrá-los bem e animados na caminhada fraterna! 
 
Dando continuidade ao Projeto de Formação 2017-2020, gostaríamos de apresentar-lhes mais 
uma frente de atuação formativa. Percebendo a fragilidade de nossas fraternidades, precisamos 
fortalecer os Conselhos Locais para que multipliquemos nossa formação e todos tenhamos uma 
caminhada mais sólida. 
 
Para isso, criamos as Escolas de Formação de Conselheiros. Chamamos de “Escolas” porque 
todos temos algo a aprender ao longo da nossa formação permanente. Voltemos ao papel de 
estudantes e aprendamos um pouco mais sobre a nossa identidade e organização geral. Vamos 
voltar às nossas fontes, revendo nossos papéis e revisitando documentos que são fundamentais 
na vida das nossas fraternidades.  
 
Sendo assim, organizamos as Escolas por Distrito para facilitar a logística e a interação, de forma 
que todos sintam-se à vontade para participarem e esclarecerem dúvidas. Nossa prioridade é 
oferecer formação de qualidade sobre a nossa Ordem com custos reduzidos.  
 

 
 
A proposta é que cada fraternidade assuma os custos do transporte até a cidade onde será 
realizada a Escola, assim como lanches a serem partilhados no café da manhã e da tarde, 
enquanto a fraternidade anfitriã oferece o almoço a todos os participantes. (No Distrito 1, essa 
distribuição será refeita, porque a maioria das fraternidades é na Região Metropolitana de BH.)  
Não haverá necessidade de local para hospedagem, já que a Escola acontecerá no decorrer de 
um dia, que pode ser sábado ou domingo, a critério dos irmãos do Distrito. O Regional cobrirá os 
custos da Equipe de Formação.  
 
 
 



Compreendemos as limitações financeiras das fraternidades, mas temos a certeza de que 
aproveitar essa oportunidade inédita será grande diferencial na caminhada das nossas 
fraternidades.  
 
As primerais Escolas acontecerão nos seguintes locais: 
 
1) Distrito 1, sediado pela Fraternidade São Francisco das Chagas, no dia 30/09, em BH. Para 

conduzir a formação estarão presentes os conselheiros regionais Ana Carolina, Ana Flávia e 
Márcio Bernardo 

2) Distrito 7, sediado em Patos de Minas, também no dia 30/09. Na condução da formação 
estarão presentes as conselheiras regionais Ana Paula, Mônica Abadia e Joice Oliveira, da 
Juventude Franciscana e membro da equipe de formação da OFS.  

 
As demais Escolas de Formação (Distritos 2, 3, 4, 5, 6 e 8) ainda serão agendadas de acordo 
com as possibilidades do Distrito e da Equipe de Formação Regional. Contamos com a presença 
de TODOS os Conselheiros, inclusive assistentes espirituais, na certeza de que precisamos 
aprender sempre mais a respeito de nossa Ordem e dos serviços que assumimos na fraternidade.  
 
Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida e sugestão.  
 
Fraternalmente, 
 

                           Ana Carolina Miranda 
Coordenadora Regional de Formação  

 

JPIC – JUSTIÇA, PAZ E INTEGRIDADE 
DA CRIAÇÃO 

 
 

No intuito de promover um melhor conhecimento sobre o serviço de JPIC e sobre sua área de 
atuação, o regional da OFS de Minas Gerais estabeleceu uma parceria entre este serviço e o 
serviço de Comunicação, sendo desenvolvida a “Campanha Você Sabia?”.  
 
A campanha consiste na divulgação, promovida através da página OFS Minas Gerais – Regional 
Sudeste I no facebook e via whatsapp (devendo ser encaminhada pelos coordenadores distritais 
e pelos ministros locais para todos os membros da fraternidade).  
 
O foco da campanha é criar uma conscientização sobre questões sociais e ambientais, 
promovendo reflexões que impulsionem o cuidado para a ecologia integral, que relaciona o ser 
humano, a sociedade e o planeta, atendendo ao convite do Papa Francisco na Encíclica Laudato 
Si’.  
 
Entre em nossa página no facebook, veja todas as edições da campanha e ajude na divulgação 
para que mais pessoas se conscientizem e contribuam na construção do Reino. 

 
 
 



OFS e CFFB 
 

 

CARTA DA CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA FRANCISCANA DO BRASIL AO PAPA FRANCISCO 

“Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos 

céus!” (Mt 5,10) 

 

Papa Francisco, Paz e Bem! 

Vivemos tempo de profundas mudanças e como bem disseste em Laudato Si são tempos de uma 

séria e grave crise socioambiental. 

Assistimos preocupados o aprofundamento perturbador de políticas e retóricas globais de ódio e 

violência, que incitam a desintegração das relações humanas, a desfiguração do Sagrado e a 

ruptura cada vez maior do humano com a Terra, nossa Casa Comum e fonte da vida. 

Vemos, com igual preocupação, a mesma e crescente agressão a ti e aos teus apelos de 

seguirmos ao Senhor, no rosto ferido dos feridos de nossos dias. 

Em meio a este tempo sombrio e de transformações que exige de nós, cristãos e cristãs, 

profetismo e esperança acompanhamos em teu ministério e pastoreio o chamado vigoroso para a  

“alegria do Evangelho”, para a saída ao encontro dos pobres e para a comunhão universal de  

todas as pessoas de “boa vontade”. 

Acabamos de celebrar os 50 anos da Conferência Latino Americana, de Medellín. Afirmamos que 

“a opção preferencial pelos pobres” é a razão primeira do ser da Igreja. 

 

 

 



 

É dentro deste panorama desafiador que a Conferência da Família Franciscana do Brasil quer 

reafirmar o compromisso com o Cristo Pobre, Humilde e Crucificado tão amado por Francisco de 

Assis e tão desvelado em teu Pontificado, Francisco de Roma. 

É a partir destes desafios, e igualmente dos citados em tua última “Carta ao Povo de Deus”, de 20 

de agosto, que dirigimos nosso apoio irrestrito a ti que nos precede na caridade e na misericórdia. 

E uma palavra é sempre necessária: o Papa não está sozinho! Somos contigo! 

Obrigado por teu serviço à Igreja e por teu testemunho. Quem vive radicalmente o Evangelho e 

luta pela justiça será rejeitado e perseguido. 

E certos de que Deus não abandona os pobres e nem àqueles que O atendem nos fracos e 

indefesos, te confiamos à proteção de São Francisco e de Sua Mãe, a Virgem de Aparecida. 

Benção Apostólica sobre nós, a nossa Conferência e o nosso povo. 

 

Brasília, 31 de agosto de 2018 

 

Frei Éderson Queiroz - OFMCap, 

Presidente 

Conferência da Família Franciscana do Brasil - CFFB 

 
Carisma desenhado 

 
 

Consagração de Santa Clara 
 

 

 

 

 



JUVENTUDE FRANCISCANA  

 

Entre os dias 13 e 15 de Julho, as fraternidades do Regional da JUFRA (Juventude Franciscana) 

estiveram reunidas em Salinas para seu Congresso Avaliativo. O tema refletido foi “Empatia 

Franciscana” e o lema “Que os irmãos se mostrem familiares entre si” (Regra Bulada 6, 7). 

Nesse congresso os jovens avaliaram a caminhada de suas fraternidades e do secretariado 

regional e planejaram os próximos passos e atividades do carisma franciscano para a juventude 

de Minas Gerais. 

Que Deus fortaleça e abençoe o trabalho destes jovens que vivem com alegria e compromisso o 

Evangelho de Jesus Cristo ao modo de Francisco e Clara!  

CALENDÁRIO DO REGIONAL 
Setembro 

09 – Encontro do 8° distrito em Araçuaí 

17 – Celebração das Chagas de São Francisco 

23 – Encontro do 4º distrito em Poços de Caldas 

23 – Encontro do 5° distrito em Diamantina 

30 – Escola de Formação de Conselheiros – Distrito 1 (BH) e Distrito 7 (Patos de Minas) 

Outubro 

03 – Celebração do Trânsito de São Francisco 

04 – Celebração de São Francisco 

21 – Encontro do 6° distrito em Uberlândia 

Novembro 

09 a 11 – Capítulo Regional Avaliativo em Divinópolis 

Dezembro 

25 - Natal 


