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PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

Compromisso 
com a cultura 

da paz Irmã Cleusa Neves, CFA 
Vice-presidenta da CFFB

Nesta edição o Irmão Sol nos 
transportará às alegrias dos festejos 
franciscanos nos diversos recantos da 
Terra de Santa Cruz. Dentre tantas outras 
datas e acontecimentos importantes para a 
CFFB tivemos, ainda, no dia 12 de outubro, 
a festa da padroeira do Brasil: Nossa 
Senhora Aparecida. Todos estes festejos 
nos conduzem a um único desejo: o de um 
Brasil melhor. Vivemos em tempos difíceis: 
avanço do autoritarismo, da intolerância, 
do extermínio das minorias, do desejo de 
conquistar a paz pelo poder e pelas armas, 
dentre tantos outros. Está em jogo a justiça, 
os direitos humanos, a vida. Querem 
roubar-nos a liberdade. Precisamos resistir 
e rejeitar. A melhor forma de fazê-lo é 
através da cultura da paz, pois “À luz do 
nosso carisma, compreendemos que se faz 
necessário construir um novo horizonte 
utópico que nos comprometa com a 
construção de um projeto de país com 
justiça e paz em respeito à integridade da 
criação” (Carta de Aparecida, CFFB, 06 de 
agosto de 2017). 

Para nós franciscanas e franciscanos, 
a cultura da paz é  conditio sine qua 
non.  Tenhamos claro, porém, que todo 
aquele que investe sua vida a serviço 
da vida, sempre encontrará oposições, 

perseguições e até morte. Pensar, opinar e 
trilhar caminhos para construir a cultura 
da paz é arriscar ouvir o que dirão: “é 
política, é subversão, é comunismo”. 
Jamais esqueçamos que somos filhas e 
filhos de Francisco de Assis. A realidade 
interpela-nos e conclama-nos a colaborar 
nesta construção, seja qual for os rumos 
que darão ao Brasil. Por isso, fazendo 
memória do Capítulo das Esteiras/2017, 
pedimos: intercedei pelo Brasil “Óh Mãe 
preta, óh Mariama, Claro que dirão, 
Mariama, que é política, que é subversão, 
que é comunismo. É Evangelho de Cristo, 
Mariama!”, ainda assim, invocamos suas 
bênçãos sobre toda a nossa família e sobre 
um Brasil sedento de “Paz – fruto da 
justiça, do bem e da Misericórdia de Deus” 
(Carta de Aparecida).

Ouvindo ecos das celebrações de 
outubro, o Irmão Sol nos possibilitará, 
ainda, saber como foram as festividades 
franciscanas nos diferentes Regionais 
da CFFB, através dos artigos enviados 
pelas Irmãs e Irmãos que nos narram 
as impressões e relatam os detalhes 
importantes da celebração da Festa de São 
Francisco. 

A todas/os vocês, Paz e bem, boa leitura!



Boletim Irmão Sol
S e t e m b r o  -  O u t u b r o  d e  2 0 1 8

Pregue sempre o Evangelho, se necessário use palavras. 4

Frei Leandro Defendi, OFM 

São Francisco lia e compreendia os 
textos Sagrados como se fossem escritos 
para ele. Sua forma de compreensão era 
prática e aplicada em sua vida. Não fazia 
uma leitura atemporal ou que não estivesse 
implicado diretamente com o texto. Ele 
se colocava de maneira simples diante do 
texto e queria que os seus irmãos também 
tivessem essa mesma atitude de respeito 
para que o texto fosse aplicado à vida e não 
ficasse alheio a ela.

O que chama atenção antes de mais 
nada é o tipo de compreensão que São 
Francisco teve da Palavra de Deus. Embora 
ele mesmo se considerasse “simples e 
idiota” (Test 19; CtOr 39), isto é, “iletrado” 
teve profundíssima compreensão da 
Palavra do Senhor. Malraux observa 
que Francisco é um santo sem teologia, 
mas talvez melhor seria dizer com Louis 
Antoine que a teologia de Francisco 
não consiste em conceitos sublimes. Sua 
teologia é essencialmente diálogo terno, 
ardente, chama que brota de seu coração. 
Deus é para ele realidade. É precisamente 
a partir deste ângulo que deve ser 
entendido o modo como Francisco se 
posicionou diante da Sagrada Escritura 
(DICIONÁRIO FRANCISCANO, 1993, p. 
527).

Em relação à compreensão que São 

Francisco tinha da Palavra de Deus, 
Celano assim escreve a seu respeito:

Embora não tenha tido nenhum 
estudo, o santo aprendeu a sabedoria do 
alto, que vem de Deus, e iluminado pelos 
fulgores da luz eterna, não era pouco o 
que entendia das Sagradas Escrituras. 
Sua inteligência purificada penetrava os 
segredos dos mistérios, e, onde ficava 
fora a ciência dos mestres, entrava seu 
afeto cheio de amor. Lia, às vezes, os 
livros sagrados, e o que punha uma vez na 
cabeça ficava indelevelmente gravado em 
seu coração. Usava a memória no lugar 
dos livros, porque não perdia o que ouvia 
uma vez só, pois ficava refletindo com 
amor em contínua devoção. Dizia que 
esse modo de aprender e de ler era muito 
vantajoso, sem ter que folhear milhares 
de tratados. Era um verdadeiro filósofo 
porque não preferia coisa nenhuma mais 
que a vida eterna. Afirmava que passaria 
facilmente do conhecimento de si mesmo 
para o conhecimento de Deus aquele que 
estudasse as Escrituras com humildade 
e sem presunção. Era frequente resolver 
oralmente as dúvidas de algumas questões, 
porque, embora não fosse culto nas 
palavras, destacava-se vantajosamente na 
inteligência e na ...

▶ Leia+

REFLEXÃO FRANCISCANA

Como lia e compreen-
dia São Francisco, a 

“Bíblia”

http://www.franciscanos-rs.org.br/como-lia-e-compreendia-sao-francisco-a-biblia/
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CFFB

E-book dE PoEmas E músicas clarianas

A CFFb promoveu no 
mês de agosto a Chamada 
de Publicação de Poemas 
e Músicas Clarianas, onde 
admiradoras e admiradores, 
religiosas e religiosos 
consagrados, leigas e leigos 
de nossa querida ordem 

Franciscana secular do brasil 
se dispuserem a escrever 
poemas e músicas sobre 
santa Clara e a Fraternidade 
universal.

Confira o e-book 
gratuitamente no formato 
PDF, clique aqui.

no  dia de são Francisco de Assis, iniciamos o 
nosso Desafio Franciscano.

Queremos saber como você, sua família, sua 
fraternidade vivem a oração da Paz (atribuída a 
são Francisco de Assis) no dia a dia, e quais os 
questionamentos que através dela, você leva para a 
sociedade.

▶ Assista+ aos vídeos no Facebook de irmãs e 
irmãos que foram desafiados.

#dEsafiofranciscano

no Dia 03 de outubro a CFFb deu início a uma 
pequena série de 16 pequenos vídeos sobre os versos 
da oração pela Paz, atribuída a são Francisco de Assis. 
Membros do Conselhos Diretor, irmãs Franciscanas em 
missão pelas regiões do brasil, formadoras da JuFrA 
e da oFs , irmãos da tor, oFM, oFMCap e oFMConv.  
▶ Assista+ no Canal da CFFb no Youtube.

VídEos formatiVos sobrE a oração PEla Paz

Participe do Centro de renovação da espiritualidade Franciscana CERNEF 
2019, promovido pela CFFb, de 02 a 30 de março de 2019 no seminário santo 
Antônio, Agudos - sP. Contato (61) 3349-0157 e (61) 99588-2781 (WhatsApp).

ffb.org.br/cernef-2019 e coordenacao@cffb.org.br

▶ Sabia+

Agenda
NOVEMBRO
reunião do Conselho Diretor - 26 

e 27 de novembro, em brasília.

http://ffb.org.br/wp-content/uploads/2018/09/CFFB_Poemas_e_Musicas_Clarianas_2018.pdf
https://www.facebook.com/100013333459110/videos/566873873767056/
https://www.youtube.com/channel/UCQSPB5pJroFEp5rokBzBcgA
http://ffb.org.br/wp-content/uploads/2018/09/CFFB_Poemas_e_Musicas_Clarianas_2018.pdf
http://ffb.org.br/cernef-2019
http://ffb.org.br/cernef-2019
http://ffb.org.br/cernef-2019
http://ffb.org.br/cernef-2019
http://ffb.org.br/cernef-2019
http://ffb.org.br/cernef-2019
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CFFB REgIONAIS

assEmblEia ordinária cffb rs
no dia 17 de setembro, no Convento 

são Lourenço, Porto Alegre, aconteceu 
a Assembleia ordinária da Família 
Franciscana – rs. Participaram membros 
das várias Províncias, oFM; oFMCap; irmãs 
bernardinas; irmãs da Penitência e Caridade 
Cristã, província de são Leopoldo e santa 
Maria, Franciscanas de nossa senhora 
Aparecida; Franciscanas Missionárias do 
verbo encarnado; representantes da oFs 
e da JuFrA, mais os membros da equipe 
executiva da CFFb/rs.

A Assembleia transcorreu num clima 
fraterno e celebrativo, na festa dos estigmas 
de são Francisco e memória dos 50 anos da 
CFFb no rs, missa presidida por Frei inácio 
Delazzari – oFM; reflexão, conduzia por 
irmã Mônica de Azevedo... ▶ Leia+

formção na cffb nortE 2
na ocasião estiveram presentes religiosos 

e religiosas, lideranças cristãs, leigos e leigas 
da Diocese de Óbidos, para um momento de 
espiritualidade Franciscana e reflexão sobre o 
apelo do Papa Francisco na encíclica Laudato 
sí “sobre o cuidado da casa comum”.

Desse modo, Moema Miranda assessora 
da rePAM (rede eclesial Pan-Amazônica) 
e facilitadora da conferência, abordou o 
seguinte tema: “ecologia integral- à luz da 
Laudato sí” onde foi discutido e apresentado 
de maneira didática, por meio de atividades 
reflexivas, os problemas que afligem os povos 
da Amazônia...

▶ Leia+

Jornada franciscana cffb sP
Aos 23 de setembro de 2018, aconteceu em são Paulo no nosso regional a Jornada 

Franciscana, no Colégio Franciscano nossa senhora Aparecida – ConsA. Dia em que reuniu 
por volta de 420 pessoas, entre religiosas/os, leigas/os, sacerdotes e simpatizantes. Foi 
um momento de muita serenidade e alegria, iniciamos com a eucaristia e seguiu-se com 
contribuição do Assessor: Frei vitório Mazzuco oFM que trabalhou o tema: tema: Laicato – sal 
da terra e luz do mundo. ▶ Leia+

Agenda
NOVEMBRO
Convivência e estudo CFFb n2 – Dia 

15 de novembro, das 09h às 13h. Local: 
Casa das sMiC, belém – PA.

Assembleia eletiva CFFb sP - 24 de 
novembro, das 8h30min às 16h, na 
sede geral das irmãs Filhas da Divina 
Providencia.

retiro CFFb DF go to - Dias 30.11 
a 2.12. Local: Convento Mãe Admirável, 
Anápolis – go.

DEZEMBRO
retiro da CFFb rs – Dia 02 de 

dezembro. tema: Francisco e a 
encarnação. Assessor: nestor schwarz 
oFM.

http://ffb.org.br/assembleia-ordinaria-da-familia-franciscana-rs.html
http://www.diocesedeobidos.com.br/noticia/47/conferencia-da-familia-franciscana-do-brasil--regional-norte-2
http://ffb.org.br/jornada-franciscana-cffb-regional-sp.html
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CFFB SINFRAJUPE

nas últimas semanas, vivemos um certo 
movimento de tomada de consciência 
cidadã. Houve como que um despertar 
de alguns setores da população, que se 
deram conta de um perigo iminente. É 
o que se chamou uma possível virada 
eleitoral. expressiva nas grandes cidades, 
com pessoas de todas as idades, mas 
particularmente entre jovens e mulheres. 
tempo curto, que não impediu a derrota de 
nosso candidato Haddad, mas que mostrou 
um movimento saudável na sociedade 
e que poderá servir para desenhar um 

caminho futuro. Pela rua, no momento 
da votação, aqui no rio, havia um grande 
número de botons 13, de pessoas de uma 
alegria contagiante. Do outro lado, uma 
certa perplexidade, diante de uma vitória 
que já não parecia tão fragorosa. Mesmo 
assim, foi uma ampla maioria, de cerca 
de 12%. em são Paulo, ela foi enorme. Ali 
nasceram Pt e PsDb, assim como fortes 
movimentos sindicais. e agora é o centro do 
conservadorismo. em plano nacional, em 
relação às últimas pesquisas... ▶ Leia+

A pauta principal da audiência foi o fato do município de Cruzeiro da Fortaleza não ter 
sido contemplado nos estudos de impacto ambiental do empreendimento.  o município será 
diretamente afetado pela operação da mineradora em diferentes condições, principalmente 
pelo fato do abastecimento público local ser proveniente do curso d’água advindos da 
barragem de rejeito. 

Foram feitas apreciações pela empresa Yara com relação ao processo de licenciamento 
ambiental o qual foi submetido à empresa e os tramites até a emissão das licenças de 
instalação. Contudo, ficou clara a ausência do município... ▶ Leia+

cultiVando uma EsPiritualidadE 
Ecológica” - 05 E 06 dE outubro 

dE 2018

o retiro cultivando uma espiritualidade 
ecológica aconteceu nos dias 05 e 06 de 
outubro, na capela nossa senhora das graças, 
na paróquia são bento, no bairro Jd. Morumbi, 
em são José dos Campos.

o retiro foi assessorado pelo irmão marista Afonso Murad, téologo, professor de teologia na 
FAJe - Faculdade Jesuíta de Filosofia e teologia em belo Horizonte - e escritor de diversos livros 
na área, especialmente em temas ligados a ecoteologia e a Mariologia. ▶ Leia+ 

a construção dE uma frEntE amPla dEmocrática: l.a.gomEz dE souza

minEradora noruEguEsa Yara 
ignora imPactos Em cruzEiro 

da fortalEza (mg)

https://leonardoboff.wordpress.com/2018/10/29/a-construcao-de-uma-frente-ampla-democratica-l-a-gomez-de-souza/
http://www.falachico.org/2018/09/mineradora-norueguesa-yara-ignora_27.html
http://socioambiental-diocesesjc.blogspot.com/2018/10/registros-do-retiro-cultivando-uma.html
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CFFB SINFRAJUPE

IgREJA NO BRASIL E NO MUNDO

o seguinte apelo é emitido pelos líderes 
religiosos dos agrupamentos continentais 
das conferências episcopais. endereça-se aos 
líderes e representantes governamentais, 
pedindo-lhes que trabalhem por uma 
implementação ambiciosa do Acordo de 
Paris em prol das pessoas e do planeta. em 
particular, pedimos que a CoP24 (Katowice, 
Polônia, dezembro de 2018) seja capaz de se 
provar um marco no caminho estabelecido 
em Paris, em 2015.

Diante da crescente urgência da atual 
crise ecológica e social, e inspirados pelo 
trabalho de campo realizado nos últimos 
três anos por tantos agentes corajosos em 
todo o mundo - dentro e fora da igreja 

Católica - para promover e “viver” as 
mensagens contidas na carta encíclica 
Laudato si’, nós pedimos que medidas 
ambiciosas e imediatas sejam tomadas para 
atacar e superar os efeitos devastadores da 
crise climática. tais medidas precisam ser 
tomadas pela comunidade internacional 
em todos os níveis: individual, comunitário, 
municipal, regional e nacional.

nós ouvimos “o clamor da terra e o 
clamor dos pobres”. nós escutamos o apelo 
do santo Padre, o Papa Francisco, e nos 
solidarizamos com nossos irmãos bispos que 
já assumiram uma postura contra a utilização 
e exploração desenfreadas e perigosas dos 
recursos de nossa Mãe terra. ▶ Leia+

 a igrEJa Em todo o mundo PEdE 
açõEs ambiciosas E urgEntEs PElo 

clima

Comitês da REPAM se reúnem em 
São Paulo

▶ Leia+

Dom Aloísio Lorscheider: Homem de 
sabedoria e testemunho de simplicidade

▶ Leia+

Irmãs budistas e cristãs em diálogo: “A 
nossa língua é o amor”

▶ Leia+

https://drive.google.com/file/d/1rOJX6IplbMHMLSxWHepv40C1BS9-Jge6/view
http://repam.org.br/%3Fp%3D1529
http://repam.org.br/%3Fp%3D1787
http://ffb.org.br/dom-aloisio-lorscheider-homem-de-sabedoria-e-testemunho-de-simplicidade.html
http://ffb.org.br/dom-aloisio-lorscheider-homem-de-sabedoria-e-testemunho-de-simplicidade.html
http://ffb.org.br/comemoracao-dos-50-anos-do-documento-de-medellin.html
https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2018-10/budistas-cristas-religiosas.html
https://repam.org.br/%3Fp%3D1529
http://ffb.org.br/comemoracao-dos-50-anos-do-documento-de-medellin.html
http://ffb.org.br/a-atual-crise-do-fanatismo-ideologico.html
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JUFRA

/JufraBrasil

Jufra E ofs no grito dos  
Excluídos

irmãos e irmãs da Juventude Franciscana do 
brasil e ordem Franciscana secular se uniram à 
Cnbb, pastorais, movimentos sociais, instituições 
e organizações da sociedade civil, no dia 07 de 
setembro 2018, para o 24º grito dos/as excluídos/
as. Com o lema “Desigualdade Gera Violência: 
Chega de Privilégios”, as mobilizações populares 
denunciaram a atual política de retirada de direitos 
e a violência institucional que beneficia as classes 
dominantes e massacra a maioria da população 
brasileira.

no dia 23 de setembro a iMMF de Penedo/AL, fraternidade ligada a JuFrA e toda família 
franciscana, deu um importante passo. As próprias crianças e pré-adolescentes, de forma 
lúdica e fraterna, escolheram alguns irmãos/ãs para formarem um Mini secretariado a fim de 
serem protagonistas de suas caminhadas e da fraternidade de iMMF.

immf dE PEnEdo PromoVE ElEição

Jufra do brasil lança manifEsto PromoVEndo a Paz
A JuFrA lançou no dia 05 de outubro de 2018 um manifesto histórico de lideranças 

denunciando o discurso de ódio e promovendo a paz. Construído a partir das bases, pelas 
palavras dos secretários/as regionais, o manifesto revela a diversidade constituitiva da nossa 
juventude, sendo a base fundamental contrária ao discurso de ódio. 

CURTA NOSSA PÁgINA

https://www.facebook.com/jufradobrasil
https://www.facebook.com/jufradobrasil
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NOVEMBRO
15 a 18 -  5º reunião ordinária do secretar-
iado Fraterno nacional
Festa de santa isabel da Hungria, Padroeira 
da oFs
19 – Dia Mundial dos Pobres
20 – Dia nacional da Consciência negra

DEZEMBRO
1 a 10 – iX semana Franciscana nacional 
pelos Direitos Humanos

Agenda
15º Caderno de Formação

A secretaria nacional de Formação 
lançou no dia 04 de outubro a 15ª edição 
do Caderno nacional de Formação. nessa 
edição, o caderno foi dedicado à secretaria 
de iMMF, prioridade do secretariado 
nacional no triênio 2016-2019. Com algumas 
novidades, o caderno abraçou uma parte 
das propostas que chegaram até a equipe 
de formação através do Questionário 
disponibilizado para nossos formadores no 
primeiro semestre. 

o caderno destaca o sínodo da Juventude, 
onde nosso Francisco de roma convoca 
uma Assembleia para ver e conhecer as 
diversas realidades no mundo juvenil; o Ano 
nacional do Laicato; celebramos também 
50 anos de Medellín, marco referencial para 
a igreja na América Latina. 

Além disso, a entrevista nessa edição é 
sobre Juventudes e saúde Mental, com Frei 
rubens, oFMCap. A 15ª ed. do CnF conta 
também com temas atuais como: o Jovem 
secular sob a ótica da violência de gênero e 
sexualidade; espiritualidade e secularidade 
Franciscana; Fé e Política; Franciscanos e a 
não-violência: Desconstruindo a Cultura de 
ódio nas redes sociais e a Contribuição da 
Ética Franciscana para a evangelização.

Acompanhe a JuFrA do brasil
www.jufrabrasil.org 
 
         seja um(a) benfeitor(a) da Juventude Franciscana

benfeitoresjufra.wixsite.com/jufra

JUFRA

http://www.jufrabrasil.org/2018/10/secretaria-nacional-de-formacao-lanca.html%3Fm%3D1%26fbclid%3DIwAR3gMBT3-SPS6-351HZWW5O7tvPcm7cXbLU5VAJ0HPvGc9LLZnpnDgAfm78
https://benfeitoresjufra.wixsite.com/jufra
http://www.jufrabrasil.org/
http://www.jufrabrasil.org/2016/10/jufra-do-brasil-construindo-uma-rede-de.html
https://benfeitoresjufra.wixsite.com/jufra
http://www.jufrabrasil.org/2018/10/secretaria-nacional-de-formacao-lanca.html%3Fm%3D1%26fbclid%3DIwAR3gMBT3-SPS6-351HZWW5O7tvPcm7cXbLU5VAJ0HPvGc9LLZnpnDgAfm78
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OFS
conVocação: Jufra E ofs no grito dos/as Excluídos/as

Queridas irmãs, queridos irmãos,
A Juventude Franciscana do Brasil e a 

Ordem Franciscana Secular convidam a 
todas/os irmãs e irmãos a se unirem na 24ª 

edição do Grito dos/as Excluídos/as. Com o 
lema “Desigualdade Gera Violência: Chega 
de Privilégios”, as mobilizações populares 
denunciam a atual política de retirada 
de direitos e a violência institucional que 
beneficia as classes dominantes e massacra 
a maioria da população brasileira.

“O Brasil “democrático” foi construído 
com um desejo impetuoso das elites de 
dominar, acumular e lucrar mais e mais à 
custa do povo. É um Brasil que desrespeita os 
direitos fundamentais: à vida, à dignidade, a 
ter direitos. ▶ Leia+

Profissão definitiva de 6 irmãos na 
Fraternidade santa Clara, na solenidade de 
são Francisco na Paróquia são sebastião e 
são Francisco de Assis, Manaus - AM.

cElEbração na frat. santo antonio dos PobrEs- Volta rEdonda/ rJ

A Fraternidade santo Antônio dos Pobres celebrou nesta quinta-feira dia 04, a Festa do 
seráfico Pai Francisco junto com a Comunidade eclesial nossa senhora Aparecida!

Celebrando a eucaristia refletimos sobre a Paz e o bem com o auxílio do irmão franciscano 
secular Dom Francisco biasin, bispo diocesano de barra do Piraí e volta redonda e após 
renovamos nossa Profissão... ▶ Leia+

fEsta dE são francisco E Profissão

http://www.ofs.org.br/noticias/item/1600-convocacao-jufra-e-ofs-no-grito-dos-as-excluidos-as-2018
http://www.ofs.org.br/noticias/item/1612-celebracao-na-fraternidade-santo-antonio-dos-pobres-volta-redonda-rj
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OFS

Mensagem da OFS do Brasil

irmãos e irmãs da oFs do brasil,
Paz e bem.
em tempos tão difíceis em quem 

vozes entoam de todos os cantos, muitas 
vezes promovendo uma cultura de ódio e 
intolerância, precisamos recordar a essência 
do Carisma Franciscano, como promotores 
de paz e bem. Francisco foi o homem 
do diálogo, da paz e da fraternidade. 
ele dialogou com o Papa, o sultão, os 
governantes, os pobres, os leprosos e todas 
as criaturas. e nós, Franciscanos seculares, 
devemos recordar que esse é o nosso modo 
de vida.

Como seculares somos aqueles/as 
portadores/as do Carisma Franciscano na 
sociedade, pois cotidianamente estamos 
vivenciando esse modo de ser na família, 
no trabalho, nas escolas e universidades. 
e, por isso é fundamental construirmos 
um processo formativo no qual possamos 
construir caminhos de diálogo e fraternidade, 
especialmente em momentos em que 
precisamos tomar decisões, que reafirmem 
o que acreditamos e devemos viver.

Já se aproxima o momento em que iremos 
escolher aqueles/as que governarão nosso 
País nos próximos anos. e por isso, para 
auxiliar a cada irmão/a queremos recordar 
alguns fundamentos da nossa forma de vida.

nós professamos uma regra, do qual 
reafirmamos viver todos os dias. e nesse 
manifesto queremos relembrar os artigos, 

que falam sobre nossa ação pública, como 
promotores de paz e justiça.

“estejam presentes pelo testemunho 
da própria vida humana, bem como por 
iniciativas corajosas, quer individuais quer 
comunitárias, na promoção da justiça, 
particularmente no âmbito da vida pública, 
comprometendo-se com opções concretas e 
coerentes com sua fé” (Artigo 15)

“Como portadores de paz e lembrando-
se de que ela deve ser construída 
incessantemente, procurem os caminhos 
da unidade e dos entendimentos fraternos 
mediante o diálogo, confiantes na presença 
do germe divino que existe no homem 
e na força transformadora do amor e do 
perdão...” (Artigo 19).

e ainda se fizermos um resgate histórico 
na “Memoriale Propositi”, primeira regra 
dos irmãos e irmãs da penitência (atual oFs) 
de 20 de maio de 1221 aprovado pelo Papa 
gregório iX... ▶ Leia+

Acesse 

www.ofs.org.br

http://www.ofs.org.br/noticias/item/1614-mensagem-da-ofs-do-brasil
http://www.ofs.org.br
http://www.ofs.org.br/
http://www.ofs.org.br
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VIDA CONSAgRADA FEMININA

 nota da congrEgação das irmãs 
catEquistas franciscanas sobrE o 

atual momEnto do brasil

“o fruto da justiça será a paz” (is 32,17)
A Divina Fonte da vida nos impulsiona a 

viver a itinerância no mundo em movimento. 
ela nos convoca a ver, ouvir, sentir e acolher 
os gemidos dos pobres, o grito da terra 
ferida, o clamor pela justiça e pela Paz (cf. 
ex 3,7-10).

no seguimento de Jesus Cristo pobre, 
humilde e crucificado, ao modo de Francisco 
e Clara de Assis, diante da situação caótica 
em que se encontra o brasil, às vésperas 
de eleger um dos projetos de governança 

para nosso país, viemos publicamente nos 
manifestar:

eM DeFesA: da construção da cultura 
da paz e do bem; do diálogo, respeito e 
tolerância às diferenças étnicas, culturais, 
religiosas e de gênero; dos diferentes biomas 
que abrigam a rica diversidade da fauna, da 
flora, dos povos da terra e das águas... 

▶ Leia+

confiança

Assim nós, se mantemos nossa arrogância de 
sabedores da verdade, de bons entendedores 
do que fazemos e não prestamos atenção aos 
sinais e apelos Divinos, impedimos o crescimento 
e transbordamento do reino de Deus, vocação 
para a qual todos fomos chamados. 

Que aprendamos com Pedro a atitude humilde, 
de confiança, de entrega, mesmo achando que 
sabemos muito bem como agir… Mas Deus está 

sempre superando todo conhecimento e nos conduz para águas mais profundas no altruísmo 
e abandono em suas Mãos. e os milagres acontecem…

▶ Leia+

sabemos que o fio de linha se torna invisível dentro de uma roupagem qualquer. Mesmo 
desapercebido, faz com que um projeto tenha estrutura. sua importância, na maioria das 
situações, é indispensável. no tecer da vida construções do que também somos devem-se 
ao fio tecido por algum professor! etimologicamente, “professor” origina-se do latim, de 
professus, aquele que professa, que significa “pessoa que declara em público” ou “afirma 
publicamente”. ▶ Leia+

um fio dE tEcEr, o ProfEssor!

http://ffb.org.br/nota-da-congregacao-das-irmas-catequistas-franciscanas-sobre-o-atual-momento-do-brasil.html
http://www.ofmscj.com.br/%3Fp%3D10934
http://www.franciscanas.org.br/noticias/confianca/
http://www.franciscanasmissionarias.org.br/index.php/noticia/um-fio-de-tecer-o-professor
http://www.cicaf.org.br/index.php/noticias/item/2065-vida-consagrada-sinal-luminoso-no-mundo
http://www.franciscanas.org.br/noticias/promover-o-outro-3/
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VIDA CONSAgRADA FEMININA

Visita da imagem peregrina de Nossa 
Senhora de Nazaré

▶ Leia+

Visita das missionárias em São 
Lourenço – MG

▶ Leia+

150 ANOS de vida do Servo de Deus, 
Frei João Pedro de Sexto
▶ Leia+

Capítulo Regional das Irmãs 
Franciscana De Ingolstadt
▶ Leia+

Encontro das Irmãs Junioristas
Franciscanas do Amparo
▶ Leia+

▶ Leia+

Conheça as Franciscanas Penitentes Recoletinas

Irmãs Franciscanas Penitentes Recoletinas de Oirschot

http://ffb.org.br/provincia-nossa-senhora-de-nazare-elegem-nova-coordenacao.html
http://ffb.org.br/provincia-nossa-senhora-de-nazare-elegem-nova-coordenacao.html
http://www.redefranciscanas.com.br/single-post/2018/09/03/Visita-da-imagem-peregrina-de-Nossa-Senhora-de-Nazar%25C3%25A9
http://www.franciscanas.org.br/noticias/semana-missionaria-clariana-3/
http://www.franciscanas.org.br/noticias/semana-missionaria-clariana-3/
https://irfranciscanas.org.br/visita-das-missionarias-em-sao-lourenco-mg/
http://franciscanasgo.org.br/franciscanas-de-allegany-celebram-jubileu-de-ouro-de-seis-irmas/
http://www.irmasmissionariascapuchinhas.org/site/index.php/comemoracao-do-aniversario-de-150-anos-de-vida-do-servo-de-deus-frei-joao-pedro-de-sexto-sao-joao-fundador/
http://franciscanasgo.org.br/franciscanas-de-allegany-celebram-jubileu-de-ouro-de-seis-irmas/
http://www.franciscanas.org.br/noticias/capitulo-regional-das-irmas-franciscana-de-ingolstadt/
http://www.clarissas.net.br/mosteiros.php
http://ffb.org.br/irmas-franciscanas-imaculatinas-constituem-novo-governo-geral.html
http://ffb.org.br/irmas-franciscanas-imaculatinas-constituem-novo-governo-geral.html
http://www.franciscanasdoamparo.org.br
http://franciscanasrecoletinas.com.br/
http://franciscanasrecoletinas.com.br/
http://franciscanasrecoletinas.com.br/
http://www.clarissas.net.br/mosteiros.php
http://franciscanasrecoletinas.com.br/
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VIDA CONSAgRADA MASCULINA

Dia 18, tivemos mais uma vez uma missa 
em ação de graças, desta vez foi comemorado 
o aniversário de Frei geraldo monteiro, a 
primeira vocação brasileira 
após a chegada dos frades 
ao brasil, e o primeiro 
ministro provincial de nossa 
província são Francisco de 
Assis.

Após a missa, novamente 
os grupos se reuniram, 
e durante a tarde foi 

apresentado as propostas de normas e novas 
diretrizes para os estatutos da província 
referente as obras, e tais propostas foram 
votadas por todos os frades.

Dia (19), a missa de encerramento foi 
presidida por nosso ministro provincial, Frei 

Aloísio de oliveira, que 
enfatizou que após este 
capítulo que teve exito, as 
administrações e conduções 
das obras serão feitas em 
fraternidade, e que elas 
(as obras) são fermento 
para a vida consagrada 
franciscana. ▶ Leia+

 matErial Para ElEiçõEs 2018

Chegamos até você com mais um material 
de Fé e Política, desta vez, em preparação às 
eleições de outubro de 2018. É um momento 
de extrema importância para todos.

sabemos que a política em nosso país caiu 
no descrédito. infelizmente, não sabemos 
mais em quem confiar, por isso apresentamos 

nesta cartilha quatro temas que podem 
lhe ajudar no momento de escolher seus 
candidatos.

nossos encontros podem e devem 
ser adaptados conforme sua realidade. É 
importante ter a consciência de que não 
estamos apoiando partidos ou candidatos 
específicos, mas temos em mente que o 
evangelho nos interpela a querer um estado e 
um país melhores para todos, não só para nós 
e/ou para alguns, privilegiados.

Que o espírito de Deus nos ajude nesta 
hora! vamos às urnas como cidadãos, como 
cristãos, desejosos de que todos tenham vida 
em abundância. ▶ Leia+

o jeito da Minoridade vivida por tantos da Família Franciscana é renascer em cada lugar 
fiel a origem das três ordens e suas frutuosas ramificações. o jeito da Minoridade é ser menor 
e periférica. Muitos que me conhecem ou convivem comigo afirmam categoricamente ou 
perguntam: “os frades são teologia da Libertação? ou dizem: “todo frade, inclusive você, são 
tL”. respondo sempre que, por inspiração divina e pela concretude de vida do nosso Fundador, 
são Francisco de Assis, somos do evangelho da Libertação! ▶ Leia+

rEflExõEs sobrE a dimEnsão Política do franciscanismo

EncErrado o caPitulo ProVincial 
Extraordinário ofmconV

http://www.franciscanosconventuais.org.br/noticias/encerramento-do-capitulo-provincial-extraordinario-10/
http://ffb.org.br/provincia-de-santa-cruz-ofm-lanca-material-para-eleicoes-2018.html
http://ffb.org.br/provincia-de-santa-cruz-ofm-lanca-material-para-eleicoes-2018.html
http://ffb.org.br/reflexoes-sobre-a-dimensao-politica-do-franciscanismo-3.html
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VIDA CONSAgRADA MASCULINA

Celebração do Trânsito de São 
Francisco em Pindamonhangaba

▶ Leia+

III Congreso Misionero Latiamericano 
OFM/FF

▶ Leia+

Província do Santíssimo Nome 
de Jesus do Brasil elegeram novo 
Governo Provincial
▶ Leia+

Novo Conselho da Vice-província 
Nossa Senhora Aparecida do Brasil, 
TOR
▶ Leia+

Capuchinhos tem novo ministro geral: 
Frei Roberto Genuin
▶ Leia+

Formação Capuchinha - www.procamig.org.br

Província dos Frades Menores 
Capuchinhos de Minas Gerais

http://ofmsantoantonio.org/2018/08/19/dia-da-vocacao-religiosa-consagrada/
http://ofmsantoantonio.org/2018/08/19/dia-da-vocacao-religiosa-consagrada/
http://ffb.org.br/celebracao-do-transito-de-sao-francisco-em-pindamonhangaba.html
http://www.fradesmenoresmissionarios.com.br/45-anos-de-frades-menores-missionarios/
http://ffb.org.br/inicia-o-iii-congreso-misionero-latiamericano-ofm-ff.html
http://ffb.org.br/provincia-do-santissimo-nome-de-jesus-do-brasil-elegeram-novo-governo-provincial.html
http://www.franciscanos-rs.org.br/restos-mortais-de-dom-aloisio-lorscheider-serao-trasladados-para-o-santuario-de-aparecida-em-outubro/
http://www.franciscanos-rs.org.br/restos-mortais-de-dom-aloisio-lorscheider-serao-trasladados-para-o-santuario-de-aparecida-em-outubro/
http://ffb.org.br/novo-conselho-da-provincia-nossa-senhora-aparecida-do-brasil-tor.html
http://www.franciscanos-rs.org.br/as-missoes-franciscanas-da-juventude/
http://www.franciscanos-rs.org.br/as-missoes-franciscanas-da-juventude/
http://www.capuchinhos.org.br/procamig/noticias/detalhes/geral/capuchinhos-tem-novo-ministro-geral-frei-roberto-genuin
http://www.fradesmenoresmissionarios.com.br/45-anos-de-frades-menores-missionarios/
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CENTROS FRANCISCANOS

curso dE franciscanismo 2019
o Curso é destinado a toda a família franciscana 

e aos que se interessam em aprofundar seus 
conhecimentos em franciscanismo. 

1. eixo – HistÓriA, Fontes e esPirituALiDADe
2. eixo – esPirituALiDADe e HerAnçA 

FrAnCisCAnA
▶ Acesse a Programação Completa.
▶ As inscrições para o Curso Franciscano de 

verão 2019 serão feitas apenas pelo site: www.
centrofranciscano.capuchinhossp.org.br de 22 de 
outubro até ao dia 14 de dezembro de 2018.

▶ Formulário de inscrição, clique aqui.
e-mail: contato@centrofranciscano.org.br.

telefone (19) 3422-5302 

sua saúdE: EsPiritualidadE na 
qualidadE dE Vida

Foi realizado entre os dias 17 e 19 deste mês 
no Auditório do instituto são boaventura (isb), 
em brasília, a Jornada teológica 2018. o evento 
tem como público-alvo os religiosos, religiosas e 
outros interessados e interessadas em teologia. 
A conferencista desta edição foi o Dr. Pe. Johan 
Konings (s.J), especialista em exegese bíblica. Foram 
conferenciados dois temas em três dias de palestra.

na segunda-feira, 17, a Jornada foi iniciada logo 
pela manhã, quando o Dr. Pe. Johan introduziu os 
participantes e as participantes, dentre religiosos, 
leigos e leigas, à temática “o evangelho Do 
Discípulo Amado”. Durante as suas explanações, 
Johan evidenciou como são João conhecia as 
escrituras, sempre relacionando os sinais de Jesus 
às antigas profecias. ▶ Leia+

http://www.capuchinhossp.org.br/centrofranciscano/images/curso-de-verao/Programacao_2019.pdf
http://www.centrofranciscano.capuchinhossp.org.br/
http://www.centrofranciscano.capuchinhossp.org.br/
http://www.centrofranciscano.capuchinhossp.org.br/curso-de-verao/inscricoes
http://www.isb.org.br/imprensa/noticias/item/1046-jornada-teologica-2018-um-resumo-de-tudo-o-que-aconteceu-durante-os-tres-dias-de-estudo
http://www.capuchinhossp.org.br/centrofranciscano/images/curso-de-verao/Programacao_2019.pdf
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CENTROS FRANCISCANOS

REFLEXÃO CLARIANA

curso dE acomPanhamEnto EsPiritual 
franciscano Está com inscriçõEs abErtas
▶ Leia+

xix sEmana tEológico-Pastoral no itf
▶ Leia+

simPósio franciscano na EstEf
▶ Leia+

Como Francisco 
e Clara de Assis

Ir. Maria Virginia do 
Espírito Santo, OSC 
Conselheira do Mosteiro 

Maria Imaculada 
Formada em História

Diz o ditado que atrás de um grande 
homem há sempre uma grande mulher, 
e isto é mais que real olhando para os 
seráficos pais Francisco e Clara. Ambos 
conterrâneos de Assis - Itália, viveram em 
tempos de muitas descobertas, guerras, 
divisões de classes, “leprosos”... Um 
cenário perfeito para o encontro de duas 
grandes almas que almejavam a Cristo 
pobre, humilde e crucificado. Ele plebeu e 
sonhador, ela nobre de condição e de alma.

Como sonhador Francisco parte para 
a guerra e depara-se com o Senhor dos 
senhores. Clara ainda muito jovem anseia 
por algo que não conhece, mas que muito 

anseia sua alma. Francisco escuta ao 
Nobre Senhor dos senhores e começa a 
percorrer um caminho que ia ao encontro 
dos irmãos menores, figurada nos mais 
pequeninos e estampada claramente no 
leproso.

Estes dois grandes santos de nossa 
Ordem Seráfica redigiram uma nova 
história de viver a Jesus Cristo dentro da 
mãe Igreja. Francisco vai pelo mundo 
afora, Clara abraça o Cristo escondido no 
claustro de São Damião, perfumando com 
suave odor todos os cantos e recantos da 
Igreja.

▶ Leia+

http://www.isb.org.br/imprensa/eventos/item/1042-jornada-teologica
http://www.estef.edu.br/cursos/extensao/curso-de-acompanhamento-espiritual-franciscano-inscricoes-abertas
http://www.centrofranciscano.capuchinhossp.org.br/noticias/218-curso-franciscano-de-verao-2018
http://www.centrofranciscano.capuchinhossp.org.br/noticias/218-curso-franciscano-de-verao-2018
http://www.itf.edu.br/institucional/noticias-exibe/124681482/tem%2Binicio%2Ba%2Bxix%2Bsemana%2Bteologicopastoral.htm
http://cefram.franciscanosmapi.org.br/
http://cefram.franciscanosmapi.org.br/
http://ffb.org.br/simposio-franciscano-na-estef.html
http://ffb.org.br/como-francisco-e-clara-de-assis.html
http://www.ofmscj.com.br/?p=10508
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SANTAS E SANTOS FRANCISCANOS

santa rosa dE VitErbo, 
PadroEira da Jufra do brasil

rosa viveu numa época de grandes confrontos, 
entre os poderes do pontificado e do imperador, 
somados aos conflitos civis provocados por duas 
famílias que disputavam o governo da cidade de 
viterbo. ela nasceu nesta cidade num dia incerto do 
ano de 1234. os pais, João e Catarina, eram cristãos 
fervorosos. 

▶ Leia+

bEm-aVEnturada fElícia mEda dE milão

Felícia ou Felisa era descendente da distinta 
família dos Meda, de Milão. ela nasceu em Milão, 
na Lombardia, em 1378. teve excelentes pais, que a 
educaram no santo temor de Deus, nada deixando 
faltar ao seu desenvolvimento espiritual. Adquiriu 
também alta capacidade na língua latina.

Ainda jovem perdeu os pais, o que a levou a 
unir-se mais fortemente a Deus. ▶ Leia+

são francisco dE assis, 04 dE outubro

Francisco e seus frades, cada vez mais 
numerosos, estabeleceram-se na Porciúncula – ou 
igreja de santa Maria dos Anjos –, lugar sagrado por 
excelência da espiritualidade franciscana. também 
Clara, uma jovem mulher de Assis, de família nobre, 
entrou na escola de Francisco. teve origem, assim, a 
segunda ordem Franciscana, a das Clarissas, outra 
experiência destinada a produzir frutos insignes de 
santidade na igreja.

em 1224, no eremitério de verna, Francisco viu 
o Crucifixo em forma de um serafim e, do encontro 
com o serafim crucificado, recebeu os estigmas; 
converteu-se, assim, em um com Cristo. ▶ Leia+

http://ffb.org.br/santa-rosa-de-viterbo-04-de-setembro-padroeira-da-jufra-do-brasil.html
http://ffb.org.br/bem-aventurada-felicia-meda-de-milao-30-de-setembro.html
http://ffb.org.br/sao-francisco-de-assis-04-de-outubro.html
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Pregue sempre o Evangelho, se necessário use palavras. 2020

ESPíRITO FRATERNO

i Encontro nacional dE JoVEns rEligiosas E  
rEligiosos franciscanos Em aParEcida ▶ Saiba+

JUFRA do RS
em Congresso Eletivo

A alegria do encontro contagia 
os regionais PA-AP, CE e MA

OFS no 43° Encontro Distrital do 
6° distrito, em Uberlândia - MG

Celebração do Trânsito de São 
Francisco em Canindé - CE

Confererência da Família Franciscana do Brasil
www.FFB.org.br | (61) 3349-0157 e (61) 99588-2781 (WhatsApp) 

coordenacao@cffb.org.br | vendas@cffb.org.br | comunicacao@cffb.org.br

http://ffb.org.br/jorfran-encontro-nacional-de-religiosas-e-religiosos-franciscanos.html
http://ffb.org.br/jorfran-encontro-nacional-de-religiosas-e-religiosos-franciscanos.html
http://ffb.org.br/
http://ffb.org.br/experiencia-assis
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