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DiAgrAMAção: rômulo Ferreira.
revisão: Márcia Munari, iFst; rômulo 
Ferreira.

Arte CAPA: Duca de Juruá (autor).
A estrutura foi elaborada pensando em 
uma maloca indígena e o interior da casa se 
assemelha às moradias das comunidades 
ribeirinhas. tradução “e o verbo se 
fez carne” (Jo 1, 14) na língua Madiha 
Kulina, pertencente aos índios Culinas.
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PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

Advento, tempo 
de preparação 

e conversão Nivaldo Moreira, OFS 
Conselheiro Tesoureiro 

Neste tempo litúrgico em comunhão 
com a Santa Igreja, somos impelidos 
a preparar os caminhos do Senhor e 
aplainar as veredas, fazer uma boa análise 
da caminhada e agradecer por cada 
momento. Temos que recomeçar a cada 
dia, como dizia São Francisco, porque até 
aqui, pouco ou nada fizemos.

Há questões que precisam ser 
respondidas. Há sombras: individualismo 
exacerbado, indiferença para com o 
próximo, exclusão, marginalização, drogas, 
esvaziamento de nossas fraternidades e 
paróquias, envelhecimento dos membros 
de nossas Ordens, nem sempre estamos 
cheios de entusiasmo. Que momento 
maravilhoso para que como Família 
Franciscana façamos uma boa reflexão de 
toda nossa caminhada.

Como Conferência da Família 
Franciscana do Brasil, louvamos e 
agradecemos a Deus a oportunidade de 
crescer juntos com cada irmão e irmã 
desta imensa família, pois podemos notar 
o esforço de fraterno que promoveram 
diversos eventos e acontecimentos que 
nos propiciam saborear o sentido doce 
ou amargo. Refletir o amoroso exemplo 
do beijo ao leproso, e de reforçar a cada 

momento a obrigação de viver a Regra 
do Evangelho como irmãos, nos dando as 
mãos, cada um com suas particularidades, 
mas sempre irmãos e irmãs.

 Foi propiciado durante o ano de 
2018 vários encontros formativos, 
retiros, encontro com coordenadores 
dos regionais e assembleias, tudo para 
o bom andamento e cumprimento das 
orientações e determinações da última 
Assembleia Geral Eletiva, notamos isto de 
Norte a Sul, de Leste a Oeste.

Caríssimos, estamos começando um 
novo ano, espero que a palavra “novo” 
tenha pleno significado em nossa trajetória 
existencial. 

Durante esse novo ano a ser percorrido 
por todos nós, que possamos alimentar o 
desejo de que aconteça somente o bem.

O ano de 2019 será um ano de muitos 
eventos e como Família Franciscana, 
unidos neste propósito precisamos estar 
prontos e disponíveis para a participação, 
cada um dando o seu passo rumo ao novo. 

Neste sentido deixo aqui meus sinceros 
votos de que tenhamos muita paz e 
muito bem, e que seja o ano vindouro, 
maravilhoso a todos.
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Adriano Cézar de Oliveira 
Escritor  

Francisco de Assis (1182-1226) nutriu 
ao longo de sua vida três grandes devoções 
em relação a Jesus Cristo. A primeira 
delas é a Encarnação do Verbo, isto é, 
Deus-menino nascido da Virgem Maria. 
A segunda, a presença real de Jesus no 
Sacramento da Eucaristia, exortando aos 
irmãos e aos fiéis a reta devoção, e por 
fim, Jesus Crucificado, o servo humilde e 
sofredor, o qual ordenou aos irmãos que 
pregassem até os confins da terra tendo o 
Evangelho por Regra e Vida.

As três devoções de Francisco estão 
interligadas e formam um todo de fé. 
Tanto o encantava a figura-presença 
de Deus menino que quis ver com os 
próprios olhos do corpo aquela realidade 
que já inebriava sua alma. Para ele, o Natal 
do Senhor é a festa das festas, uma vez 
que o Verbo de Deus quis habitar no meio 
de nós e revestir-se da carne humana e, 
por conseguinte, da fragilidade inerente 
à humanidade. Para ele, a Encarnação 
é um ato supremo do amor de Deus que 
quis ser um de nós para nossa salvação. 

A Encarnação de Jesus no seio de Maria 
está diretamente ligada à sua presença 
na Eucaristia e ao gesto supremo de sua 
doação na Cruz. Francisco, mergulhado 

na contemplação desse mistério, de modo 
criativo e peculiar, teve a ideia de“reviver” 
e contemplar de perto a fragilidade do 
Menino-Deus recriando a cena do Presépio 
em Greccio e, como que participando 
deste mistério, estender esta oportunidade 
a toda a humanidade. A cena é descrita 
por São Boaventura na Legenda Maior 
e materializada pela primeira vez no 
Afresco de Giotto di Bondoni na Basílica 
Superior em Assis, em meados de 1300. 

Três anos antes da morte resolveu 
celebrar com a maior solenidade possível a 
festa do Nascimento do Menino Jesus, ao pé 
da povoação de Greccio, a fim de estimular 
a devoção daquela gente. Mas para que um 
tal projeto não fosse tido por revolucionário, 
pediu para isso licença ao Sumo Pontífice, 
que lha concedeu[1]. Mandou preparar 
uma manjedoura com palha, e trazer um 
boi e um burrito. Convocaram-se muitos 
Irmãos; vieram inúmeras pessoas; pela 
floresta ressoaram cânticos alegres… Essa 
noite venerável revestiu-se de esplendor e 
solenidade, iluminada por uma infinidade 
de tochas a arder e ao som de cânticos 
harmoniosos. O homem de Deus estava 
de pé diante do presépio, cheio de piedade, 
banhado em lágrimas e irradiante de alegria. 
O altar dessa missa foi a manjedoura.

▶ Leia+

REFLEXÃO FRANCISCANA

A mísitica  
franciscana 
 do Natal

https://espacofrater.com.br/a-mistica-franciscana-do-natal/
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CFFB
NuNciatura apostólica eNvia resposta à cFFB

o santo padre recebeu, com grande 
apreço e conforto, a carta que lhe dirigiu 
no mês de setembro passado, em nome 
da Conferência da Família Franciscana do 
brasil, para lhe testemunhar sentimentos 
de afeto e solidariedade face às recentes 
calúnias levantadas contra o sucessor de 
Pedro a propósito de crimes e pecados 
cometidos por alguns clérigos.

Agradecido pelo gesto amigo e solidário, 
o Papa... ▶ Leia+

A reunião teve início as 09h do dia 26 de novembro 
e se estendeu até o dia 27. Além dos acontecimentos 
e programações do ano, a reunião visou definir o 
calendário de atividades, encontros e promoções da 
CFFb para 2019.

no início de 2019 será lançado um informe com 
motivações e datas dos encontros.

▶ Leia+

coNselho Diretor realiza 3ª reuNião De 2018

Aproxima-se a solenidade do natal do senhor. sabemos 
como esta celebração tornou-se cara a são Francisco. 
segundo seus biógrafos, era a solenidade que mais 
tocava seu coração. Comovia-se ao pensar na pobreza da 
virgem e no Menino que precisava de peitos humanos.  
▶ Leia+ 

carta De soleNiDaDe Do Natal Do seNhor

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+

http://ffb.org.br/nunciatura-apostolica-envia-resposta-a-carta-ao-papa-francisco.html
http://ffb.org.br/conselho-diretor-inicia-sua-3a-reuniao-de-2018.html
http://ffb.org.br/carta-de-solenidade-do-natal-do-senhor.html
http://ffb.org.br/cernef-2019
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CFFB REgIONAIS

relíquia De são FraNcisco é acolhiDa

o evento ocorreu na capela da Casa das 
irmãs Missionárias da imaculada Conceição 
(sMiC). o evento é parte da Peregrinação 
nacional da relíquia de 1° grau que está 
ocorrendo em preparação ao jubileu dos 
800 anos da oFs, um motivo de grande 
alegria e retorno às nossas origens.

na manhã do dia 15/11, a CFFb celebrou 
a santa Missa e contou com a representação 
dos Frades Menores Capuchinhos, irmãs 
Clarissas Missionárias, irmãs Missionárias 
da imaculada Conceição, ordem Franciscana 

secular e fiéis simpatizantes à espiritualidade 
franciscana. Após a Missa foi servido um 
coffe break e realizado a leitura de um 
texto intitulado “os Desafios do sentido de 
Pertença à Família Franciscana”.

▶ Leia+

eNcoNtro Do regioNal cFFB alagoas

o encontro foi realizado no dia 25 de 
novembro, marcando o encerramento do Ano 
do Laicato, tendo como tema Cristãos Leigos 
e Leigas numa igreja em saída a serviço do 
reino, com o assessor Ministro regional da 
oFs Pe/AL.

▶ Fotos+

retiro aNual Do regioNal ceNtro-oeste Da cFFB
no dia 30 de novembro foi realizado o retiro Anual da CFFb do regional Centro-oeste, com 

o tema: Francisco, Evangelho Encarnado, assessorado por Frei Moacir Casagrande, oFMCap.
o retiro contou com 75 irmãs e irmãos de DF, go, to, sendo encerrado no dia 02 de 

dezembro. 
▶ Fotos+

http://ffb.org.br/reliquia-de-sao-francisco-de-assis-e-acolhida-pela-familia-franciscana-em-belem.html
http://ffb.org.br/encontro-do-regional-cffb-alagoas.html
http://ffb.org.br/retiro-anual-da-cffb-do-regional-centro-oeste.html
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CFFB SINFRAJUPE

o objetivo é reunir a sociedade civil 
para analisar a mineração e a economia 
extrativista, compartilhar, refletir e buscar 
estratégias para gerar e disseminar uma 
narrativa alternativa sobre o impacto da 
mineração em comunidades afetadas por 
minas e fortalecer as lutas. também é 
importante permitir e incentivar o diálogo 
entre trabalhadores e comunidades 
locais, que muitas vezes resistem às 
grandes empresas e são acusados   de 
restringir o número de empregos locais. 
Ainda na mesma linha, é urgente ampliar 

as articulações entre as comunidades 
atingidas pela mesma empresa, que 
atua em diversos países, para criar redes 
de negociação, confronto e resistência. 
também é urgente articular e aprender 
com os diferentes atores atingidos e 
mobilizados: mulheres, camponeses, povos 
indígenas, comunidades tradicionais, 
sindicalistas e igreja local. É importante 
construir sobre as expressões concretas das 
alternativas e buscar soluções adicionais 
para o extrativismo. 

▶ Leia+

“nos próximos anos, as Pastorais sociais terão um papel muito importante na defesa da 
justiça social no brasil e de serem, de fato, uma presença de igreja na defesa dos direitos 
dos povos empobrecidos”, a avaliação é do bispo de Lajes (sC), dom guilherme Werlang, 
presidente da Comissão episcopal Pastoral da Ação social transformadora da Conferência 
nacional dos bispos do brasil.  

esta avaliação se deu após uma análise e projeção dos cenários pós eleições 2018 realizada 
pelos bispos, assessor e secretária em reunião da Comissão para Ação transformadora 
realizada na terça-feira, 11/12, na sede da Cnbb, em brasília (DF). ▶ Leia+

cop24: resultaDo amBíguo 
e Fraco

o desafio é construir uma transição que 
deve ser socialmente inclusiva e justa, sem 
deixar ninguém para trás. uma transição que 

emerge do diálogo e une diferentes abordagens e experiências concretas, de sindicatos, 
povos indígenas, grupos de desenvolvimento, camponeses, comunidades tradicionais, grupos 
ambientalistas e movimentos sociais. empoderando as populações e fortalecendo uma 
plataforma comum necessária para gerar um movimento popular global mais forte. escrito por 
Frei rodrigo Pérena. ▶ Leia+ 

ÁFrica Do sul: Fórum social temÁtico miNeração e 
ecoNomia extrativista

comissão episcopal para ação 
social prevê ceNÁrio De 

recruDescimeNto Das lutas 
sociais No Brasil

http://www.falachico.org/2018/11/africa-do-sul-forum-social-tematico.html
http://www.falachico.org/2018/12/cnbb-comissao-episcopal-para-acao.html
http://www.falachico.org/2018/12/cop24-resultado-ambiguo-e-fraco_16.html
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CFFB SINFRAJUPE

IgREJA NO BRASIL E NO MUNDO

As empresas vale e bHP billinton, há três 
anos desde o desastre criminoso, continuam 
impunes. ocorrido em 5 de novembro de 
2015, quando a barragem de rejeitos da 
samarco (vale – bHP billinton) rompeu, no 
estado de Minas gerais, o cenário deixado 
pelo desastre, em alguns distritos, continua  
o mesmo. A lama percorreu cerca de 650 
km entre Mariana, em Minas gerais, até a 
foz do rio Doce no município de Linhares, 
espírito santo, espalhando-se por várias 
comunidades ao norte e ao sul da foz. Foram 
mortas 19 pessoas e um aborto, vários 
distritos devastados e uma lama tóxica 
poluiu rios e o solo, na bacia do rio Doce.

Hoje, as vítimas que perderam tudo ainda 
estão vivendo de ajuda de emergência e 
muitas ainda não receberam compensação. 
enquanto isso, a empresa responsável pela 
represa, a samarco, está fazendo tudo o 
que pode para reiniciar as atividades de 
mineração.

Para se ter uma noção da situação 
de morosidade que favorece a empresa 
e reforça o clima de impunidade, só no 
município de Mariana (Mg), o cadastro de 
atingidos, em alguns locais, ainda está em 
estágio inicial.  na cidade de Linhares, no 
estado do espírito santo, são mais de 6 mil 
para serem distribuídos. ▶ Leia+

samarco:  
três aNos De crime e impuNiDaDe

Diocese de Roraima e entidades realizam 
Plano para venezuelanos nas dioceses do 
Brasil

▶ Leia+

Papa: “Ninguém lave as mãos diante das 
escravidões de hoje”

▶ Leia+

Indígenas Macuxi são recebidos pelo 
Papa Francisco

▶ Leia+

http://ffb.org.br/samarco-tres-anos-de-crime-e-impunidade.html
http://ffb.org.br/diocese-de-roraima-e-entidades-parceiras-realizam-plano-nacional-de-integracao-para-venezuelanos-nas-dioceses-do-brasil.html
http://ffb.org.br/papa-ninguem-lave-as-maos-diante-das-escravidoes-de-hoje.html
http://ffb.org.br/indigenas-macuxi-sao-recebidos-pelo-papa-francisco.html
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JUFRA

JufraBrasil.org.br

JorNaDa FraNciscaNa NacioNal 
pelos Direitos humaNos

Com entusiasmo, fé e esperança apresentamos 
a nossa 9ª Jornada Franciscana nacional pelos 
Direitos Humanos. Com o tema “Diálogos de paz e 
superação da violência: 800 anos do encontro entre 
são Francisco e o sultão” e o lema: “a paz é fruto 
da justiça” (is 32,17), somos chamados/as a erguer 
uma só voz profética na construção da paz, fruto da 
justiça, na defesa da dignidade da pessoa humana 
e do bem comum. ▶ Leia+

nos dias 16 a 18 de novembro, estiveram reunidos no Convento de nossa senhora dos 
Anjos, em Penedo-AL, os irmãos e irmãs do secretariado Fraterno nacional da JuFrA. A 
última reunião ordinária do triênio foi marcada por momentos de avaliação e preparação 
para o Congresso nacional eletivo, que acontecerá em 2019, na cidade de Anápolis-go.

secretariaDo NacioNal se reúNe em peNeDo

xvii coNgresso NacioNal
A secretaria nacional da JuFrA do brasil lançou no último dia 02 de novembro a Carta de 

Convocação para o Xvii Congresso nacional ordinário. o encontro, que acontecerá de 01 a 
05 de março de 2019, na cidade de Anápolis-go, deverá reunir representantes de todos os 
regionais da Juventude Franciscana, além de membros representantes da oFs e Assistentes 
espirituais. tema: Juventude e Profecia: Águas para a vida. ▶ Leia +

http://www.jufrabrasil.org/
http://www.jufrabrasil.org/2018/11/9-jornada-franciscana-nacional-pelos_23.html
http://www.jufrabrasil.org/2018/11/jufra-do-brasil-lanca-carta-de.html
http://www.jufrabrasil.org/
http://www.jufrabrasil.org/
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DEzEmbRo
1 a 10 – iX semana Franciscana nacional 
pelos Direitos Humanos

mARÇo 
1 a 5 – Xvii Congresso nacional ordinário, 
em Anápolis - go.

Agenda
Rede de Benfeitores

Paz e bem, queridos benfeitores e 
queridas benfeitoras!

estamos nos aproximando do 
encerramento do ano de 2018 e a mudança 
do ciclo nos faz avaliar nossa caminhada 
enquanto JuFrA do brasil e pensar nos 
próximos passos da caminhada.

neste ano tivemos muitas alegrias, 
dentre elas a consolidação da nossa rede 
de benfeitores. Agradecemos a vocês pelas 
doações, mas principalmente pelo amor, 
pelas orações e pelo envolvimento na 
formação para a mudança de realidade das 
milhares de crianças e jovens da iMMF, que 
puderam participar das escolas de Formação 
e iMMF realizadas em todas as áreas onde 
estamos presente.

Contamos com a sua colaboração em 
2019! Que o menino Jesus, que em sua 
simplicidade nos chega nesse natal, o/a 
abençoe e ilumine.

JUFRA

https://benfeitoresjufra.wixsite.com/jufra
http://www.jufrabrasil.org/2018/11/jufra-do-brasil-lanca-carta-de.html


Boletim Irmão Sol
N o v e m b r o  -  D e z e m b r o  d e  2 0 1 8

 “Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem conceberá e 
dará à luz um filho, e o chamará Deus Conosco” (Is 7,14) 11

OFS
mapeameNto Das realiDaDes

Irmãos e irmãs, Paz e bem!
Daremos continuidade ao projeto 

nacional de JPIC, que foi bem explanado na 
revista Paz e Bem de número 58 (novembro 

e dezembro de 2017) com o mapeamento 
em nível nacional das diversas realidades 
com as quais dialogamos e somos presença 
como fraternidade ou, ainda, como irmãos 
e irmãs. Posteriormente, com os dados em 
mãos, poderemos verificar como apoiar 
e contribuir verdadeiramente para o 
surgimento de projetos que visem o cuidado 
com a nossa Casa Comum e à inclusão dos 
esquecidos que “estão à beira do caminho”.

O mapeamento é simples e objetivo. [...] 
O preenchimento pode ser feito até 28 de 
fevereiro de 2019. ▶ Leia+

entre os dias 09 e 11 de novembro, 
realizou-se a visita Fraterna do Conselho 
nacional ao regional sul ii, através do 
secretário nacional Antonio Julio Martins, 
ao regional sul ii - sC, no noviciado dos 
Frades Capuchinhos, em Joinville - sC.

A visita teve a participação do Assistente 
regional Frei João batista, oFMCap, do 
ministro Ademir Freitas e de mais 11 irmãos 
do Conselho regional.

no sábado à noite, foi realizada uma 
celebração com todos os Frades e noviços, 
na Comunidade santa rita de Cássia, 
seguido de uma confraternização com os 
irmãos da Fraternidade de Joinville.

A visita transcorreu num clima fraterno, 
com muitas trocas de experiências, 

apresentando a caminhada deste regional 
e a alegria com que cada irmão(a) enfrenta 
as dificuldades, visando o crescimento e a 
vitalidade da oFs de santa Catarina.

xxxv capítulo avaliativo Do regioNal NorDeste a ii (ce – pi)

o regional nordeste Aii (Ceará – Piauí) celebrou entre os dias 02 e 04 de novembro, em 
ubajara (Ce), o seu XXXv capítulo avaliativo regional.

o capítulo teve como reflexão principal o tema “Francisco, vai restaura a minha igreja”, 
muito bem conduzido por Fr. Aloisio, oFMCap, atual coordenador da CFFb do regional Ceará. 
▶ Leia+

visita FraterNa ao regioNal sul ii - saNta catariNa

http://www.ofs.org.br/noticias/item/1648-mapeamento-de-realidades
http://www.ofs.org.br/noticias/item/1632-xxxv-capitulo-avaliativo-do-regional-nordeste-a-ii-ce-pi
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OFS

O que representa o serviço de JPIC?

Para enfrentar o desafio de iluminar as 
realidades temporais com a luz do evangelho, 
adaptando-os ao projeto de Deus para o 
mundo, Franciscanos seculares devem ser 
agentes de transformação social, sensíveis 
às necessidades, especialmente daqueles 
que sofrem por causas das estruturas 
injustas de uma sociedade globalizada que 
exclui e explora (Conclusões do Capítulo 
geral da oFs em 2011).

Assim o serviço de JPiC, que anteriormente 
já foi conhecido como CoDHJuPiC e Presença 
no Mundo, tem a função de fazer das 
fraternidades de oFs uma presença ativa e 
solidária na sociedade, especialmente nas 
lutas por justiça, paz, direitos humanos e 
integridade da criação.

JPiC é a sigla para o serviço de Justiça, 
Paz e integridade da Criação. É um serviço 
que atua na defesa da justiça, paz e 
integridade da criação, através do cuidado 
com as pessoas e com a Casa Comum. um 
serviço mundial presente em vários ramos 
da Família Franciscana, como a ordem dos 
Frades Menores, Juventude Franciscana, 
dentre outros e que também tem atuação na 
ordem Franciscana secular.

nossa inspiração para esse serviço 
está na regra e vida da ordem 
Franciscana secular, Capítulo 15: 
“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”. (regra da oFs 15)  

o que representa esse serviço na oFS?
Para enfrentar o desafio de iluminar as 

realidades temporais com a luz do evangelho, 
adaptando-os ao projeto de Deus para o 
mundo, Franciscanos seculares devem ser 
agentes de transformação social, sensíveis 
às necessidades, especialmente daqueles 
que sofrem por causas das estruturas 
injustas de uma sociedade globalizada que 
exclui e explora (Conclusões do Capítulo 
geral da oFs em 2011).

Assim o serviço de Presença no Mundo 
da oFs, que anteriormente era conhecido 
como CoDHJuPiC, tem a função de fazer das 
fraternidades de oFs uma presença ativa e 
solidária na sociedade, especialmente nas 
lutas por justiça, paz, direitos humanos e 
integridade da criação.

Acesse 

www.ofs.org.br

http://www.ofs.org.br/
http://www.ofs.org.br/noticias/item/1648-mapeamento-de-realidades
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VIDA CONSAgRADA FEMININA

 eleita Nova coorDeNação 
geral Das irmãs catequistas 
FraNciscaNas 2019 - 2024

Para o serviço de ministra geral foi 
escolhida a irmã Ana Pereira de Macedo, 
da Província santa teresa do Menino Jesus, 
atualmente residindo em Dourados – Ms. 
Para o conselho geral foram eleitas as 
irmãs: Marlene Chiudini, da Província santa 
Clara de Assis, em rio do sul - sC; Marlene 
dos santos, da Província são Francisco de 
Assis, de Morro do Chapéu - bA; rosali inês 
Paloschi, da Província imaculado Coração de 
Maria, são Paulo - sP e Laura vicuña Pereira 
Manso, da Província Amábile Avosani, de 
Porto velho - ro. na sequência foram eleitas 

duas suplentes, as irmãs Ana Fusinato da 
Província são Francisco de Assis e terezinha 
Pacheco da Província imaculado Coração de 
Maria.

Para compor o Conselho Fiscal, foram 
eleitas as irmãs: bernadete buffon (PsFA), 
Maria Diva schiochet (PsCA) e sandra 
Aparecida Leoni (PsCA), e as suplentes, 
irmãs: ivonete gardini (PiCM)... 

▶ Leia+

preparação para o síNoDo Da paN-amazôNia

Aconteceu em Manaus/AM nos dias 16 a 18 de 
novembro, a Assembleia territorial para escuta 
da vida religiosa Consagrada. esta Assembleia 
faz parte do método de participação das bases 
para contribuir com o sínodo da Pan-Amazônia.

Foram dias ricos de convivência, trocas de 
experiência e partilha… celebramos, rimos, 
trilhamos um verdadeiro caminho sinodal como 
nos  pede o Papa Francisco.

o primeiro dia teve abertura com uma bela celebração eucarística que nos levou a adentrar 
a mística do lugar, com uma liturgia de rosto indígena, recebeu a fumaça do breu (que para os 
povos indígenas trás energia boa e purifica o ambiente).

▶ Leia+

o carisma das irmãs de santa Maria dos Anjos, tem muito a nos oferecer. Cada irmã é uma 
pequena porciúncula, uma pequena porção de tudo isto. nelas encontramos o que se revela 
em santa Maria dos Anjos, da Porciúncula, em Assis. elas são chamadas a dar carne, calor, 
dinamismo a este dom de Deus, revelado a são Francisco e tão bem compreendido por Frei 
João Crisóstomo e Madre Maria Crisóstomo. ▶ Leia+

palavras De Frei éDersoN às irmãs FraNc. De saNta maria Dos aNJos

http://www.cicaf.org.br/index.php/noticias/item/2141-nao-deixem-cair-a-profecia
https://franciscanasprovidencia.org.br/preparacao-para-o-sinodo-da-pan-amazonia.html
http://ffb.org.br/palavras-de-frei-ederson-as-irmas-franciscanas-de-santa-maria-dos-anjos.html


Boletim Irmão Sol
N o v e m b r o  -  D e z e m b r o  d e  2 0 1 8

 “Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem conceberá e 
dará à luz um filho, e o chamará Deus Conosco” (Is 7,14) 14

VIDA CONSAgRADA FEMININA

Irmãs Missionárias Capuchinhas 
realizam Assembleia Geral em 

Fortaleza ▶ Leia+

Irmãs Franciscanas dos Pobres 
celebram 40 anos de presença em 

Senegal ▶ Leia+

Franciscanas de Cristo Rei - Mensagem
▶ Leia+

Irmãs da CIFA promovem semana 
vocacional em Novo Aripuanã
▶ Leia+

“Vinho novo no obre da fraternidade”
▶ Leia+

▶ Leia+

Conheça as Irmãs Franciscanas de NS do Amparo

www.franciscanasdoamparo.org.br

http://www.irmasmissionariascapuchinhas.org/site/index.php/assembleia-geral-das-irma-missionarias-capuchinhas-em-fortaleza-ceara/
http://franciscansisters-pt.sfp-poor.org/famiglia-sfp/irmas/vida-de-comunidade/859-novena-de-ora%25C3%25A7%25C3%25A3o-pelos-40-anos-da-presen%25C3%25A7a-em-koungheul.html
http://franciscanasdecristorei.com.br/mensagem_cr.html
http://www.cifa.org.br/noticias/irmas-da-cifa-promovem-semana-vocacional-em-novo-aripuana
http://www.franciscanasdoamparo.org.br/
https://irfranciscanas.org.br/vinho-novo-no-odre-da-fraternidade/
http://www.franciscanasdoamparo.org.br/
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VIDA CONSAgRADA MASCULINA

o Capítulo Provincial chegou ao ponto 
no dia 19 de novembro, com as eleições 
de vigário Provincial e Definidores. Com 
isso, está formado o novo 
governo Provincial da 
Província Franciscana da 
imaculada Conceição do 
brasil, uma entidade que 
neste ano celebrou 343 
anos de fundação. Junto 
com Frei César Külkamp, que 
foi escolhido para o serviço 

de Ministro Provincial, foram eleitos: Frei 
gustavo Medella, para o serviço de vigário 
Provincial; Frei João Francisco da silva, 
Frei Paulo Pereira, Frei João Mannes, Frei 
Daniel Dellandrea, Frei Alexandre Magno da 
silva e Frei Mário tagliari para a função de 

Definidores.
os frades capitulares se 

reuniram na sala Capitular 
do seminário santo Antônio 
de Agudos (sP) a partir das 
14h30 e só terminaram 
todo o processo por volta 
das 17h30. 

▶ Leia+

Novo goverNo Da custóDia FraNcis-
caNa Do sagraDo coração De Jesus

Com o início das Eleições, o Presidente 
do Capítulo, Frei Ivo Müller, seguiu a 
Sessão de Votação conforme o Regimento 
Interno do Capítulo Custodial que rege 
o modo de votar e apurar os votos. Com 
a deposição do cargo de Custódio, Frei 
Flaerdi Silvestre Valvassori entrega o seu 
cargo junto com o Selo da Custódia e 

o Vigário Custodial, Frei Ezimar Alves 
Pereira, junto aos Conselheiros Custodiais, 
Frei Bruno Alexandre Scapolan, Frei José 
Luiz da Costa, Frei Mauro Luiz de Oliveira 
e Frei Teodolino Braz Pereira, os Guardiães 
designados no triênio, os Secretários, 
além dos que desempenharam ofícios, 
renunciaram seus cargos, colocando à 
disposição da Ordem, segundo a obediência 
e pobreza franciscana.

Com maioria absoluta é eleito o 
Frei Fernando Aparecido dos Santos, 
OFM como novo Custódio da Custódia 
Autônoma dos Frades Menores, Custódia 
do Sagrado Coração de Jesus. ▶ Leia+

o encontro de 1219 em Damietta inspirou uma tradição de diálogo cuja importância 
contemporânea está se tornando cada vez mais relevante. A Pontifícia universidade Antonianum 
(PuA) está empenhada em tornar cada vez mais frutífera a memória desse encontro, vendo isso 
como um contrapeso necessário às crises políticas e ambientais que caracterizam nossa época.

A PuA deseja incentivar encontros para reflexão e discussão em lugares de importância 
franciscana, com foco na geopolítica da paz e da coexistência pacífica entre os povos. ▶ Leia+

8º ceNteNÁrio Do eNcoNtro eNtre FraNcisco De assis e o sultão 
al-malik al-kämil

um goverNo experieNte para Frei 
césar, Novo miNistro proviNcial

https://noticias.franciscanos.org.br/um-governo-experiente-para-frei-cesar.html
http://ffb.org.br/e-eleito-o-novo-governo-da-custodia-franciscana-do-sagrado-coracao-de-jesus.html
http://ffb.org.br/8o-centenario-do-encontro-entre-francisco-de-assis-e-o-sultao-al-malik-al-kamil.html
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VIDA CONSAgRADA MASCULINA

Na Amazônia, uma visão indígena sob 
a tradição franciscana do presépio 

▶ Leia+

São Francisco e o Presépio: devoção à 
humanidade de Jesus

▶ Leia+

Vigário Geral da Ordem e Assistente 
Geral da FALC conheceram a Missão 
Amazônia
▶ Leia+

Mensagem do Ministro Geral da OFM 
para o Dia Mundial da Luta contra à 
AIDS/2018
▶ Leia+

A luta pela existência
▶ Leia+

Franciscanos Conventuais da Província São Francisco de Assis

http://www.franciscanosconventuais.org.br/
http://ffb.org.br/na-amazonia-uma-visao-indigena-sob-a-tradicao-franciscana-do-presepio.html
http://www.franciscanosconventuais.com/espiritualidade/s-francisco-e-o-presepio:143
http://www.franciscano.org.br/comunicacoes/noticias/item/1276-vigario-geral-da-ordem-e-assistente-geral-da-falc-conheceram-a-missao-amazonia
http://ofmsantoantonio.org/2018/12/03/mensagem-do-ministro-geral-da-ordem-dos-frades-menores-para-o-dia-mundial-da-luta-contra-a-aids-2018/
http://ffb.org.br/a-luta-pela-existencia.html
http://www.franciscanosconventuais.org.br/
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CENTROS FRANCISCANOS
por uma ciDaDe acolheDora: somos 
toDos migraNtes | curso De verão

todas as manhãs o curso começa no tuCA, com 
a acolhida e o momento de mística. em seguida, 
os/as assessores/as trazem sua contribuição 
teórica sobre o tema do dia e do curso. Depois 
da assessoria, todos vão para as salas da PuC, 
agrupados por tendas. neste espaço ocorre a 
partilha de saberes e de experiências, a vivência da 
mística e da arte, com a experiência de um espaço 
de criação.

A inscrição refere-se à participação integral 
no Curso de verão 2019. no entanto, você pode 
escolher a tenda onde permanecerá durante todo o 
curso. Leia com atenção a ementa de cada um dos 
espaços de criação para uma melhor decisão.

segunda a sexta das 9h às 18h
ceseep@ceseep.org.br | cursodeverao.com
▶ Leia+

eaD – iNtroDução ao 
FraNciscaNismo – esteF

Módulo introdutório
Francisco e Clara de Assis em seu contexto 

histórico; introdução geral aos escritos de Francisco 
e Clara de Assis; elementos fundamentais do 
Carisma Franciscano.

Módulo intermediário
o Movimento de Francisco e Clara no decorrer 

do tempo; escritos de Francisco e Clara de Assis; A 
espiritualidade Franciscana.

Módulo Avançado
Filhos e filhas de Francisco e Clara no brasil e 

na América Latina; Hagiografias e outros escritos 
franciscanos; teologia Franciscana.

investimento: uma disciplina: r$ 50,00; Duas 
disciplinas: r$ 90,00; três disciplinas: r$ 120,00.

 ▶ Leia+

https://www.cursodeverao.com/
https://www.cursodeverao.com/
http://ffb.org.br/cursos/ead-introducao-ao-franciscanismo-estef
http://ffb.org.br/cursos/ead-introducao-ao-franciscanismo-estef
https://www.cursodeverao.com/
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CENTROS FRANCISCANOS

REFLEXÃO CLARIANA

processo seletivo para graDuação em 
teologia 2019 – preseNcial
▶ Leia+

processo seletivo para graDuação em 
teologia 2019 – preseNcial
▶ Leia+

especialização latu seNsu 
espiritualiDaDe FraNciscaNa - preseNcial 

▶ Leia+

Duma admirável consolação 
que o Senhor lhe concedeu 

durante a doença

Legenda de 
Santa Clara, 29.

Se durante a enfermidade todo o seu 
pensamento estava voltado para Cristo, 
também Cristo a consolava nos seus 
padecimentos.

Numa noite de Natal, quando o mundo 
se alegra com os anjos ante o Menino 
recém-nascido, as irmãs dirigiram-se todas 
ao oratório para rezar Matinas, deixando a 
mãe só, no leito da doença. Então começou 
a meditar sobre o Mistério do Menino Jesus, 
com muita pena de não poder participar nos 
seus louvores. Suspirando, disse: “Senhor 
Deus eis-me aqui sozinha e abandonada a 
Ti, neste lugar”. De repente começou a ouvir 
o canto melodioso que ecoava da Igreja de 
São Francisco. Ouvindo o alegre salmodiar 
dos irmãos, seguia a harmonia dos cantores 
e percebia o som dos instrumentos. Ora 

a distância entre os dois lugares, não era 
de molde a possibilitar tal experiência por 
meios simplesmente humanos.

Temos, pois, de admitir que ou aquela 
celebração lhe chegou aos ouvidos por 
divino poder, ou a sua capacidade auditiva 
foi reforçada muito para além dos limites 
humanos. Mas o que ultrapassa todo este 
prodígio, é o facto de ela ter visto o próprio 
presépio do Senhor.

Quando as Irmãs, de manhã, a foram 
visitar, disse-lhes a bem-aventurada Clara: 
“Louvado seja o Senhor Jesus Cristo que 
não me deixou só, quando vós vos retirastes. 
Pela graça de Deus, pude ouvir todas as 
solenidades que se celebraram esta noite na 
Igreja de São Francisco.”

http://ffb.org.br/cursos/processo-seletivo-para-graduacao-em-teologia-2019-presencial
http://ffb.org.br/cursos/estef-processo-seletivo-para-graduacao-em-teologia-2019-presencial
http://ffb.org.br/cursos/especializacao-latu-sensu-espiritualidade-franciscana-presencial-estef


Boletim Irmão Sol
N o v e m b r o  -  D e z e m b r o  d e  2 0 1 8

 “Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem conceberá e 
dará à luz um filho, e o chamará Deus Conosco” (Is 7,14) 19

SANTAS E SANTOS FRANCISCANOS

saNta iNês De assis

Inês foi a primeira a seguir o exemplo da irmã 
Clara, quinze dias depois dela, pouco depois veio 
a outra irmã, Beatriz, e por fim a mãe Hortolona. 
Inês, além de ter sido a primeira, também foi a 
que mais fielmente seguiu a irmã, vivendo à sua 
sombra luminosa, sempre delicada e obediente, 
duma firmeza de caráter excepcional, quase viril, 
em especial na observância da pobreza.

▶ Leia+

toDos os saNtos e saNtas Da orDem 
FraNciscaNa

Santos canonizados da primeira ordem: 
110; Santas canonizadas da segunda ordem: 
9; Santos e Santas canonizados da terceira 
ordem regular e secular: 53; Religiosos da 
primeira ordem beatificados: 161; Religiosas 
da segunda ordem beatificadas: 34; da terceira 
ordem regular e secular: 95 beatificados. 
No aniversário da aprovação da regra de São 
Francisco pelo Papa Honório III, no dia 29 
de novembro de 1223, a Ordem Franciscana 
recolhe-se em oração festiva... ▶ Leia+

Bem-aveNturaDa maria FraNcisca 
schervier

religiosa da terceira ordem regular (1819-1876). 
Fundadora das irmãs Franciscanas dos Pobres de 
são Francisco. beatificada por Paulo vi em 28 de 
abril de 1974

Francisca schervier nasceu em Aachen, na 
Alemanha, no dia 3 de janeiro de 1819, filha de 
Juan enrique e Luisa Migeon. Depois da morte de 
sua mãe, em 1832, tomou o costume de socorrer 
aos pobres em suas necessidades e de ensinar-lhes 
o catecismo.

Francisca morreu no dia 14 de dezembro de 1876 
em Aachen, tinha 58 anos. ▶ Leia+

http://ffb.org.br/santosfranciscanos/santa-ines-de-assis
http://ffb.org.br/santosfranciscanos/todos-os-santos-e-santas-da-ordem-franciscana
http://ffb.org.br/santosfranciscanos/bem-aventurada-maria-francisca-schervier
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ESPíRITO FRATERNO

Primeiro encontro da 9° JFNDH - Frat. 
Clara de Assis - Teresina / PI

CFFb RS realiza encontro do 
SAV em Agudo

oFS - Visita Fraterna do Nacional 
ao Regional Go-DF-To

IV Encontro de Centros Acadêmicos 
Franciscanos do brasil

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/
http://ffb.org.br/experiencia-assis
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