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EXPERIÊNCIA ASSIS 2020 

27 de abril a 31 de maio de 2020 
 

 

“E como é estreito o caminho e apertada a porta, por onde se vai e se entra na vida, são poucos 

os que por aí passam e entram .... Mas felizes são aqueles a quem é dado andar por ele e 

perseverar até o fim”. (TestCl 71,73) 

 

                                                                                                        Brasília, 12 de março de 2019. 

 

Prezadas (os) Irmãs e Irmãos, 

Ministras (os) Gerais, Provinciais, Regionais, 

Ministra Nacional e Ministros (as) Regionais da OFS, 

 

Paz e Bem! 

 

A Conferência Família Franciscana do Brasil, vem realizando, já há alguns anos, a 

EXPERIÊNCIA ASSIS. Trata-se de um encontro intensivo de aprofundamento da Espiritualidade 

Franciscana em lugares onde viveram Clara e Francisco de Assis. 

Avaliações e depoimentos dos participantes das experiências anteriores, 

contribuem para que a CFFB mantenha em sua programação está possibilidade de as Ministras e 

os Ministros proporcionarem aos irmãs e irmãos esta etapa tão significativa e oportuna de 

FORMAÇÃO PERMANENTE. 

Esta experiência destina-se a todas (os) as irmãs e irmãos professos na Primeira, 

Segunda, Terceira Ordem Regular (TOR) e Ordem Franciscana Secular, sempre levando em conta 

os seguintes critérios: saúde física, equilíbrio emocional e idade (limite máximo 70 anos). Pode 

ocorrer que algum candidato (a) tenha mais que o limite de idade estabelecido aqui, mas tenha 

condições pessoais e responda ao nível exigido, este poderá inscrever-se desde que comunique 

anteriormente à Coordenação da CFFB. 

Não há dúvida de que a Experiência Assis é um grande investimento, mas é uma 

experiência de valor pessoal, propícia à penitência e conversão; com momentos para estudo e 

reflexão. Enfim, uma privilegiada caminhada espiritual para quem quer se aprofundar no carisma 

de Francisco e Clara de Assis e, se deixar tocar pela graça do Senhor.   

Por meio desta carta, queremos fornecer algumas informações e enviar a FICHA 

DA CANDIDATA/O para que sejam feitos os encaminhamentos necessários: 

1. DATA: a EXPERIÊNCIA ASSIS 2020, será no período de 27 de abril a 31 de maio de 

2020.   

 

2. INSCRIÇÃO: As vagas serão preenchidas por ordem de chegada das fichas de inscrição.   

Assim sendo, não deixe para última hora. A mesma deverá ser enviada, até o dia 25 de 

setembro de 2019, para a SEDE NACIONAL, pelo E-mail: coordenacao@cffb.org.br 
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3. O valor da taxa de inscrição é de R$ 500,00 (quinhentos reais). A inscrição só será 

confirmada mediante o pagamento desta taxa até 25/09/2019, valor este que não será 

devolvida em caso de desistência.  

4. Os participantes da Ordem Franciscana Secular devem ser professos e é necessário que o 

(a) Ministro (a) da Fraternidade dê o seu parecer, assinando a FICHA DA 

CANDIDATA/O.  

5. PARTE FINANCEIRA: cada participante pagará o valor de € 5.000 (cinco mil euros) a 

serem pagos diretamente na Agência de Viagem, que providenciará as passagens e entrará 

em contato com cada participante.  

Por fim, outras cartas com orientações e esclarecimentos, enviaremos diretamente 

aos participantes, após o recebimento das FICHAS. 

Que o 800º aniversário do encontro de Francisco com o Sultão al-Malik al-Kamil 

em Damieta em 1219, nos leve de novo a refletir sobre quais ações e palavras que agradariam a 

Deus no meio do pluralismo e da complexidade do mundo de hoje.  

À disposição para qualquer informação, despedimo-nos com grande abraço 

fraterno, 

 

 

 

                                                                                   
     Irmã Márcia Regina Munari - IFST                          Denize Aparecida Marum Gusmão 

    Coordenadora da Sede da CFFB                                       Coordenadora Experiência Assis 

                                                                                            Tel. (15) 3237-2875/99126-5374 VIVO 

                                                                                                 E-mail: damarum@hotmail.com 
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