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ENCONTRO NACIONAL DO SAV -CFFB 

08 a 10 de junho, 2018 

 

Brasília, 05  de março de 2018 

 

“Entre os outros benefícios que temos recebido da generosidade do Pai, está nossa vocação) 

(Test. 2 Sta Clara). 

 

Aos irmãos e irmãs da Conferência da Família Franciscana do Brasil, responsáveis pela 

Animação Vocacional.  

 Para iniciar nossa conversa, trago presentes às palavras do Papa Francisco aos jovens 

que estiveram reunidos no evento Bote fé 2015: “Comecemos? Por onde? Por ti e por mim! Cada 

um, em silêncio, se interrogue: se devo começar por mim, por onde iniciar? Cada um abra seu 

coração, para que Jesus lhe diga por onde começar!”. 

Após alguns anos é com alegria que saudamos e agradecemos profundamente ao nosso 

Senhor Jesus Cristo pela graça de retomarmos nossos encontros SAV-CFFB. Pela dedicação de 

cada irmão e irmã, que  escuta e se coloca a caminho para promover uma cultura vocacional na 

Igreja e, em especial na família franciscana. 

Estamos certos de que a Animação Vocacional se fortifica com a adesão de sua vida neste 

serviço, pois, tem sua estrutura voltada para o convite do Senhor que exorta constantemente 

“Avançai para águas mais profundas, e lançai as redes para a pesca” (Lc 5, 4). 

Com este entusiasmo, estamos convocando os irmãos e irmãs, que colaboram diretamente 

neste serviço, em suas Ordens, Congregações, Institutos, JUFRA, comunidades da CFFB e em 

especial na Igreja de Jesus Cristo que ama e chama a cada um de nós para a evangelização através 

do testemunho de vida, a participar do encontro de Animação Vocacional da Família Franciscana. 

 

Tema: Itinerários Francisclarianos. 

Data : 08-10 de junho, 2018. 

Local: Casa de Retiros e Encontros dos Frades Menores Capuchinhos (Hidrolândia-GO). 

Horário: 18 hrs. 

Valor da hospedagem: R$ 110,00 (diária). 

Taxa de Inscrição: R$ 50,00. 

Valor total: R$ 270,00 (duas diárias e a inscrição).  

Obs. Enviar ficha de Inscrição e comprovante de depósito até 30/04/2018 para e-mail: 

ffb@ffb.org.br - Ir. Márcia. 

 

Frei Éderson Queiroz OFMCap 

Presidente da Conferência da Família Franciscana do Brasil - CFFB 
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ENCONTRO NACIONAL DO SAV -CFFB 

08 a 10 de junho, 2018 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

NOME  ______________________________________________________________________________________ 

ORDEM / CONGREGAÇÃO /OFS:_________________________________________________________________  

PROVÍNCIA:__________________________________________________________________________________  

ENDEREÇO:_________________________________________________________________Nº_______________  

Bairro: _______________________________________________________________________________ 

CEP:______________  Cidade: _______________________________________ UF: _________________ 

Telefone: __________________________ Whatsapp ___________________________________________   

Email_________________________________________________________________________________ 

CPF ___________________________________ RG____________________________________________________ 

Presta Serviços na Igreja, SAV, Juventudes, outros _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

OBS.: Enviar a ficha devidamente preenchida  juntamente com o comprovante de depósito até 30 de 

abril de 2018.   

E-mail: ffb@ffb.org.br   

O pagamento da Inscrição de  R$ 50,00  ( cinquenta reais),  deverá  ser feito através de  depósito  na  

Agência: 1003-0  Conta:  200.143-8;  do  Banco Brasil/S/A-Brasília/DF. / Conferência da Família 

Franciscana do Brasil. 

 

Recibo em nome de: _____________________________________________________________________ 

CNPJ/CPF:____________________________________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                

 OBS: Trazer roupa de cama e banho (lençóis, fronha e toalha), roupa de banho (Piscina), 

higiene pessoal; 

-  Material vocacional para exposição (banners, cartazes, etc);  

- Trazer  alguns petiscos e ou alguma bebida típica para ser partilhado no grupo.  

 

Como Chegar: Aeroporto ou rodoviária central: a equipe estará esperando as 15h e 17h 

Chegando na rodoviária central antes ou depois do horários pegar ônibus da empresa Parauna 

para Hidrolândia, parar no trevo da Cidade e ir a pé uns 200m.  
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