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Francisco - Sim, existe um grande mistério e grandeza do nosso Bom Deus. O louvor surge 

espontâneo na boca daqueles que reconhecem a complexidade e simplicidade de nosso Deus.  

Sultão – Que assim seja, juntos louvemos e conheçamos a nosso bom Deus e Misericordioso! 

(Diálogo entre Francisco e o Sultão Al-Malik Al-Kamil, 1209 - 2019). 

 

Estimadas, Irmãs e Irmãos 

Paz e bem 

Se aproxima nosso encontro de Animadores e Animadoras Vocacionais da 

Conferência da Família Franciscana do Brasil. Oportunidade de partilharmos nossos anseios e 

nossas luzes na doação às pessoas que se propõem conhecer nosso modo de vida inspirado em 

Francisco e Clara de Assis, e em tantos homens e mulheres que viveram nosso carisma nesses 

mais de oito séculos.  

Sabemos que os desafios são muitos e para podermos servir da melhor forma 

precisamos compreender nosso tempo, sabermos discernir os sinais com esperança.  

Com isso, inspirados no Sínodo “Jovens, a fé e o discernimento vocacional”, em 

nosso Pai Francisco que foi homem de diálogo e inter-relações e, conhecendo as novas gerações 

que estão interconectadas, nos propomos a refletir e aprofundar, em nosso encontro, o tema: 

“COMUNICAÇÃO VOCACIONAL NO MUNDO PLURAL: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS”.  

Assessor: Frei João Ferreira Júnior OFMCap 

Mestre em Teologia Bíblica pela FAJE (2017); -Bacharel em Teologia pelo ISTA 

(2015) - Bacharel licenciado em Filosofia pela FCU (2010); - Membro da equipe editorial do 

Fique Firme (fiquefirme.com.br) (desde  2014) Co-autor da coleção "Catequese Permanente" 

(Paulus); - Secretário da Comissão de Comunicação da Conferência dos Capuchinhos do Brasil 

(desde 2014). 

 

Data: 17/05/2019 a 19/05/2019.  

Início com almoço dia 17/05/2019 e término com almoço dia 19/05/2019. 
 

Taxa de Inscrição: R$ 150,00  

Inscrições somente no site da CFFB www.cffb.org.br, a partir de 15/02/2019. 
 

Local: Instituto São Boaventura – ISB 

SGAN 915 Módulos ABC (anexo ao Santuário São Francisco). 

70790-150 - Brasília – DF. 

(61) 3349-0230 

Hospedagem: R$ 130,00 - cada diária. Serão 2 diárias a serem pagas no local do 

encontro.  

O encontro do Serviço de Animação Vocacional é destinado para todos os irmãos 

e irmãs, religiosas, religiosos das diversas Ordens, Congregações, Institutos Franciscanos, OFS, 

JUFRA e de modo especial, aos que trabalham no Serviço de Animação Vocacional.  
 

Contatos: (61) 3349-0157 (CFFB Sede) e (61) 99588-2781 (CFFB – WhatsApp). 

                (67) 99179-6991 (Frei Klenner Antonio, OFMCap)  

                (62) 99443-6006 (Solange, OFS)  

                E-mail: inscricao@cffb.org.br 

Brasília, 15 de fevereiro de 2019 

 
Frei Éderson Queiroz, OFMCap 

Presidente 
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