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"O amor não morreu na cruz, simplesmente decidiu lutar, dando a luz a um amor sem fim". 

(Francisco) - "Um amor verdadeiro e eterno, amor do Criador, sustentando cada partícula 

preciosa do que o Criador concebeu". (Sultão) (Diálogo entre Francisco e o Sultão Al-Malik Al-

Kamil, 1209 - 2019).  

 

Queridas Irmãs e Irmãos  

Paz e bem! 

A Conferência da Família Franciscana do Brasil, planejou para este ano um Retiro, 

será um momento de aprofundamento da Espiritualidade Francisclariana, tendo como tema: O 

Seguimento de Cristo Pobre em São Francisco e Santa Clara. Assessorado pelo Frei Éderson 

Queiroz, OFMCap.  

O Retiro é destinado para Religiosas, Religiosos das Congregações, OFM, 

OFMCap., OFMConv., TOR, Clarissas, Ordem Franciscana Secular e da Juventude Franciscana. 
 

DATA: 24 a 29 de junho de 2019.  
 

Início: às 8:00 horas do dia 24/06  e termino dia 29/06 com o almoço  
 

Local do Retiro: Recanto Coração de Jesus 

                           Rua Adolfo Gustavo, 390, Serraria  

                           57.045-340 – Maceió – AL  

    Fone (82) 3241-1139   E-Mail: falecom.fscj2014@gmail.com 
 

Valores das Hospedagens com diária completa (pernoite, três refeições e dois lanches):  

- Quarto individual (com banheiro): R$ 110,00 

- Quarto duplo (com banheiro): R$ 100,00 

-  Quarto duplo ou triplo (banheiros coletivos): R$ 95,00 

Obs.: A hospedagem deve ser paga na Casa de Retiro na hora do Check-in. 
 

Inscrições através do site www.cffb.org.br a partir de 15/03/2019 até 12/06/2019 

Taxa de Inscrição do Retiro: R$ 150,00 
 

Forma de Pagamento da Inscrição e Emissão de Recibo 

(  ) Boleto Bancário                                 RECIBO: Física ou Pessoa Jurídica 

(  ) Depósito Identificado                        Nome ou Razão Social: 

(  ) Transferência                                     CNPJ/CPF:  

                                                                 Endereço: 
 

Viver o Espirito de Assis é um imperativo cada dia mais exigente, por isso, as 

oportunidades que temos para beber das fontes de nossa origem, ajudam atualizar o carisma do 

Poverello em nossas vidas, levando ao mundo a Misericórdia de Deus. 

 Estamos certos de que nestes dias não lhes faltará o Espírito de resistência da 

quaresma, infundindo-lhes a coragem para a missão que Ele mesmo lhes confiou. 

Com fraterna estima, 

 Brasília, 11 de março de 2019. 

 

Frei Éderson Queiroz 

           OFMCap - Presidente da CFFB 
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