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PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

O caminho 
se faz 

caminhando Frei Éderson Queiroz, OFMCap 
Presidente da CFFB

Irmãos e Irmãs, 
O Senhor, lhes dê a paz!

Este ano, celebramos os 800 anos 
do Encontro de Francisco Assis com o 
Sultão Al-Malik Al-Kamil. Na inspiração 
do Poverello, Francisco de Roma, cela 
com os irmãos e irmãs mulçumanos 
um caminho de respeito e de paz! À luz 
destes encontros, somos chamados, como 
Família Franciscana a nos colocarmos a 
caminho, como construtores de relações 
pacificadas pelo amor, numa sociedade 
cada vez mais intolerante.

Em agosto próximo, teremos nossa 
Assembleia Geral Ordinária. Portanto, não 
estamos apenas concluindo um percurso, 
mas também antevendo caminhos futuros, 
à luz de Franciscos e Claras.

Neste semestre, estamos concretizando 
algumas atividades, indicadas pela última 
Assembleia Geral Ordinária, como o 
Centro de Renovação da Espiritualidade 
Franciscana, o encontro do Serviço 
de Animação Vocacional, o Retiro 
Franciscano Nacional, em Maceió. Atentos 
aos sinais dos tempos, o Fórum Franciscano 
sobre o Sínodo Pan-Amazônico, em 

Manaus, a ser realizado em julho. Todas as 
informações e inscrições estão disponíveis 
no site www.cffb.org.br. O encontro dos 
Reitores e Diretores de Universidades, 
Escolas, Institutos Franciscanos, iniciativa 
dos mesmos e que hoje se revela como 
expressão de nossa Família.

O XVII CONJUFRA, de 01 a 05 
de março, em tempos de carnaval, em 
Anápolis, tendo como tema Juventude 
e Profecia: Águas para a Vida, bela 
expressão do carisma franciscano que 
ainda promoveram uma belíssima 
celebração inter-religiosa, sinal de mística 
e profecia diante dos 800 anos que estamos 
celebrando.

Somos gratos a Deus, pela generosidade 
de tantos irmãos e irmãs, de Fraternidades, 
Províncias e Congregações que 
possibilitam tantas atividades de nossa 
Conferência. 

Recordando o poeta, que diz: "o 
caminho se faz caminhando", coloque-
mo-nos na tarefa de caminharmos como 
Conferência, na concretização, pelo Reino, 
do que é próprio de nosso carisma.

http://www.cffb.org.br
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Frei Vitorio Mazzuco, OFM 
Mestre em Teologia  

Frei Vitorio Mazzuco, o quinto 
entrevistado da série de entrevistas sobre 
a Campanha da Fraternidade, afirma que 
os franciscanos precisam ser a voz dos 
sem voz e, para isso, precisam conhecer 
a realidade social. “O melhor modo de 
fazermos política é termos os olhos e a 
sensibilidade abertos para conhecer e 
pisar o chão da realidade”, assegura. Na 
entrevista, Frei Vitorio fala também sobre 
a Carta aos Governantes dos povos, escrita 
por São Francisco e a intervenção no 
conflito entre o bispo e o prefeito de Assis. 
“A política de Francisco é a política da 
reconstrução da boa convivência”, recorda 
o frade.

A Campanha da Fraternidade deste ano 
tem como tema “Fraternidade e Políticas 
Públicas”. Para ajudar na compreensão 
do tema, a Província Franciscana da 
Imaculada Conceição, através da Frente de 
Evangelização da Comunicação, produziu 
uma série de entrevistas abordando 
diversos aspectos das Políticas Públicas e 
suas áreas de atuação.

Site Franciscanos – De que maneira as 
ações de São Francisco podem inspirar 
a participação política dos cristãos e 
franciscanos hoje?

Frei Vitorio Mazzuco – Temos que 
partir do significado grego da palavra 

política. “Politikós” significa arranjo 
existencial para o bem comum. Para falar 
do tema, ninguém melhor do que São 
Francisco, ainda no século XIII, e que 
depois influenciou a Ordem até os dias de 
hoje. Francisco é um grande inspirador 
político quando falamos do bem comum. 
Ele sempre pensou a verdade, a justiça e 
a partilha a partir da fraternidade, ou 
seja, a política de Francisco é a política da 
reconstrução da boa convivência. Ele leva 
a sério a grande inspiração que ele teve em 
1205, a partir da escuta da convocação e do 
diálogo com o crucifixo em São Damião: 
“Francisco vai e reconstrói a minha 
casa”. Adaptando-se aos nossos tempos, 
podemos dizer: “Francisco vai e reconstrói 
a nossa Casa Comum”. E Francisco 
sempre pensou a dimensão comum de 
toda atuação humana. Ele não trabalhou 
sozinho, mas esteve em comunhão com os 
necessitados do seu tempo. Sua inspiração 
vem depois que ele abraça o leproso no 
caminho. Ele vai pedir esmola em função 
de dividir esta esmola; a vida dele sempre 
foi uma partilha e uma preocupação com 
o bem das pessoas, o bem de todos.

▶ Leia+

REFLEXÃO FRANCISCANA

CF 2019 
Fraternidade e 
Políticas Públicas

https://noticias.franciscanos.org.br/frei-vitorio-pede-mais-indignacao-profetica.html
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CFFB
Carta OfiCial - GuiadOs pela estrela (Mt 2,2)

Nós Franciscanos e Franciscanas 
temos muito o que aprender e a oferecer 
nesta hora impiedosa de desumanização: 
oferecer o presépio do coração, a 
mansidão dos que antes eram feras, a 
pobreza evangélica, que nos irmana a 
todos, como caminhos para salvar o 
planeta. A Solenidade do Natal do Senhor 
exige de nós compromisso ético com as 
minorias, com os povos originários, 
com o ecossistema cotidianamente 
vilipendiado (RnB 9,2). ▶ Leia+

Perspectivas e desafios para a Conferência da 
Família Franciscana do brasil.

DIAS 04 e 05 de julho – estudo, Debates e 
Aprofundamento.

06 de julho – Momento Celebrativo: Cântico das 
Criaturas e Laudato si’.

PARTICIPANTES Frades, irmãs, oFs, Clarissas 
Capuchinhas, JuFrA, leigas e leigos envolvidos com 
o carisma franciscano.

▶ Leia+

fóruM franCisCanO para O sínOdO pan-aMazôniCO

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. ▶ Leia+

enCOntrO dO serviçO de aniMaçãO vOCaCiOnal 2019

o retiro é destinado para religiosas, religiosos das Congregações, oFM, oFMCap., 
oFMConv., tor, Clarissas, ordem Franciscana secular e da Juventude Franciscana.  será 
realizado recanto Coração de Jesus, em maceió - AL, de 24 a 29 de junho de 2019

retirO naCiOnal da CffB 2019

▶ Leia+

https://cffb.org.br/guiados-pela-estrela-mt-22/
https://cffb.org.br/forum-franciscano-para-o-sinodo-pan-amazonico/
https://cffb.org.br/encontro-do-servico-de-animal-vocacional/
https://cffb.org.br/guiados-pela-estrela-mt-22/
https://cffb.org.br/retiro-nacional-da-cffb-2019/
https://cffb.org.br/forum-franciscano-para-o-sinodo-pan-amazonico/
https://cffb.org.br/encontro-do-servico-de-animal-vocacional/
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CFFB REgIONAIS

AgendaMARÇO
reunião da Coordenação CFFb AL - 09.03
reunião  do Conselho regional CFFb rn Pb Pe - 09 e 10.03
retiros CFFb rs - 24.03
Assembleia geral extraordinária eletiva CFFb MA - 31.03 - salão da igreja Menino Jesus de 

Praga, Cohama, são Luís.
eleição de nova Coordenação do núcleo de garanhus CFFb rn Pb Pe - 31.03
ABRIL
Francisco e o sultão: aspectos para uma conversão quaresmal CFFb sP - 06.04
Manhã de espiritualidade e encontro de Formação CFFb AL - 07.04.
encontro 800 anos do Encontro de São Francisco com o Sultão no núcleo de João Pessoa 

CFFb rn Pb Pe - 14.04
Jornada Franciscana das Juventudes (JFJ) na esteF, CFFb rs - 27.04

https://cffb.org.br/onde-estamos/
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CFFB SINFRAJUPE

em Aráxa (Mg), após vistoria na barragem 
b1/b4 do Complexo Mineroquímico, ficou 
constatado que a estrutura não está em 
condições estáveis. A barragem b1/b4 
pertence à multinacional estadunidense 
Mosaic Fertilizantes (que comprou em 
2018 a vale Fertilizantes). essa decisão 
foi resultado de uma inspeção realizada 
nesta sexta feira (22), pela empresa Walm 
engenharia e tecnologia Ambiental.

A situação de emergência foi classificada 
como nível 1 e o Plano de Ação emergencial 

para barragens de Mineração (PAebM) 
foi acionado.  segundo o que consta na 
DeCLArAção De iníCio De situAção De 
eMergÊnCiA foi  estabelecido um Plano de 
Ação, com os seguintes pontos:

1. Paralisação da usina de 
beneficiamento – já implementada.

2. inspeção Diária da barragem b1/b4 – 
já implementada.

3. Ampliação da praia da barragem b1/
b4 – já implementada.

▶ Leia+

Após o crime da mineradora vale, em brumadinho, ocorrido três anos depois de seu crime 
em Mariana, ambos ligados a rompimento de barragem, deparamos com a realidade de 
evacuação de pessoas, que vivem em áreas próximas à barragens de rejeitos sob risco de 
rompimento.

se somam vários casos de remoções como as de moradores de áreas próximas da barragem 
de gongo soco, comunidades de socorro, tabuleiro e Piteiras, no município de barão de Cocais; 
moradores próximos à barragem b3/b4 da mina Mar Azul da vale, no distrito de Macacos, em 
nova Lima; moradores de comunidades situadas na Zona de Autossalvamento... ▶ Leia+

rOMpe BarraGeM da vale eM 
BruMadinhO (MG)

A barragem que rompeu seria a de Mina 
do Feijão, que pertence à vale.segundo as 
primeiras informações do Corpo de bombeiros 

de Contagem, que atende o município de brumadinho, na região Metropolitana de belo 
Horizonte, há vítimas e várias viaturas estão a caminho do local, além de um helicóptero. 

os bombeiros informam também que várias pessoas estavam no refeitório, escritório e 
oficinas no momento do rompimento. Alguns conseguiram escapar. ▶ Leia+

BarraGeM de rejeitOs eM situaçãO de eMerGênCia eM araxá (MG)

BarraGens eM risCO revelaM 
rOstO perversO das  

MineradOras

http://www.falachico.org/2019/02/barragem-de-rejeitos-em-situacao-de.html
http://www.falachico.org/2019/02/barragens-em-risco-revelam-rosto.html
http://www.falachico.org/2019/02/barragens-em-risco-revelam-rosto.html
http://www.falachico.org/2019/01/rompe-barragem-da-vale-em-brumadinho-mg.html
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CFFB SINFRAJUPE

IgREJA NO BRASIL E NO MUNDO

Durante a 40ª sessão do Conselho de 
Direitos Humanos da onu, ao se tratar 
do direito à moradia, os Franciscanos 
denunciaram a situação em brumadinho. 
A organização Franciscans international, 
através de Frei rodrigo Péret, apresentou 
uma declaração, em plenária, para o relator 
especial da onu sobre moradia adequada 
como componente do direito a um padrão 
de vida adequado. Leia a seguir o texto em 
português.

saudamos o relatório do relator 
especial sobre Habitação Adequada e seu 
foco no acesso à justiça. Concordamos 
que as violações devem ser efetivamente 
abordadas e corrigidas, contribuindo para 

evitar a recorrência de desastres e prejudicar 
o deslocamento de pessoas e a destruição 
de casas e terras.

garantir o acesso à justiça também é 
crucial quando empresas e empresas estão 
envolvidas na violação do direito à moradia. 
só neste ano, na comunidade de Córrego 
do Feijão, localizada em brumadinho, brasil, 
uma barragem de rejeitos da mineradora vale 
rompeu, inundando uma grande área com 
lama tóxica, destruindo casas, impactando 
no meio ambiente e em toda uma gama 
de outros direitos humanos, como saúde e 
água. Até o momento, este desastre deixou 
179 pessoas mortas e outros 131 corpos 
desaparecidos. ▶ Leia+

prOnunCiaMentO dOs 
franCisCanOs na Onu - direitOs 

huManOs BruMadinhO

Minas está de luto - Mensagem da 
Arquidiocese de BH em solidariedade às 
vítimas da barragem em Brumadinho

▶ Leia+

Venezuela: os bispos pedem ao governo 
abertura às ajudas humanitárias ▶ Leia+

Dom Leonardo: “O Sínodo para a Pan-
Amazônia é uma celebração da Igreja 

para a Igreja”
▶ Leia+

http://www.falachico.org/2019/03/pronunciamento-dos-franciscanos-na-onu.html
http://www.falachico.org/2019/01/minas-esta-de-luto-mensagem-da_29.html
https://cffb.org.br/venezuela-os-bispos-pedem-ao-governo-abertura-as-ajudas-humanitarias/
https://cffb.org.br/dom-leonardo-o-sinodo-para-a-pan-amazonia-e-uma-celebracao-da-igreja-para-a-igreja/
http://www.falachico.org/2019/03/pronunciamento-dos-franciscanos-na-onu.html
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JUFRA

         JufraBrasil.org

seCretaria de fOrMaçãO lança 16°  
CadernO naCiOnal de fOrMaçãO

inspirados no exemplo do Jovem de Assis, envolvidos 
pela alegria da vida em fraternidade, em pleno Congresso 
nacional, nestas terras tão marcantes e historicamente 
importantes no relacionamento JuFrA e oFs, publicamos 
mais uma edição do nosso Caderno nacional de Formação. 
Anápolis, durante esses dias, durante o ConJuFrA, acolhe 
a nossa amada Juventude Franciscana dos mais  diversos 
cantos desse imenso país, para refletir, celebrar e decidir os 
novos percursos das águas da JuFrA do brasil. ▶ Leia+

olá amados irmãos e irmãs, paz e bem!
É com muita alegria que no dia de hoje anunciamos o 

lançamento da primeira edição do Manual de Finanças da 
Jufra do brasil.

esse documento foi fruto da ação conjunta das secretarias 
nacional e regionais de Finanças e surge do desejo e da 
necessidade dos secretários e secretárias, em seus diversos 
níveis, conhecerem melhor o serviço que devem desempenhar 
em suas Fraternidades e no seu regional.  

▶ Leia+

seCretaria de finanças da jufra dO 
Brasil lança seu priMeirO Manual

Minas Gerais aCOlherá xviii COrjufra
no carnaval de 2022, a terra que acolherá a Juventude Franciscana do brasil, para celebrar 

o 18° Congresso nacional, será santos Dumont, no regional sudeste 1, Minas gerais. Peçamos 
a são Francisco de Assis, a intercessão para que aqueles que irão preparar com muito carinho, 
esse encontro de irmãos. nos vemos em 2022, na ‘cidade que deu asas ao mundo’.  ▶ Leia+

http://www.jufrabrasil.org/
http://www.jufrabrasil.org/2019/03/secretaria-de-formacao-lanca-16-caderno.html
http://www.jufrabrasil.org/2019/02/secretaria-de-financas-da-jufra-do.html
http://www.jufrabrasil.org/2019/03/minas-gerais-acolhera-xviii-conjufra.html
http://www.jufrabrasil.org/2019/02/secretaria-de-financas-da-jufra-do.html
http://www.jufrabrasil.org/
http://www.jufrabrasil.org/
http://www.jufrabrasil.org/2019/03/secretaria-de-formacao-lanca-16-caderno.html
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Juventude e Profecia: águas para a vida - XVII 
Congresso Nacional da JUFRA do Brasil

entre os dias 1º 
e 05 de março, na 
cidade de Anápolis, 
goiás, foi celebrado 
o Xvii Congresso 
nacional ordinário da 
Juventude Franciscana 

do brasil. o Congresso contou com a 
participação de aproximadamente cem 
irmãos e irmãs representantes de todos 
os 18 regionais. A temática principal 
foi assessorada por roberto Malvezzi 
(gogó), que apresentou um panorama da 
questão da água no brasil e no mundo, e 
em seguida os presentes partilharam suas 
experiências de infância e atuais com as 
águas.

organizados em seis grupos, 
denominados com os nomes dos rios 
Amazonas, são Francisco, Paraopeba, 
Paraguai, iguaçu e Parnaíba, os 
participantes discutiram e apontaram 
desafios e propostas concretas com 
foco nas Fraternidades Locais nos eixos 
de expansão, Comunicação e novas 
Lideranças. em plenária, também foram 
apresentados os “bons ventos da iMMF”, 
trazendo o processo e as discussões em 
torno das escolas de Formação e infância, 
Micro e Mini Franciscanos.

todos os regionais apresentaram os 
seus relatórios a partir dos avanços, 
dificuldades e perspectivas, demonstrando 
como foram trabalhadas as três prioridades 
do triênio 2016/2019, o serviço de iMMF, 
a formação para a gestão econômica das 
Fraternidades e as propostas do seminário 

nacional em Ação evangelizadora e 
DHJuPiC. também o secretariado Fraterno 
nacional apresentou as atividades 
realizadas ao longo do triênio a partir das 
Prioridades, resoluções e recomendações.

um dos pontos mais importantes no 
ConJuFrA foi a Celebração dos 35 anos 
do Acordo de Anápolis (1984/2019), hoje 
Diretório das Mútuas relações oFs/JuFrA, 
celebrando a Animação Fraterna como 
uma das grandes riquezas da JuFrA do 
brasil. em comemoração aos 800 anos do 
encontro entre são Francisco e o sultão, 
foi realizada uma bonita Celebração inter-
religiosa pela superação da violência, com 
representantes do islã, da umbanda, da 
igreja evangélica de Confissão Luterana e 
da igreja Católica, orando juntos pela Paz.

o Congresso também elegeu o novo 
secretariado Fraterno nacional da JuFrA 
do brasil para o triênio 2019/2021, que 
foram: Douglas soares (bom Conselho-
Pe) secretário Fraterno nacional, Adrielly 
Alves (santarém-PA) secretária nacional 
para a Área norte, Mayra Caroliny 
(teresina-Pi) secretário nacional para a 
Área nordeste A, Patrick Martins (vitória 
da Conquista-bA) secretário nacional 
para a Área nordeste b, Débora Patrícia 
(Anápolis-go) secretária nacional para a 
Área Centro-oeste, Mateus garcia (Franca-
sP) secretário nacional para a Área 
sudeste, Katherine esper (Porto Alegre-
rs) secretária nacional para a Área sul 
e  gabriela Consolaro (Florianópolis-sC) 
secretária nacional de Formação. 

▶ Leia+

JUFRA

http://www.jufrabrasil.org/2019/03/juventude-e-profecia-aguas-para-vida.html
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OFS
Ofs e jufra dO Brasil partiCipaM dO 10º 
COnGressO latinO-aMeriCanO

Nossos irmãos já chegaram ao 10º 
Congresso Latino-americano da OFS e JUFRA 
na Guatemala.

Estão nos representando, levando nossa 
alegria, nosso carisma e nossas lutas, 
os seguintes irmãos: Maria José, OFS, 
Ministra Nacional da Ordem Franciscana 
Secular do Brasil; Washington Lima OFS/
JuFra, Secretário Fraterno/ Presidente) da 
JuFra do Brasil; Elson Matias, OFS/JuFra, 
atual representante da JuFra Sulamericana 
no Conselho Internacional da OFS (CIOFS) 
e Welington Buarque, OFM, Assistente 
Espiritual Nacional para JuFra e OFS do 
Brasil. 

▶ Leia+

o regional norte 2 (Pará Leste e Amapá) 
realizou seu encontro de Formação neste mês 
de fevereiro. o encontro foi realizado entre 
os dias 15 e 17, na cidade de  Capanema, 
no Pará.

 este encontro teve como objetivo 
reunir os irmãos e irmãs convocados/as: 
ministros/as, vice ministros/as, secretário/a 
de comunicação e animadores/as fraternos/
as para repasse do encontro de Formação, 
Comunicação e Animação Fraterna realizado 
em brasília/DF no mês de novembro de 
2017. estiveram reunidos 30 irmãos, junto 
ao Conselho regional, contemplando 3 
distritos, com a presença de 5 fraternidades.

 o repasse foi realizado pelo Coordenador 
de Formação, Coordenador de Comunicação 
e pela Animadora Fraterna, com o intuito 

de animar o regional, despertar para a 
desconstrução de velhos paradigmas e 
renovar a caminhada de nossas fraternidades 
nos serviços, dando assim um novo olhar 
para a equipe de Formação. 

▶ Leia+

aGenda de atividades dO COnselhO naCiOnal da Ofs

Para auxiliar a organização de todos e para facilitar o acompanhamento das atividades, 
divulgamos a Agenda de Atividades do Conselho nacional da oFs do brasil.

Que os nossos eventos testemunhem vivências fraternas, riqueza espiritual e coerência com 
o evangelho.

Que Deus nos abençoe, com a intercessão de são Francisco e santa Clara!  ▶ Leia+

reGiOnal nOrte 2 realiza enCOntrO de fOrMaçãO

http://www.ofs.org.br/noticias/item/1664-ofs-e-jufra-do-brasil-participam-do-10-congresso-latino-americano
http://www.ofs.org.br/noticias/item/1689-regional-norte-2-realiza-encontro-de-formacao
http://www.ofs.org.br/noticias/item/1686-agenda-de-atividades-do-conselho-nacional-da-ofs
http://www.ofs.org.br/noticias/item/1664-ofs-e-jufra-do-brasil-participam-do-10-congresso-latino-americano
http://www.ofs.org.br/noticias/item/1689-regional-norte-2-realiza-encontro-de-formacao
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OFS

Carta sobre a Campanha da Fraternidade 2019

Chamados, juntamente com todos os 
homens de boa vontade, a construírem um 
mundo mais fraterno e evangélico para a 
realização do reino de Deus e conscientes 
de que "quem segue a Cristo, Homem 
perfeito, também se torna mais homem", 
assumam as próprias responsabilidades com 
competência e em espírito cristão de serviço. 
(regra da oFs 14).

Aproxima-se o forte tempo da Quaresma, 
oferecido a nós como um tempo de revisão, 
como um caminho de transformação. A 
Quaresma dever ser um tempo no qual 
atualizamos a vida, a morte e a ressurreição 
de Jesus Cristo em nossas vidas, em nossas 
comunidades e, principalmente, em nossas 
Fraternidades. Atualizar é revisitar e 
compreender cada vez mais, de forma mais 
profunda e madura. o Papa Francisco, na 
mensagem da Quaresma de 2015, nos disse 
que esse tempo era favorável para nós, 
cristãos e cristãs, sairmos da nossa própria 
alienação.

Para nos ajudar nesse caminho 
transformador, onde aprendemos que a 
morte não é a última palavra e que toda 
realidade de morte precisa ser mudada, 
somos admoestados à prática das obras 
de Misericórdia Corporais e espirituais, por 
meio das quais tocamos a carne de Cristo 
nos irmãos e irmãs, pelas corporais, e 
tocamos mais diretamente o nosso ser, pelas 
obras espirituais.

Ainda como auxílio nessa caminhada de 
mudança e de conversão, a igreja do brasil 
nos oferece, todos os anos, uma realidade a 
ser meditada, refletida e rezada através da 
Campanha da Fraternidade, que, neste ano 
de 2019, tem como tema FrAterniDADe e 
PoLítiCAs PÚbLiCAs e como lema ‘serÁs 
LibertADo PeLo Direito e PeLA JustiçA’. 
Desse modo, somos chamados a ver e 
participar da realidade das Políticas Públicas 
para que sejam benefício de todos e sinal de 
ressurreição para muitas pessoas, afim de 
que a liberdade e a justiça prevaleçam.

Diante de tantas transformações, 
percebe-se que o “próximo” está cada vez 
mais distante de “nós” e, como seguidores 
do Cristo ressuscitado, não podemos 
compactuar com esta proposta de mundo, 
na qual a fome; a morte; a falta de moradia, 
de terra, de saúde e de educação são a 
realidade de tantas famílias; e a ecologia 
– tema tão caro para nós, franciscanos 
e franciscanas, – é ignorado. Precisamos 
estar próximos para ajudar o próximo 
necessitado que está à beira do caminho, 
sair de nossas “construções” para caminhar 
como discípulos missionários e ser presença 
fiel do reino de Deus em meio a viúva, o 
órfão e o estrangeiro. As bem-aventuranças 
nos encorajam a participar ativamente das 
Políticas Públicas em nossas cidades para 
que o nosso olhar e a nossa ação cristã-
franciscana consigam penetrar e mudar 
essas estruturas.  ▶ Leia+

Acesse 

www.ofs.org.br

http://www.ofs.org.br/noticias/item/1679-carta-sobre-a-campanha-da-fraternidade-2019
http://www.ofs.org.br/
http://www.ofs.org.br
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VIDA CONSAgRADA FEMININA
irMãs franCisCanas da  
santíssiMa trindade 
 90 anOs de MissãO

no início do século XX era forte na 
igreja o apelo missionário. o Papa Pio Xi, 
preocupado com a imigração, procurou 
resgatar a vocação missionária da igreja 
motivando e incentivando as missões Ad 
gentes.

Madre Aloísia Casemira Cach, que 
vivia no mosteiro contemplativo das irmãs 
Franciscanas bernardinas de Lowicz, na 
Polônia, ouvindo o apelo missionário 
convida outras quatro irmãs para fundar uma 
nova Congregação de vida ativa no brasil e 
atender os imigrantes poloneses. em 1929 

partem para o brasil.
As irmãs iniciaram a missão em Dom 

Feliciano – rs e no dia 18/09/1929 receberam 
de Dom João becker, Arcebispo de Porto 
Alegre, a aprovação da nova Congregação.

▶ Leia+

asseMBléia prOvinCial e MissãO na áfriCa

nos dias 12 e 13 de janeiro/19, as irmãs 
estiveram reunidas em Assembléia na Casa 
Provincial em taquaritinga-sP. Foram dois 
dias de oração, Avaliação, Planejamento e 
Confraternização.

Por todas as graças  recebidas e trabalhos 
apostólicos realizados durante o ano de 2018 
iluminadas pelo nosso Carisma Franciscano, 
Deus seja louvado. e, sentindo-se impelidas 

pelo espírito santo,  as irmãs aprovaram a abertura de uma Comunidade  Missionária em 
Moçambique na diocese de gurue, a pedido do sr. bispo D. Francisco Lerma Martinez.

A a abertura está prevista para o ano de 2020, após um período de preparação das irmãs 
que comporão a Comunidade. 

▶ Leia+

entre os dias 21 a 23 de janeiro, as irmãs Franciscanas de Allegany participaram de um 
encontro sobre os valores Franciscanos, presidido pelo Frei Aldir Crocoli, oFMCap. o evento 
foi organizado pela equipe de Formação Permanente e aconteceu no Centro de Formação Paz 
e bem, no Convento Mãe Admirável, em Anápolis (go). 

▶ Leia+

valOres franCisCanOs sãO teMa de enCOntrO de fOrMaçãO perManente

https://cffb.org.br/irmas-franciscanas-da-santissima-trindade-90-anos-de-missao/
https://cffb.org.br/irmas-franciscanas-da-santissima-trindade-90-anos-de-missao/
https://www.franciscanasdapenitencia.com.br/2019/01/14/assembleia-provincial-e-missao-na-africa/
http://franciscanasgo.org.br/valores-franciscanos-sao-tema-de-encontro-promovido-pela-equipe-de-formacao-permanente/
https://www.franciscanasdapenitencia.com.br/2019/01/14/assembleia-provincial-e-missao-na-africa/
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VIDA CONSAgRADA FEMININA

A educação como prática de Jesus
▶ Leia+

Último dia do Retiro Provincial da 
Regional Norte

▶ Leia+

IFAP- Chamada a viver a profecia hoje
▶ Leia+

Madre Priscila e Conselheira Irmã 
Leidiana chegam a Roma
▶ Leia+

Conselho de Jovens Franciscanos
▶ Leia+

Conheça as Irmãs Franciscanas Hospitaleiras de IC

www.confhic.com

http://www.franciscanasmissionarias.org.br/index.php/noticia/a-educacaeo-como-pratica-de-jesus
http://www.franciscanasmissionarias.org.br/index.php/noticia/a-educacaeo-como-pratica-de-jesus
http://www.franciscano.org.br/comunicacoes/noticias/item/1320-ultimo-dia-do-retiro-regional-norte-da-provincia
http://www.franciscano.org.br/comunicacoes/noticias/item/1320-ultimo-dia-do-retiro-regional-norte-da-provincia
http://irmasifap.blogspot.com/2019/02/ifap-chamada-viver-profecia-hoje.html
http://ifrans.org.br/madre-priscila-e-conselheira-irma-leidiana-chegam-a-roma/
http://irmasifap.blogspot.com/2019/02/ifap-chamada-viver-profecia-hoje.html
http://ifrans.org.br/madre-priscila-e-conselheira-irma-leidiana-chegam-a-roma/
http://www.franciscanasdoamparo.org.br/
http://www.confhic.com/
http://www.franciscanas.org.br/noticias/conselho-de-jovens-franciscanos/
http://www.franciscanas.org.br/noticias/conselho-de-jovens-franciscanos/
http://www.confhic.com/
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VIDA CONSAgRADA MASCULINA

Meus queridos irmãos da Ordem dos 
Frades Menores, todos os irmãos, irmãs 
e amigos da nossa Família Franciscana, e 
todos meus irmãos e irmãs 
muçulmanas, O Senhor 
lhes dê a sua paz!

Oitocentos anos atrás, 
nosso seráfico Pai São 
Francisco navegou rumo ao 
Egito, realizando o antigo 
sonho de ir ao encontro 
dos muçulmanos. Ele 

chegou ao campo das cruzadas, entre os 
Cristãos Latinos que por anos pregaram 
e usaram a retórica da guerra santa para 
ensinar o desprezo pelos muçulmanos. Os 
mesmos muçulmanos tinham toda razão 
para desprezar Francisco, considerando 

que ele, como todos 
aqueles no campo das 
cruzadas, era um inimigo 
e não um portador de 
paz. Nós hoje celebramos 
o que ninguém naquele 
momento poderia prever: 
que um homem repleto do 
Espírito...   ▶ Leia+

aBerta a expOsiçãO 'sãO franCisCO 
na arte de Mestres italianOs'

Foi inaugurada ontem, em São Paulo, 
a exposição "São Francisco na Arte de 
Mestres Italianos". A comunidade paulista 
ficou agraciada com a chegada da exposição, 
já que não estava prevista a realização da 
mostra em São Paulo, que havia passado 
por Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Os importantes quadros, que retratam 
momentos importantes da vida de São 
Francisco de Assis, ficarão expostos até 12 
de abril, gratuitamente, no MAB (Museu de 
Arte Brasileira) da FAAP.

Francisco de Assis é considerado o 
santo mais retratado da Igreja Católica. 
Trata-se de uma oportunidade única de ver 
pinturas extremamente valiosas, de autores 
reconhecidos em todo mundo, como 
Perugino, Guido Reni e Tiziano.

Foi uma operação complexa trazer ao 
Brasil obras de tamanha relevância artística 
e histórica. 

▶ Leia+

 bebedouro pode se alegrar, pois celebramos juntos o Aniversário do “nosso educandário”. 
Celebrar o aniversário de uma instituição é, verdadeiramente, motivo de grande júbilo. Primeiro 
porque todos os seus membros, do menor ao maior, do mais jovem ao mais antigo, também 
são celebrantes e, por isso, firmam seu vínculo por “mais um ano” de união e amizade, em 
sintonia com o ideal e os valores vivenciados. Aos 06 de fevereiro, celebrando 61 anos de 
fundação, a Família educandário faz memória dos seus primórdios. ▶ Leia+

eduCandáriO santO antôniO de BeBedOurO - sp 
COMeMOra seus 61 anOs

800º aniversáriO dO enCOntrO de 
sãO franCisCO e O sultãO

http://franciscanosmapi.org.br/carta-do-ministro-geral-por-ocasiao-do-800o-aniversario-do-encontro-de-sao-francisco-e-o-sultao-al-malik-al-kami/
https://www.capuchinhos.org.br/procasp/noticias/detalhes/geral/aberta-a-exposicao-sao-francisco-na-arte-de-mestres-italianos-em-sp
http://www.ofmscj.com.br/%3Fp%3D13142
http://franciscanosmapi.org.br/carta-do-ministro-geral-por-ocasiao-do-800o-aniversario-do-encontro-de-sao-francisco-e-o-sultao-al-malik-al-kami/
https://www.capuchinhos.org.br/procasp/noticias/detalhes/geral/aberta-a-exposicao-sao-francisco-na-arte-de-mestres-italianos-em-sp
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VIDA CONSAgRADA MASCULINA

Sefras recebe Prêmio 19 de Agosto 
por boas práticas no trabalho com a 

população de rua ▶ Leia+

“Crime, tristeza e indignação” 
presenciam capuchinhos em 

Brumadinho ▶ Leia+

Curso Interprovincial de 
Franciscanismo
▶ Leia+

Novos ministros, custódios e 
secretários se reuniram com o 
Definitório Geral
▶ Leia+

80 anos de presença dos Capuchinhos 
na Pompeia
▶ Leia+

Província do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil

http://fradesfranciscanos.com.br/
http://www.sefras.org.br/novo/sefras-recebe-premio-19-de-agosto-por-boas-praticas-no-trabalho-com-a-populacao-de-rua/
http://www.sefras.org.br/novo/sefras-recebe-premio-19-de-agosto-por-boas-praticas-no-trabalho-com-a-populacao-de-rua/
https://www.capuchinhos.org.br/procamig/noticias/detalhes/jpic/crime-tristeza-e-indignacao-presenciam-capuchinhos-em-brumadinho
http://franciscanosmapi.org.br/curso-interprovincial-de-franciscanismo-2/
http://franciscanosmapi.org.br/curso-interprovincial-de-franciscanismo-2/
http://www.franciscano.org.br/comunicacoes/noticias/item/1299-novos-ministros-custodios-e-secretarios-se-reuniram-com-o-definitorio-geral
http://www.franciscano.org.br/comunicacoes/noticias/item/1299-novos-ministros-custodios-e-secretarios-se-reuniram-com-o-definitorio-geral
https://www.capuchinhos.org.br/procamig/noticias/detalhes/provincia/80-anos-de-presenca-dos-capuchinhos-na-pompeia
https://www.capuchinhos.org.br/procamig/noticias/detalhes/provincia/80-anos-de-presenca-dos-capuchinhos-na-pompeia
http://www.franciscanosconventuais.org.br/
http://fradesfranciscanos.com.br/
https://www.capuchinhos.org.br/procamig/noticias/detalhes/jpic/crime-tristeza-e-indignacao-presenciam-capuchinhos-em-brumadinho
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CENTROS FRANCISCANOS
fOrMaçãO para leiGOs e leiGas 
aprOfundaMentO da fé Cristã

nas quartas-feiras de tarde, das 14 às 
17hs, o Curso será oferecido no Auditório da 
esteF (rua tomas edson, 212 – bairro santo 
Antônio). o Curso inicia no dia 13 de março 
e encerra no dia 27 de novembro. serão 
abordadas as seguintes temáticas:

introdução à teologia
introdução geral, Pentateuco e Êxodo
Monarquia e Profetismo
exílio e Pós-exílio
evangelhos sinóticos
escritos Joaninos
evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos
escritos Paulinos
Apocalipse
também nas quartas-feiras, das 19h30min 

às 22h, com início no dia 13 de março 
e conclusão no dia 27 de novembro, no 

salão da Paróquia santo Antônio, a 
modalidade noturna do curso tratará as 
seguintes temáticas:

A Liturgia na vida da comunidade cristã
igreja em saída missionária a partir da 

evangelii gaudium
igreja e família à luz da Amoris Laetitia
espiritualidade e santidade à luz da 

gaudete et exsultate
vida, morte e esperança cristã
o sínodo para a Amazônia e o cuidado da 

criação a partir da Laudato sì
A arte de conviver numa sociedade e 

numa igreja plural.
▶ Leia+

CursO - liturGia e vida - isB

o curso é uma continuidade dos temas anteriores 
sobre a questão da liturgia, pois buscará ir além 
do conceito de liturgia e pretenderá fazer essa 
passagem tão necessária a vida cristã hoje. 

início do curso dia 12 de março de 2019 das 20Hs 
às 22Hs. os encontros serão sempre às terças-feiras.

Carga horária do curso é de 30 h/a. 15 encontros.
Certificado de extensão em teologia será 

emitido pelo instituto são boaventura, Farão 
jus ao certificado os alunos que tiverem 75% de 
participação nas 30h/a, mediante chamada feita 
pelo professor.

o curso tem o investimento de quatro 
mensalidades de r$ 175,00.

contato@isb.org.br ou tel.: 61 3349 0230
▶ Leia+

http://www.estef.edu.br/cursos/extensao/formacao-para-leigos-e-leigas-aprofundamento-da-fe-crista
http://ffb.org.br/cursos/ead-introducao-ao-franciscanismo-estef
http://www.isb.org.br/cursos/extensao/liturgia-e-vida
http://www.isb.org.br/cursos/extensao/liturgia-e-vida
https://www.cursodeverao.com/
http://www.estef.edu.br/
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CENTROS FRANCISCANOS

REFLEXÃO CLARIANA

COMuniCaçãO pastOral CursO de ensinO 
à distânCia
▶ Leia+

nOites franCisCanas
▶ Leia+

espeCializaçãO latu sensu 
espiritualidade franCisCana - presenCial 

▶ Leia+

Clara arco de luz: de 
Quaresma a Páscoa

Ir. Maria B. de  Cristo Rei
Mosteiro “Nossa Senhora 

do Brasil”
Flores da Cunha – RS

Francisco chamava Clara: a Cristã, simplesmente. 
Ser Cristão é viver Cristo: não somente conhecer o 
que Ele disse, ensinou, fez…Ser Cristão é acolher, na 
força do Espírito, o Senhor Jesus no próprio ser, mente 
e coração. É deixar-se assimilar a Ele, tornando-se 
assim alguém que o Pai reconhece como filho no seu 
Filho Unigênito. A Mãe Igreja propõe a Quaresma: 
quarenta dia de penitência e oração para refletir sobre 
o mistério de um Deus que se oferece como libertador 
do mal assumindo-o em si e pregando-o na Cruz. Em 
Lucas (12,49) Jesus diz: “Eu vim trazer fogo sobre a 
terra e como desejaria que já estivesse aceso! Devo 
receber um batismo e como me angustio até que esteja 
consumido...”

A Quaresma é tempo de penitência e oração 
para compreender e viver a graça incomparável 
do Batismo, mistério de morte e nascimento. É a 
passagem que Jesus deve realizar, pois a maldade 
humana não permitia outro caminho. Clara entende 
profundamente o convite. O Senhor Jesus quer não 
somente que demos testemunho do Evangelho, mas 
que vamos ao seu encontro com o mesmo desejo 
ardente do coração com o qual Ele vem à nossa 
procura. No coração de Clara arde este desejo. Sua 

vida toda é marcada por um espírito quaresmal, de 
penitência e oração. Basta lembrar que uma vez, no 
dia da Sagrada Ceia, ficou tão absorta pensando na 
captura e na derrisão do seu Senhor, que permaneceu 
insensível até que uma Irmã foi com a vela acesa 
lembrando-lhe que “foi-se a noite, Já passou um dia 
e voltou outra noite”. 

Estar com Jesus, identificar-se com Ele, mergulhar 
na água salvífica do Batismo era a atitude constante 
de Clara e para isso convidava suas filhas. À Inês 
de Praga (que para “abraçar o Cristo pobre tinha 
renunciado às núpcias com o Imperador Federico II) 
ela escreve: “Olhe, considere, contemple o seu Esposo, 
o mais belo entre os filhos dos homens feito por sua 
salvação o mais vil de todos, desprezado, ferido e 
tão flagelado em todo corpo, morrendo no meio das 
angústias próprias da Cruz. Jesus porém é o vencedor: 
A Páscoa celebra a Ressurreição: o Senhor Jesus 
não é somente uma meta, é Caminho, é Verdade, é 
VIDA. Clara ensina e convida Inês e cada filha – irmã: 
“Ponha a mente no espelho da eternidade, coloque 
a alma no esplendor da glória. Ponha o coração na 
figura da substância divina e transforme-se inteira, 
pela contemplação, na imagem da divindade”!

http://www.estef.edu.br/cursos/extensao/comunicacao-pastoral-curso-de-ensino-a-distancia
http://www.estef.edu.br/cursos/extensao/comunicacao-pastoral-curso-de-ensino-a-distancia
https://cffb.org.br/noites-franciscanas/
https://cffb.org.br/noites-franciscanas/
https://cffb.org.br/
http://www.estef.edu.br/
https://cffb.org.br/especializacao-latu-sensu-espiritualidade-franciscana-presencial-estef-2/
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SANTAS E SANTOS FRANCISCANOS

sãO jOãO BOsCO
Sacerdote da Terceira Ordem (1815-1888). 

Fundador da Congregação dos Padres Salesianos 
e o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e os 
Cooperadores Salesianos. Foi canonizado por Pio 
XI no dia 1º de abril de 1934.

João Melquior Bosco, nasceu no dia 16 de 
agosto de 1815, numa família católica de humildes 
camponeses em Castelnuovo d’Asti, no norte da 
Itália, perto de Turim.

▶ Leia+

BeM-aventurada Clara de riMini

Viúva da Segunda Ordem (1260-1326). 
Aprovou seu culto Pio VI no dia 22 de dezembro 
de 1784.

Nascida em Rimini por volta de 1260, esta 
Clara durante bastante tempo não foi motivo de 
honra para sua homônima de Assis. Foi aliciada 
e dominada pelo ambiente mundano da época e 
da família. Tendo perdido a esposa, o pai casou-
se com uma viúva rica e, para fortalecer a união 
das duas famílias... 

▶ Leia+

BeM-aventuradO seBastiãO de aparíCiO

religioso da Primeira ordem (1502-1600). 
beatificado por Pio vi no dia 17 de maio de 1789.

nasceu no ano de 1502, em gudena (espanha), 
de pais pobres, mas piedosos. Desde a adolescência 
levava para pastar um pequeno rebanho e 
aproveitava os momentos livres para orar e visitar 
igrejas ou capelas. Aos 15 anos foi contratado como 
serviçal por uma senhora rica de salamanca, mas, 
não podendo suportar o ambiente frívolo da casa, 
apesar de bem remunerado, desistiu desse trabalho.

▶ Leia+

https://cffb.org.br/sao-joao-bosco/
https://cffb.org.br/sao-joao-bosco/
https://cffb.org.br/bem-aventurada-clara-de-rimini/
https://cffb.org.br/bem-aventurada-clara-de-rimini/
https://cffb.org.br/bem-aventurado-sebastiao-de-aparicio/
https://cffb.org.br/bem-aventurado-sebastiao-de-aparicio/
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ESPíRITO FRATERNO

Secretariado Nacional da Juventude 
Franciscana do Brasil - XVII CONJUFRA

Jornada de Formação sobre o 
Sínodo da Amazônia CFFB RS

X Congresso Latino-americano 
OFS e JUFRA

CERNEF - Agudos - SP

Confererência da Família Franciscana do Brasil
www.CFFB.org.br| (61) 3349-0157 e (61) 99588-2781 (WhatsApp) 

coordenacao@cffb.org.br | vendas@cffb.org.br | comunicacao@cffb.org.br

http://www.CFFB.org.br
https://cffb.org.br/encontro-do-servico-de-animal-vocacional/
https://cffb.org.br/forum-franciscano-para-o-sinodo-pan-amazonico/
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