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PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

"Eis que faço obra 
nova, não a vedes?" 

(Is 43,19)
Frei Gilson Nunes, OFMConv 

Conselheiro da CFFB

Queridos irmãos e irmãs, é tempo 
de resistir, lutar e seguir sonhando!

Sim, o sonho e a profecia, a ternura de 
quem tem como única arma um coração 
desarmado. Os motivos de tristeza e 
desencanto são muitos, vivemos tempos 
onde a insensatez e a usurpação de 
direitos, a intolerância, a destruição de 
nossa casa comum, e o futuro de nossas 
juventudes, povos indígenas e quilombolas 
estão gravemente ameaçados. Um sistema 
ideológico desumano e insano busca 
solapar as conquistas democráticas e negar 
a luta e a vida entregue de tantos e tantas 
como nos tem alertado o Papa Francisco.

Seguir resistindo, sendo a “chama que 
ainda fumega” (cf. Is 42, 3), essa pequena 
chama teimosa que rompe a escuridão de 
todo medo e incertezas, que ilumina rostos 
e olhares, que permite reconhecermo-nos 
como gente, irmãos e irmãs, família humana, 
família franciscana. Esse foi o desejo 
obstinado desse quadriênio: manter acesa a 
chama, diminuir as distâncias, alimentar a 
profecia. Chegamos ao final desse período 
com gratidão ao Altíssimo e Bom Senhor, 
por ter nos salvado do individualismo egoísta 
que nos aprisiona em nossas estruturas e nos 
impede de viver e conviver fraternalmente.

O protagonismo dos leigos – OFS 
e JUFRA – arejaram nosso conselho 
e nos trouxe dinamismo e vitalidade. 
O cansaço e desânimo de alguns pelas 
agruras do caminho, transformou-se em 

esperança e alegria, graças ao entusiasmo 
das novas gerações que apostam no valor 
da fraternidade, das relações, e aos quais 
divisões, rancores históricos e passados 
nada dizem e significam. Vimos uma 
primavera no Capítulo das Esteiras, uma 
busca humilde e sincera nos encontros 
de formadores e SAV, de compreender o 
tempo presente e seus desafios, numa busca 
pelas raízes da nossa espiritualidade, pela 
Experiência Assis e CERNEF, a rearticulação 
e a riqueza dos Regionais rearticulados, 
e sobretudo pela recusa dos leigos OFS/
JUFRA, de cruzarem os braços frente as 
realidades de indiferença, em muitos lugares 
de religiosos consumidos pelo “instinto de 
preservação” face ao vertiginoso decréscimo 
numérico. Esse quadriênio foi uma 
aventura fascinante, na pobreza de não ter 
todas as respostas, mas a ousadia de ouvir. 

A Assembleia Ordinária eletiva será 
um celebrar grávido de compromisso 
com o Deus da vida, e a vida dos irmãos 
e irmãs empobrecidos e excluídos “a 
profissão de fé”, na fraternidade, no 
Evangelho da fraternidade, num mundo de 
muros homicidas e ódio-fobias infindas. 

Sua presença na Assembleia Geral é 
imprescindível, pela sintonia da oração e do 
coração. A presença daqueles/as que estão em 
nosso Estatuto Geral, será importantíssimo. 
Precisarmos estar juntos, para juntos 
definirmos os passos de nossa Conferência.
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Frei Almir Guimarães, OFM 
Escritor  

O QUE AS FONTES FALAM DESSE 
ENCONTRO?

Estamos sempre na companhia de 
André Vauchez, notável historiador da 
Idade Média e de seu relato histórico 
abordando o encontro de São Francisco 
com o Sultão do Egito (1219).

- A respeito deste famoso encontro, 
registrado por muitos cronistas e 
hagiógrafos, e imortalizado por Giotto no 
ciclo de afrescos que pintou em torno de 
1300 na Basílica superior de Assis (imagem 
no alto), há ao menos duas tradições: 
para os cronistas exteriores à Ordem 
franciscana, Francisco teria procurado – 
na realidade em vão – converter o sultão 
e seu povo. Tiago de Vitry, testemunha do 
acontecimento, assim escreve em sua carta 
de 1220 ao Papa: “Ardente de zelo pela 
fé cristã, (Francisco) não teve medo em 
atravessar o campo do inimigo, e depois de 
ter pregado por uns dias a Palavra de Deus 
aos sarracenos, não conseguiu grandes 
resultados (modicum profecit).

- Retomando o tema em sua Historia 
occidentalis em 1226, o referido prelado 
afirma que a simples presença de Francisco 
transformara o Sultão do Egito de animal 
feroz que era no início, em ouvinte dócil, 

tendo permitido que Francisco lhe dirigisse 
a palavra por alguns dias. Temendo, 
no entanto, que ele viesse a converter 
seus súditos, determinou o sultão que o 
Poverello fosse reconduzido ao campo 
dos cruzados, pedindo que rezasse a Deus 
pedindo que ele lhe revelasse a lei e a fé que 
mais lhe agradavam. Nesse meio tempo 
acontece o fracasso da Cruzada e Francisco 
já estava sendo considerado um santo. Em 
seu relato, Tiago de Vitry engrandece e 
dramatiza o acontecimento acentuando 
que o Sultão ficou muito impressionado 
com as palavras de Francisco e pouco 
faltou para se converter à fé cristã.

- Para os autores franciscanos, ao 
contrário, o Poverello teria ido ter com 
o Sultão ansiando pelo martírio. Desta 
maneira, na Vita prima de Tomás de 
Celano o fim trágico do martírio seria 
prefigurado pelos maus-tratos infligidos 
pelos soldados do Sultão que o haviam 
prendido. Al-Kamil tê-lo-ia tratado 
com amabilidade e teria ouvido o Santo 
defender o cristianismo contra os doutores 
da lei muçulmana que estavam à sua 
volta. Depois da disputa oratória, o Sultão 
quis agradar a Francisco oferecendo-lhe 
presentes que ele recusou dizendo...

▶ Leia+

REFLEXÃO FRANCISCANA

São Francisco 
e o Sultão

https://franciscanos.org.br/carisma/franciscosultao.html
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CFFB
“EstE sínodo, podE tEr a magnitudE vulcânica do vaticano ii”

O Sínodo para a Amazônia está 
levando às congregações religiosas a uma 
reflexão em torno das problemáticas que 
esse momento está apresentando para 
a vida da Igreja. Tem acontecido muitos 
encontros em volta dessa temática, o que 
mostra que, além de documentos, o Sínodo 
está provocando novos caminhos, novos 
modelos de evangelização, de enfrentar 
os desafios da missão, especialmente na 
região amazônica.

▶ Leia+

Nos dias 17 a 19 de maio de 2019, ocorreu um 
encontro formativo, para a Família Franciscana do 
Brasil a nível nacional, organizado pela Conferência 
da Família Franciscana do Brasil (CFFB), realizado 
no Centro Franciscano de Evangelização e Cultura 
(CFEC), em Brasília.

Nesses dias de muito aprendizado, debatemos o 
seguinte tema: “Comunicação vocacional no mundo 
plural: desafios e perspectivas”. Com a assessoria do 
Frei João Ferreira Júnior, OFMCap.

▶ Leia+

cFFB rEaliza Encontro nacional do sav 2019, Em Brasília - dF

 De 24 a 29 de junho, no Recanto Coração de Jesus, em 
Maceió - AL ocorreu o Retiro Nacional da CFFB, assessorado 
pelo Presidente da Conferência da Franciscana Franciscana do 
Brasil, frei Éderson Queiroz, OFMCap.

Eram 24 participantes, vindos de DF, GO, SP, PE, RN,PI, AL, 
bebendo das Fontes do carisma de Francisco e Clara de Assis.

''o sEguimEnto dE cristo poBrE Em são Francisco E santa clara" Foi  
tEma do rEtiro nacional da cFFB 2019

Irmãos e irmãs, segue o Subsídio Celebrativo dos 800 anos do Encontro de São Francisco e 
o Sultão. Agrademos a imensa generosidade de Frei Zilmar Augusto, OFM, que organizou este 
material para toda a Família Franciscana. O uso está disponibilizado a todos. ▶ Leia+

suBsídio cElEBrativo dos 800 anos do Encontro dE 
são Francisco E o sultão

https://cffb.org.br/guiados-pela-estrela-mt-22/
https://cffb.org.br/este-sinodo-pode-ter-a-magnitude-vulcanica-do-vaticano-ii-afirma-presidente-da-familia-franciscana-do-brasil/
https://cffb.org.br/no-ultimo-final-de-semana-a-cffb-organizou-o-encontro-do-sav-2019/
https://cffb.org.br/subsidio-celebrativo-dos-800-anos-do-encontro-de-sao-francisco-e-o-sultao/?fbclid=IwAR07vXAHx_0P_gaBBRMrGzZc1l3MfMKRsDId8ANxjjuVOqXRdMd6uvdtvXc
https://cffb.org.br/forum-franciscano-para-o-sinodo-pan-amazonico/
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Nesse último final de semana, dias 04 e 
05 de maio aconteceu no Convento Santa 
Maria dos Anjos em Betim, Minas Gerais, o 
curso de cantos franciscanos e liturgia.

Realizada pela Família Franciscana de 
Minas Gerais e com a assessoria de Fr. 
Zilmar, este curso já é ministrado pelo Brasil 
de forma a espalhar o Carisma Franciscano 
através da Arte.

O jeito franciscano de vivenciar a  
espiritualidade que emana da liturgia é 
conseguir em nossos atos apresentar o amor 
e a doação realizada em cada Santa Missa..  

▶ Leia+

CFFB REGIONAIS

Agenda
CFFB AL
06/07 – Reunião da Coord. Regional
27/07 – Encontro Inter-religioso
03/08 – Reunião da Coord. Regional

CFFB DF, GO, TO
24 e 25/08 - NOVIFRAN

CFFB RN PB PE
03 e 04/08 - Reunião do Cons. Regional

CFFB PI
06/07 - II Reunião da Coord. Regional
28/07 - Encontrão da Família Franciscana 

do Piauí
02/08 - Celebração do Perdão de Assis e 

Abertura da Novena de Santa Clara

CFFB RS
02/08 - Abertura da novena de Sta. Clara 

e Celebração Perdão de Assis.
02 a 04/08 - JUNIFRAN
18 a 25/08 - Semana Vocacional

cFFB dE minas gErais promovEu 
curso dE cantos Franciscanos 

E liturgia

são João no rEgional 
cFFB cEará

rEgional cEntro-oEstE participa da 
caminhada Franciscana pEla paz

http://
https://cffb.org.br/em-minas-gerais-curso-de-cantos-franciscanos-e-liturgia/
http://
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CFFB SINFRAJUPE

Papa Francisco recebeu em 3 de maio, 
das mãos de Dari Pereira sobrevivente 
do crime da Vale em Brumadinho e Frei 
Rodrigo Péret da Rede Igrejas e Mineração 
e Grupo de Trabalho de Mineração da 
CNBB, as fotos com os nomes das 270 
pessoas mortas, pelo crime da Vale. O 
Papa, emocionado, abençoou as fotos e 
expressou sua solidariedade às famílias que 
perderam seus entes queridos e à todos os 
atingidos. Em seguida o Papa ficou com 
as fotos, num gesto de carinho, respeito e 
solidariedade.

Durante a audiencia o Papa afirmou 
que "As condições precárias de nossa casa 
comum se devem principalmente a um 
modelo econômico que vem sendo seguido 
há muito tempo. ▶ Leia+

O Monsenhor Raimundo Possidônio, um dos brasileiros especialistas que participou da 
elaboração do Instrumentum Laboris, o Documento de Trabalho do Sínodo, apresentou o 
material aos membros Conselho Permanente. Possidônio comentou o processo de construção 
do material e destacou os principais pontos de cada uma das três partes que compõem o 
material. “As proposições que estão no Documento vieram das escutas das bases, que foram 
momentos fortes desse processo do Sínodo. Ali estão tem muitas aspirações, muitos sonhos, 
e isso está tudo presente no Instrumentum”, completou o Monsenhor. 

▶ Leia+

papa Francisco EntrEga sua cruz 
pEitoral à comunidadE dE 

Brumadinho

O Papa Francisco entregou sua Cruz 
peitoral, para a comunidade de Brumadinho, 
através de seu enviado o Monsenhor Bruno 
Marie Duffè, que esteve em visita àquele 

município, atingido pelo crime da Vale. A 
entrega ocorreu no dia 18 de maio, durante 
atividades do Sábado da Compaixão e 
da Solidariedade:  Visita e Celebração da 
Esperança em Brumadinho (Córrego do 
Feijão, Parque da Cachoeira e Igreja Matriz 
de Brumadinho).

▶ Leia+

papa Francisco rEcEBE Fotos dE todos os mortos 
do crimE da valE Em Brumadinho

instrumEntum laBoris é 
aprEsEntado ao consElho 

pErmanEntE da cnBB

http://www.falachico.org/2019/05/papa-francisco-recebe-fotos-de-todos-os.html
http://
http://repam.org.br/?p=2660
http://www.falachico.org/2019/05/papa-francisco-entrega-sua-cruz.html
http://


Boletim Irmão Sol
M a i o  -  J u n h o  d e  2 0 1 9

"Não ceder à violência, principalmente sob pretexto religioso, mas promover a paz e o diálogo" 
Papa Francisco 8

CFFB SINFRAJUPE

IGREJA NO BRASIL E NO MUNDO

A Família Franciscana esteve em Januária 
– MG, de 07 a 09 de junho de 2019, no V 
Encontro da Articulação Popular da Bacia 
do Rio São Francisco. Juntos a mais de 
109 pessoas de 56 organizações de povos 
indígenas, quilombolas, geraiseiros/as e 
catingueiros/as de fundos e fechos de pasto, 
pescadores/as, pesquisadores/as, pastorais 
e de grupos urbanos das quatro regiões da 
Bacia – Alto, Médio, Submédio e Baixo.

A presença franciscana neste meio 

nos recorda Dom Frei Luís Flávio Cappio, 
OFM, um dos membros articuladores e 
inspiradores desta articulação. Todavia, 
diante da presença franciscana ao longo 
da Bacia, entre congregações, ordens e 
movimentos, nós confirmamos e aqui 
reforçamos a necessidade de maior 
engajamento, valendo recordar com alegria 
e esperança “entre poucas experiências, o 
envolvimento de alguns de nós jovens da 
Juventude Franciscana (JUFRA) em Penedo-
AL, desde 2013, na promoção de encontros 
com representantes do poder público, 
protestos e formações, despertando os 
frades, irmãos e irmãs da OFS e as Irmãs 
Franciscanas Hospitaleiras para a temática 
do Velho Chico ” afirma Washington Lima. 
▶ Leia+

Franciscanos prEsEntEs no v Encontro da apsFv rElatam E 
atEntam para a nEcEssidadE dE maior EnvolvimEnto da Família 

Franciscana ao longo da Bacia do “vElho chico”

Ihas de Belém (PA), natureza preservada 
é vida para os ribeirinho

▶ Leia+

Igrejas celebram Semana de Oração pela 
Unidade Cristã

▶ Leia+

Sínodo Amazônico: momento de 
graça e de esperança para a Igreja e a 

sociedade
▶ Leia+

https://cffb.org.br/franciscanos-presentes-no-v-encontro-da-apsfv-relatam-e-atentam-para-a-necessidade-de-maior-envolvimento-da-familia-franciscana-ao-longo-da-bacia-do-velho-chico/
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2019-06/pastoral-das-ilhas-natureza-belem-casa-comum-amazonia.html
http://www.cnbb.org.br/igrejas-celebram-semana-de-oracao-pela-crista/
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2019-06/editorial-sinodo-amazonico-momento-de-graca-igreja-sociedade.html
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JUFRA
prEsEnça intEr Franciscana dE 

EvangElização na amazônia
Nos dias 24, 25 e 26 de maio, houve o início do 

Projeto: Presença Inter Franciscana de Evangelização 
na Amazônia. O projeto acontece em parceria da JUFRA 
– Regional Norte III, OFS – Regional Norte III, Custódia 
São Benedito da Amazônia – OFM e Irmãs do Irmãs 
Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus - 
SMIC, tendo como objetivo a apresentação e expansão do 
carisma franciscano na região. O projeto visitará outras 
cidades pertencentes ao regional até o ano que vem.  
▶ Leia+

SOMOS PRESENÇA!
Aconteceu em Cuiabá entre os dias 20 e 23 de Junho o 

VII Encontro Nacional do Laicato do Brasil, no qual JUFRA 
DO BRASIL esteve representada pelo irmão Tácito Virgilio – 
Secretario Nacional de Finanças. Foram discutidos diversos 
assuntos, entre eles: Políticas Públicas, desafios da Laicato na 
Igreja e Juventude.

Durante o encontro foi realizado também a Assembleia 
Eletiva da presidência do conselho pelos próximos 4 anos.

▶ Leia+

vii Encontro nacional do 
laicato do Brasil

Encontro dE árEa Em campina grandE  - pB
Foram dias produtivos, onde nosso Secretário Fraterno Nacional, Douglas Soares, 

juntamente com o Animador Fraterno Nacional, Helmir Soares, participaram do encontro de 
Área Nordeste B da OFS e JUFRA em Campina Grande – PB. No Encontro puderam discutir 
sobre o Diretório de Mútuas Relações, as Diretrizes de Formação da JUFRA, a maneira que 
está a relação OFS - JUFRA e a situação do jovem franciscano diante dessa relação.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2405761319474718&id=1074644712586392&fs=1&focus_composer=0
https://www.cnlb.org.br/?p=3632
file:
http://www.jufrabrasil.org/
http://www.jufrabrasil.org/
http://
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OFS e JUFRA do Cone Sul realizam 1ª Escola de 
Formação de Formadores/as

Teve início em 20 de junho, dia de Corpus 
Christi, na Igreja São Francisco de Assis, em 
Foz do Iguaçu-PR, a 1ª Escola de Formação 
de Formadores/as OFS – JUFRA do Cone Sul. 
Planejada desde 2018, a Escola reuniu mais 
de 50 irmãos e irmãs da Ordem Franciscana 
Secular e da Juventude Franciscana da 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Paraguai 
com o objetivo de partilhar os processos 
de formação que acontecem em cada país, 
tendo como tema: Formação e Identidade 
Franciscana: Por uma Fraternidade Sem 
Fronteiras.

Foram mais de 120 pessoas envolvidas 
na atividade, entre participantes, famílias 
acolhedoras e dez equipes de trabalho e 
organização. Após a Celebração Eucarística 

de Abertura, a Escola teve início com as 
boas-vindas da Equipe da Coordenação 
Geral representando o CIOFS (Conselho 
Internacional da Ordem Franciscana Secular) 
Silvia Diana, Elson Matias e Frei Alfred 
Parambakathu, OFMConv, e a acolhida dos 
irmãos Sônia dos Santos, Ministra Local OFS, 
e Maurício Bloemmer, Secretário Fraterno 
Local da JUFRA. Em seguida, foi realizada 
a apresentação de todos os irmãos e irmãs 
por países, com a composição da Equipe 
de Redação e Moderação. Ao final, os 
participantes foram encaminhados para as 
famílias acolhedoras.

A sexta-feira, 21 de junho, iniciou com 
o café da manhã, na sede do encontro, 
no Centro de Educação Infantil Vicentina 
Nossa Senhora da Conceição, seguido da 
Celebração da Palavra “O grito dos pobres 
e o testemunho de nossos mártires”. Após 
este momento, cada país foi convidado a 
apresentar a Experiência Formativa da OFS 
e JUFRA, apresentando as metodologias e 
materiais utilizados na formação em seus 
países. 

Na parte da noite, foi realizada a Festa 
Latina com apresentações musicais e danças 
típicas. 

▶ Leia+

JUFRA

file:
http://www.jufrabrasil.org/2019/06/escola-de-formacao-de-formadoresas-ofs.html
https://benfeitoresjufra.wixsite.com/jufra
https://benfeitoresjufra.wixsite.com/jufra
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OFS
oFs do Brasil convoca o i Encontro nacional dE 
Formação para articuladorEs dE Jpic

A OFS do Brasil lançou a carta de 
convocação para o Encontro Nacional de 
Formação para Animadores de JPIC (Justiça, 
Paz e Integridade da Criação), que ocorrerá 
na cidade do Rio de Janeiro (RJ), entre os 
dias 06 e 08 de setembro. Estão convocados 
os Coordenadores Regionais de JPIC e 
Formação, mas a participação está aberta 
aos irmão/ãs que desenvolvem trabalhos na 
linha de JPIC ou que estejam desejosos de 
conhecer e aprofundar sobre este serviço.

▶ Leia+

Entre os dias 14 e 16 de junho, o 
Conselho Nacional da OFS do Brasil esteve 
reunido para realizar a sua 3ª reunião 
presencial e para receber a visita do 
Conselho Internacional da OFS. O encontro 
aconteceu no Centro de Espiritualidade 
Madre Marcelline, no bairro de Itaipu, em 
Niterói - RJ.

Como representantes do CIOFS 
estiveram presentes a irmã Silvia Diana 
(Argentina - Conselheira para os países de 
Língua Portuguesa / Espanhola - América 
Latina) e Frei Alfred Parambakathu, 
OFMConv (Índia - Assistente Espiritual 
Geral da OFS).

Esta reunião foi mais um momento 
de construção do trabalho do triênio, 
além de refletir e avaliar juntos ao CIOFS 

as conquistas, pontos a melhorar e as 
perspectivas da OFS do Brasil.

Agradecemos aos irmãos do CIOFS pela 
excelente visita e pedimos a Deus que 
abençoe a vida e o dom da fraternidade 
de todos aqueles e aquelas que vivem o 
carisma de Francisco e Clara, formando 
nossa fraternidade internacional.

▶ Leia+

rEgional sul i (pr) rEcEBE visita FratErno pastoral do nacional
Entre os 03 e 05 de maio, aconteceu, em Ponta Grossa, o Encontro de Formadores e 

Animadores Fraternos da JUFRA do Paraná. O principal objetivo desse Encontro é o de 
reestruturar as Jufras já existentes, bem como iniciar novas Fraternidades no Paraná. Para 
isso, a ideia é a imediata criação de um Serviço de Animação Vocacional em cada uma das 
nossas 28 fraternidade de OFS do PR.

▶ Leia+

oFs do Brasil rEcEBE a visita do cioFs na 3ª rEunião prEsEncial

http://www.ofs.org.br/noticias/item/1753-ofs-do-brasil-convoca-o-i-encontro-nacional-de-formacao-para-articuladores-de-jpic
http://www.ofs.org.br/noticias/item/1752-ofs-do-brasil-recebe-a-visita-do-ciofs-na-3-reuniao-presencial
http://www.ofs.org.br/noticias/item/1724-regional-sul-i-pr-recebe-visita-fraterno-pastoral-do-nacional
file:
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OFS

OFS do Brasil lança Carta sobre a 
Reforma da Previdência

Assim como o Pai vê em cada ser humano os 
traços do seu Filho, Primogênito entre muitos 
irmãos, os franciscanos seculares acolham 
todos os homens com espírito humilde e 
benevolente, como um dom do Senhor e 
imagem de Cristo. O sentido da fraternidade 
os tornará dispostos a igualar-se com alegria 
a todos os homens, especialmente aos mais 
pequeninos, para os quais procurarão criar 
condições de vida dignas de criaturas remidas 
por Cristo. (Regra da OFS 13)

Rio de Janeiro, 01 de maio de 2019 – Dia 
do Trabalhador.

Cristo Ressuscitou, aleluia! Celebramos 
ainda os primeiros dias do Tempo Pascal 
e, acompanhando as leituras destes dias, 
nos deparamos com um certo desânimo, 
desconforto e, até mesmo, um sentimento de 
derrota sobre a comunidade dos discípulos e 
discípulas. Diante desta realidade, Jesus de 
Nazaré aparece para os seus em diversos 
momentos e de formas diferentes, mas 
sempre é reconhecido pelos seus gestos. 
Gestos que, ao revelarem a vitória do 
Crucificado sobre a morte, geram novo vigor 
à comunidade.

Vivemos, nestes dias, tempos 
semelhantes ao vivido pela comunidade 
de Jesus, tempos onde o desânimo, as 
incertezas e as inseguranças novamente 
fazem morada em nosso coração. Diante 
desta realidade, novos gestos se fazem 
necessários; gestos que façam a vitória do 
Crucificado sobre a morte ser reconhecida 
na Igreja, nas comunidades, em nossas 

fraternidades. Com base nesta necessidade 
e de forma profética, os bispos do Conselho 
Permanente da CNBB, reunidos em Brasília 
entre os dias 26 e 28 de março de 2019, 
lançaram uma mensagem denunciando essa 
grave situação que se opõe ao Reino de 
Deus.

Nesta mensagem, eles demonstram 
grande preocupação com a proposta da 
reforma da Previdência, enviada pelo atual 
Governo Federal através da PEC 06/2019 
para debate e aprovação no Congresso, pois 
expõe a maior parcela do povo brasileiro 
a uma situação de insegurança social, em 
especial, a população mais pobre.

Reconhecemos que o sistema da 
Previdência precisa ser avaliado e, se 
necessário, adequado à Seguridade Social. 
Alertamos, no entanto, que as mudanças 
contidas na PEC 06/2019 sacrificam os 
mais pobres, penalizam as mulheres e os 
trabalhadores rurais, punem as pessoas 
com deficiência e geram desânimo quanto à 
seguridade social... 

▶ Leia+

Acesse 

www.ofs.org.br

http://www.ofs.org.br/noticias/item/1720-ofs-do-brasil-lanca-carta-sobre-a-reforma-da-previdencia
http://www.ofs.org.br/
http://www.ofs.org.br
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VIDA CONSAGRADA FEMININA
sEmana do mEio amBiEntE 

altamira – pará
O comitê REPAM Xingu (Rede Eclesial 

Pan-Amazônica) apoiou a I Semana do 
Meio Ambiente realizado pela Faculdade 
de Engenharia Florestal da UFPA em 
Altamira e fez o lançamento do projeto 
“Arborizar Altamira”. O Comite REPAM 
Xingu, Prelazia do Xingu- Região pastoral 
de Altamira, Campus Universitário da 
UFPA em Altamira, SEMAT, SEOVI, 
Secretaria Municipal de Agricultura 
acreditaram no  projeto por meio de uma 
ação desde o dia 5 de junho, culminando 
hoje com esse gesto concreto de amor, 
cuidado, esperança.

Agradecemos imensamente a Deus 

que nos uniu, a Região Pastoral de 
Altamira por ensinar dia a dia a servir, 
a Universidade Federal do Pará por 
acreditar no projeto e disponibilizar 
sua Faculdade de engenharia Florestal 
incluindo o lançamento desse projeto em 
sua Primeira Semana do Meio Ambiente e 
Assessoria Técnica.

▶ Leia+

sEmana Franciscana missionária Em minas gErais
As Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora estiveram realizando 

uma Semana Franciscana Missionária na Paróquia de São Sebastião de Cambuquira/ 
Minas Gerais, com a temática: "Vinde e Vede! Seguir Jesus nos passos de São Francisco 

de Assis". O trabalho aconteceu de 1º a 9 de 
junho de 2019 dinamizados pelas Irmãs: Vera 
Isabel Rambo Coutinho (Marau), Geneci 
Dalmagro (Erexim) e Cristina Bisolo (Passo 
Fundo) e alguns leigos daquela comunidade 
colaboraram com a animação musical.  

As irmãs franciscanas marcam presença 
naquela comunidade há doze anos e no intuito 
de partilhar a espiritualidade franciscana com 

as comunidades, escolas, catequizandos e lideranças desenvolveu-se este trabalho de 
animação vocacional.

▶ Leia+

Irmã Zenaide Laurentina Mayer – FSJ, terminou seu tempo de Serviço Missionário no Haiti.
Desde outubro de 2015, Ir. Zenaide fez parte da Comunidade Intercongregacional da CRB 

– Projeto de Solidariedade entre a Igreja do Brasil e do Hayiti. Somos agradecidas a Deus e 
à Irmã Zenaide por estes anos de total dedicação e serviço generoso nesta Missão no Haiti.

Agora, ela juntamente com Irmã Zenilda L. Petry, começam a se preparar para mais uma 
nova Missão da Congregação, no Timor Leste.

▶ Leia+

voltando da missão intErcongrEgacional no haiti

https://cffb.org.br/semana-do-meio-ambiente-altamira-para/
file:
http://www.franciscanasmissionarias.org.br/index.php/noticia/semana-franciscana-missionaria-em-minas-gerais
http://www.franciscanasdesaojose.org.br/?p=5072
file:
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VIDA CONSAGRADA FEMININA

Irmãs celebram 25 anos de Presença 
em Coxim

▶ Leia+

Celebrando a Festa de Nossa Senhora 
do Amparo – Região Amazônica

▶ Leia+

A melhor Comunidade…
▶ Leia+

Profissionais leigos da CIFA se 
encontram
▶ Leia+

Curso Bíblico da Província, no 
pensionato São José
▶ Leia+

Conheça as Irmãs Franciscanas de São José

www.franciscanasdesaojose.org.br

file:
http://www.franciscanasdesaojose.org.br/?p=5092
file:
http://www.franciscanasdoamparo.org.br/?p=6892
file:
file:
http://www.franciscanas.org.br/noticias/a-melhor-comunidade/
http://www.cifa.org.br/noticias/profissionais-leigos-da-cifa-se-encontram
file:
file:
http://deuscuida.com/4939-2/
http://www.franciscanasdesaojose.org.br/


Boletim Irmão Sol
M a i o  -  J u n h o  d e  2 0 1 9

"Não ceder à violência, principalmente sob pretexto religioso, mas promover a paz e o diálogo" 
Papa Francisco 15

VIDA CONSAGRADA MASCULINA

No dia 05 de Junho, que se celebra 
o Meio Ambiente, a Paróquia de Nossa 
Senhora da Imaculada Conceição 
organizou com a Escola Estadual Cônego 
Estevam Dantas e a Escola Municipal 
Francisco de Assis Batista uma caminhada 
de conscientização para a preservação 
do meio ambiente. A caminhada saiu da 
matriz e terminou junto ao rio Mossoró.

▶ Leia+

o primEiro latino-amEricano m. 
gEral dos oFm conv.

Carlos Alberto Trovarelli é o novo 
ministro geral da ordem dos frades menores 
conventuais. Eleito esta manhã, 25 de maio 
de 2019, em Assis, no final da primeira 
semana de trabalhos do 202º Capítulo 
Geral.

 Nascido em cinco salto (Rio Negro, 
Argentina) em 21 de junho de 1962, ele 
emitiu a profissão temporária em 1986 e em 
1990 aquela solene.

 Ordenado sacerdote em 25 março 1995.
 Assistente Geral Falc (Federação 

Latino Americana dos Frades Menores 
Conventuais) pertence à província 
“Rioplatense” de Santo Antonio de Pádua 
na Argentina e Uruguai.

 Substituindo Frei Marco Tasca (que teve 
dois mandatos) como 120º sucessor de São 
Francisco.

 ▶ Leia+

 Aconteceu entre os dias 07 e 10 de maio, em Brasília, a Assembleia Geral da Conferência 
dos Capuchinhos do Brasil (CCB). Todos os anos, os Provinciais dos Capuchinhos do Brasil se 
reúnem para discutirem temas pertinentes de nossa vida de menores. E, a cada dois anos, essa 
Assembleia é eletiva. 

A CCB é a responsável por desenvolver projetos que contemplem a realidade dos Franciscanos 
Capuchinhos em solo brasileiro, buscando uma maior unidade e comunhão... ▶ Leia+

conFErência dos capuchinhos do Brasil rEalizou assEmBlEia ElEtiva

Franciscanos Em mossoró/
rn rEalizaram caminhada dE 

consciEntização amBiEntal

https://cffb.org.br/franciscanos-em-mossoro-rn-realizaram-caminhada-de-conscientizacao-ambiental/
https://cffb.org.br/eleito-o-120o-sucessor-de-s-francisco-de-assis-o-primeiro-latino-americano-m-geral-dos-ofm-conv/
https://www.capuchinhos.org.br/procasp/noticias/detalhes/ccb/conferencia-dos-capuchinhos-do-brasil-realizaram-assembleia-eletiva
file:
file:
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VIDA CONSAGRADA MASCULINA

Novo livro sobre o Santo de Assis 
propõe visão franciscana do Papa

▶ Leia+

Missões Franciscanas da Juventude 
em julho
 ▶ Leia+

VIII Marcha Franciscana 2019 – Vale 
da Misericórdia
▶ Leia+

Frades da Conferência dos Frades 
Menores do Brasil realizam experiência 
“reviver o dom da vocação”
▶ Leia+

Aconteceu em Fortaleza o encontro 
do Quinquenio da União dos 
Conventuais do Brasil
▶ Leia+

Província Nossa Senhora da Penha do Nordeste do Brasil

file:
file:
https://cffb.org.br/novo-livro-sobre-o-santo-de-assis-propoe-visao-franciscana-do-papa/
https://franciscanos.org.br/noticias/inscricoes-para-missoes-franciscanas-da-juventude-terminam-dia-15.html
file:
http://fradesfranciscanos.com.br/viii-marcha-franciscana-2019-vale-da-misericordia.html
file:
http://ofmsantoantonio.org/frades-da-conferenia-dos-frades-menores-do-brasil-realizam-experiencia-reviver-o-dom-da-vocacao/
file:
https://cffb.org.br/acontece-em-fortaleza-o-encontro-do-quinquenio-da-ucob/
http://www.franciscanosconventuais.org.br/
https://www.capuchinhos.org.br/proneb
file:
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CENTROS FRANCISCANOS
simpósio no isB cElEBrará o JuBilEu dE 800 anos 
do Encontro EntrE são Francisco E o sultão

Entre os dias 08 e 10 de julho, a União do 
Conventuais no Brasil (UCOB) promoverá no 
Instituto São Boaventura (ISB), em Brasília, 
um Simpósio Franciscano para a celebrar 
o jubileu de 800 anos do encontro entre 
São Francisco de Assis e o sultão Al Malik 
Kamil em Damieta. O evento acontecerá em 
parceria à Conferência da Família Franciscana 
do Brasil (CFFB).

Ao celebrar o Oitavo Centenário do 
encontro, num ambiente de aprofundamento, 
reflexão e discussão da diversidade, as 
entidades têm como objetivo promover no 
espaço acadêmico uma discursão ampla e 
participativa dentro da cultura de choque 
e rompimento dos dias de hoje. Numa 
perspectiva teológico-espiritual, será 
evidenciada a importância da minoridade 
para o encontro da diversidade.

▶ Leia+

a igrEJa mEdiEval EntrE 
santos, mouros E hErEgEs

O Instituto Teológico Franciscano abre 
inscrições para o curso de extensão “A Igreja 
Medieval entre Santos, Mouros e Hereges”, 
que será realizado as quartas-feiras de 
agosto a novembro, com início no dia 14 
de agosto, de 19h30m às 21h30m. Ao todo 
serão 12 encontros. Destinado a pessoas 
interessadas em conhecer e/ou aprofundar 
seus conhecimentos sobre a História da 
Igreja, o curso terá um custo de R$50,00 
mensais, e será ministrado por Frei Sandro 
Roberto da Costa, OFM. 

As inscrições vão até o dia 07 de agosto. 
TEMAS: Introdução; definição de “Idade 
Média”; a “Renovatio Imperii”; A Igreja 
na Idade Média Central: crise, retomada, 
reformas; o Islã; o Império Bizantino; Cluny,  

Cister, Cartuxos, Premonstratenses; o Cisma 
do Oriente; A Reforma de Gregório VII; As 
Cruzadas; Movimentos de contestação: 
pregadores itinerantes, eremitas, hereges; 
Inocêncio III; IV Concílio do Latrão; Inquisição; 
Avanços medievais: as Universidades, o 
gótico, a escolástica.

Informações e Inscrições
Instituto Teológico Franciscano Rua 

Coronel Veiga, 550, Petrópolis-RJ 
Tel: (24) 2243-9959 ou (24) 2231-6409
Email: secretaria@itf.edu.br

▶ Leia+

http://www.franciscano.org.br/comunicacoes/noticias/item/1396-simposio-no-isb-celebra-o-jubileu-de-800-anos-do-encontro-entre-sao-francisco-e-o-sultao
https://www.itf.edu.br/cursos/segmento/120494226/extensao.htm
file:
file:
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CENTROS FRANCISCANOS

REFLEXÃO CLARIANA

livro: sacramEnto - tEologia, liturgia E 
pastoral

▶ Leia+

rEtiros Espirituais

▶ Leia+

Encontro nacional dE arquitEtura E 
artE sacra

▶ Leia+

Carta a Ermentrudes
de Bruges

Santa Clara de Assis

Clara de Assis, humilde serva de Jesus 
Cristo, deseja saúde e paz à sua caríssima Irmã 
Ermentrudes. Ouvi, querida irmã, que enunciaste, 
com a graça de Deus, ao mundo. Sinto nisso a 
maior satisfação e muito me alegro por causa do 
teu sublime propósito e do admirável fervor com 
que te dedicas à vida perfeita juntamente com as 
tuas companheiras. Sê, pois, fiel, te peço, a teu 
divino esposo, e terás a certeza de receber em 
recompensa a coroa da vida (cf Tg 1,12). 

O tempo da provação é curto e o prêmio 
será eterno. Não te deixes iludir pelo esplendor 
do mundo que passa como uma sombra. Não 
se confundam as suas aparências enganadoras. 
O dragão infernal procurará atemorizar-te com 
as suas falsas inspirações. Não lhe dês atenção 
e resiste-lhe com firmeza, fugindo dele. Toma 
cuidado, minha irmã muito querida, e não te 
deixes abater pela adversidade, nem seduzir pela 
prosperidade. Pois, também nos sucessos, a fé 
é necessária e, na infelicidade, é indispensável. 
Levanta os olhos muitas vezes ao céu que te 

convida a tomar a cruz e seguir ao Senhor Jesus 
Cristo. Depois de muitas tribulações, Ele te 
introduzirá no Reino de Deus. 

Ama com todas as tuas forças a Deus, que é 
infinitamente adorável, e ao seu Filho divino, 
que quis ser crucificado pela remissão dos nossos 
pecados. Que a sua memória salutar nunca se 
apague no teu coração. Medita assiduamente os 
mistérios de sua paixão e as dores que sofreu a 
sua santíssima Mãe ao pé da cruz. Vigia e ora em 
todo momento. Continua firme até o fim na tua 
vocação, servindo ao Senhor na santa pobreza e 
em humildade. 

Nenhum temor te detenha, querida filha, 
porque Deus é fiel em todas as suas palavras e 
santo em todos os seus atos. Ele derramará as 
suas bênçãos sobre ti e sobre as tuas irmãs. Ele 
será teu defensor, teu consolador, teu redentor e 
tua recompensa na eternidade. 

Rezemos uma pela outra, e sob o jugo suave 
da caridade, observemos mais fielmente a lei de 
Jesus Cristo.

file:
http://www.estef.edu.br/multimidia/novidades/publicacao-de-livro-sacramento-teologia-liturgia-e-pastoral
file:
http://www.centrofranciscano.capuchinhossp.org.br/noticias/253-retiros-2019
file:
http://enaas.espacoliturgicocnbb.com.br/?fbclid=IwAR15yooY7iwpxpzkTCd7lh4pxS-K_d6SDP4p0MY-74I5_bMX-hs8ZxCqdts
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SANTAS E SANTOS FRANCISCANOS
santa mariana dE JEsus parEdEs E FlorEs

Mariana de Jesus de Paredes e Flores é a 
primeira santa da república do Equador e foi 
proclamada heroína nacional. Nasceu em Quito 
a 31 de outubro de 1618, oitava e última dos filhos 
do capitão espanhol Jerônimo Flores de Paredes, 
nascido em Toledo e de Mariana Granobles 
Jaramillo. Cedo órfã de pai aos quatro anos e 
de mãe aos seis, foi educada por sua irmã maior, 
Jerônima, casada com o capitão Cosme de Casa 
Miranda. ▶ Leia+

BEm-avEnturada iolanda

Iolanda, ou Helena, como foi chamada depois 
pelos súditos poloneses, nasceu no ano de 1235, 
era filha de Bela IV, rei da Hungria, que era 
terceiro franciscano, e irmã da bem-aventurada 
Cunegundes. Além disso, era sobrinha de Santa 
Isabel da Hungria, também da Ordem Terceira. 
Aliás, a tradição franciscana acompanhou a 
linhagem desde seus primórdios, pois a família 
descendia de Santa Edwiges, Santo Estêvão e São 
Ladislau.

▶ Leia+

BEm-avEnturado diEgo oddi
Diego Oddi nasceu em Vallinfreda (Roma) a 6 

de junho de 1839, no seio de uma família pobre e 
muito religiosa. Durante uma peregrinação ao Retiro 
de São Francisco, em Bellegra, ficou impressionado 
com o lugar e a vida santa que levavam os frades 
que ali viviam. Alguns anos mais tarde, lembrando-
se sempre da experiência vivida naquela visita ao 
convento franciscano, o jovem Diego retornou àquele 
lugar para pedir conselho a Frei Mariano, famoso 
religioso naquela época e hoje também beatificado. 
As palavras simples desse humilde porteiro do 
convento impressionaram- no a tal ponto, que Diego 
resolveu pensar a sério na sua vocação e aumentou 
o tempo de oração, entregando-se aos desígnios de 
Deus.  ▶ Leia+

file:
https://cffb.org.br/santa-mariana-de-jesus-paredes-e-flores/
file:
https://cffb.org.br/bem-aventurada-yolanda/
file:
https://cffb.org.br/bem-aventurado-diego-oddi/
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ESPÍRITO FRATERNO

São João - I Escola de Formação de 
Formadores OFS e JUFRA - Cone Sul

JUFRA Gaspar - SC

Capítulo da Ordem Franciscana 
Secular do RS

V Encontro dos Centros Acadêmicos 
Franciscanos do Brasil, Sede CFFB

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/forum-franciscano-para-o-sinodo-pan-amazonico/
https://www.ofs.org.br/noticias/item/1753-ofs-do-brasil-convoca-o-i-encontro-nacional-de-formacao-para-articuladores-de-jpic
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