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PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

"Em tudo, dai graças, 
porque esta é a vontade 
de Deus em Cristo Jesus 
para convosco.” 1 Ts 5,18 

Frei Éderson Queiroz, OFMCap 
Presidente da CFFB

Irmãs e Irmãos,
O convite do apóstolo Paulo à 

comunidade de Tessalônica ressoa como 
uma sinfonia aos nossos ouvidos. 
Caminhamos para a conclusão deste 
quadriênio, trazendo no coração um 
profundo sentimento de gratidão pelo 
que a Família Franciscana tem vivido por 
este Brasil a fora. Sentimos que há numa 
busca de fidelidade criativa ao Evangelho, 
que nos faz novamente sentir interpelados 
com o convite do crucificado de São 
Damião: "vai e reconstrua a minha casa!" 
Três acontecimentos que estão por vir nos 
chamam a atenção.

1. O encontro dos coordenadores dos 
Regionais. A seu modo, vários regionais 
procuram articular nossa família, para que 
não nos dispersemos, em meio à crise ética, 
política e social que atravessamos. Dias 7 e 
8 de junho, estaremos juntos, em Brasília 
- DF. Tempo de partilhar a caminhada, 
nesta bela e desafiadora missão de sermos 
franciscanos.

2. Fórum Franciscano sobre o Sínodo 
Pan-Amazônico. Em outubro próximo, 
acontecerá o Sínodo dos Bispos, sobre 
a Amazônia. Uma bela, expressiva e 
desafiadora inspiração do Papa Francisco. 
Mas, o que isto têm haver conosco? Fico 
apenas com três pensamentos.

2.1 A Amazônia é considerada o 

pulmão do mundo. Somos interpelados, 
como franciscanos, a um posicionamento 
firme pela Amazônia, em vista da vida no 
planeta.

2.2 A contínua ameaça aos povos 
originários da Amazônia é uma grotesca 
violação dos direitos humanos. Seus 
costumes, crenças, culturas são seriamente 
ameaçados pelo capital que visa apenas 
o lucro econômico, ali agindo de uma 
maneira suicida.

2.3 A presença da Igreja na Amazônia 
dependerá da nossa capacidade de 
atualizar nossas estruturas, métodos, 
conceitos e formas de evangelizar. Uma 
igreja precisa ser repensada em vista dos 
indígenas e ribeirinhos.

3. Assembleia Geral Ordinária 
acontecerá de 22 a 25 de agosto, em 
Brasília - DF. "Que mundo, que Igreja, que 
franciscanos?" Três interrogações que nos 
levam a situarmos no contexto maior de 
nossa existência. A assembleia deverá ter 
a coragem de apontar caminhos, neste 
emaranhado existencial da humanidade. 
E ainda, escolher irmãos e irmãs para 
conduzirem a CFFB no próximo 
quadriênio.

A gratidão refrigera o coração, permeia 
a alma de esperança, da vigor aos pés 
frente aos desafios da caminhada.
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Frei Vitorio Mazzuco, OFM 
Mestre em Teologia  

Um dos paradigmas modernos mais 
evidentes hoje é este: há muito mais 
verdades no conjunto das religiões, 
quando elas dialogam entre si, do que 
no dogma isolado de cada uma delas. 
Os caminhos que levam a Deus são 
pontuados pela riqueza da pluralidade 
e da aproximação para a compreensão 
desta realidade. São Francisco de Assis, no 
diálogo com o Sultão, em 1219, inaugura 
esta possibilidade de um modo real, bem 
concreto.

Dialogar dentro da pluralidade dos 
caminhos que nos levam a Deus é um 
desafio. Não é mais possível pensar que 
uma única tradição religiosa seja capaz 
de dispor sozinha da verdade única sobre 
Deus. Religião é apenas um fragmento 
da busca insaciável do Mistério de Deus, 
mas cada religião é portadora de uma 
singularidade muito específica.

Não há como não reconhecer a 
importância do diálogo religioso no tempo 
atual, mas isto não é muito tranquilo. 
As tradições religiosas, sobretudo os 
segmentos cristãos, têm dificuldades 
em reconhecer a sua positividade e 
criam resistência e desconforto em suas 
identidades já instauradas, porque se 
entendem únicas e exclusivas.

O diálogo religioso não deve ser 

abordado como algo negativo ou 
problemático, mas sim como expressão 
da vontade de Deus que necessita da 
diversidade das culturas e religiões para 
melhor manifestar as riquezas da Sua 
verdade. Deus não está na monotonia das 
uniformidades, Ele mesmo não se repete. 
A beleza da unidade das diferenças de 
suas obras maravilhosas nos circundam, 
e o Cântico das Criaturas de Francisco de 
Assis é a prova mais contundente desta 
verdade.

1. O diálogo plural religioso como 
argumento

O que é diálogo? São muitas as 
compreensões, mas podemos dizer, 
a partir da aproximação fraterna 
franciscana que dialogar é, através da 
presença e da palavra, da comunicação, da 
fala e do silêncio, através de uma grande 
capacidade de escuta, entrar no mundo da 
diversidade de ideias, num intercâmbio de 
compreensão.

O jeito franciscano, que sempre tem um 
modo acolhedor de ser, recupera uma fala 
e uma escuta por assim dizer terapêuticas, 
que fazem muito bem, e permitem... 

▶ Leia+

REFLEXÃO FRANCISCANA

O diálogo, um elemento essencial 

da Espiritualidade Franciscana na 

inter-religiosidade

https://franciscanos.org.br/vidacrista/o-dialogo-um-elemento-essencial-da-espiritualidade-franciscana-na-inter-religiosidade/
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CFFB
Carta OfiCial – PaixãO, MOrte e ressurreiçãO dO senhOr

A Galileia não deve ser uma realidade 
estranha ao franciscano e à franciscana. 
Na origem de nosso carisma, Francisco 
encontra-se com o Ressuscitado nas 
Galileias de Assis, no leproso, nas 
ruínas de São Damião, na pobreza da 
Porciúncula. Nunca mais, Francisco foi o 
mesmo. Nunca mais, Francisco apartou-
se de sua Galileia e de seus galileus: 
os leprosos, os pobres, os miseráveis, 
os transeuntes. Lá encontrou a paz do 
Ressuscitado, uma paz...  ▶ 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

O encontro ocorreu de 02 a 30 de março no Seminário 
Santo Antônio, em Agudos, SP.

Ele contou com a participação de 32 Irmãos e Irmãs de várias 
congregações em todo Brasil. Foi um tempo de graça único, 
para não somente de rever conceitos, mas também revitalizar 
a opção por Jesus Cristo e pelos pobres como Francisco e Clara 
de Assis... ▶ Leia+

Cernef: ÚltiMa seMana

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/wp-content/uploads/2019/04/Carta-Oficial-Paix%C3%A3o-Morte-e-Ressurrei%C3%A7%C3%A3o-do-Senhor.pdf
https://cffb.org.br/forum-franciscano-para-o-sinodo-pan-amazonico/
https://cffb.org.br/cernef-ultima-semana/
https://cffb.org.br/retiro-nacional-da-cffb-2019/
https://cffb.org.br/forum-franciscano-para-o-sinodo-pan-amazonico/
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É com muita alegria que apresentamos 
o novo Conselho do Regional do Maranhão 
– CFFB MA, eleito sob a presidência do 
Custódio da Ordem dos Frades Menores 

Conventuais, Frei Cleves Mafra dos Santos, 
OFMConv, para o novo triênio. Coordenador 
Regional: Frei Roberto Honorato, OFMConv; 
Vice-coordenadora: Maria de Lourdes Nunes 
Carvalho; Secretária: Maria Léa Amorim, 
OFS; Tesoureira: Nilza Angelica Araújo 
Seguins; Coordenador de Comunicação: 
Sandolini Assunção Braga; Conselho Fiscal: 
Cilenilde Oliveira Santos, Kátia Maria Gomes 
Pinho, Dorivaldo Frazão Sampaio.

▶ Leia+

Aconteceu em Teresina/Piauí, a 
Assembleia Geral para a eleição dos 
novos membros do Conselho Diretor da 
Conferência da Família Franciscana do Brasil-
CFFB, Regional Piauí, no dia 24 de março do 
corrente ano, no Salão do Convento São 
Benedito dos Frades Menores Capuchinhos.

Com o processo seletivo, tivemos o 
seguinte Conselho Diretor eleito: Jéssica 
Maria Lima Rocha, OFS/JUFRA, para 
Coordenadora do Conselho Diretor da CFFB- 
PI; Frei Marcos Antônio Bizerra, OFM, para  

 

Vice-Coordenador; Tanislau Soares, JUFRA, 
para Secretário; Salustiano Fichell, JUFRA/
OFS, para Tesoureiro; Frei Fabrício, OFMCap, 
para Conselheiro; e Irmã Lucivânia, TOR, 
para Conselheira.  

▶ Leia+

CFFB REGIONAIS

Agenda
Nesta certeza e a exemplo de São Francisco, 

no último dia 13 de abril, a família franciscana de 
Pindamonhangaba-SP meditou a Paixão de Jesus 
Cristo, fazendo o caminho da Via Sacra no convento 
Monte Alverne da Congregação dos Irmãos dos 
Pobres de São Francisco. Além da Fraternidade Nossa 
Senhora do Bom Sucesso (OFS), idealizadora anual 
participaram também deste momento celebrativo os 
frades religiosos e as irmãs Franciscanas da Terceira 
Ordem Seráfica e outros irmãos e irmãs simpatizantes 
do carisma franciscano. ▶ Leia+

JUNHO
CFFB AL
01/06 – Reunião da Coordenação

CFFB RN, PB, PE
01 – Confraternização Junina
Tema: Os santos do mês de 

junho e a Regra Renovada.

nOvO COnselhO da CffB dO 
regiOnal Piauí é eleitO

nOvO COnselhO regiOnal da CffB MaranhãO é eleitO

faMília franCisCana de PindaMOnhangaBa 
- sP Medita a PaixãO de Jesus CristO

https://cffb.org.br/novo-conselho-regional-da-cffb-maranhao-e-eleito/
https://cffb.org.br/novo-conselho-regional-da-cffb-maranhao-e-eleito/
https://cffb.org.br/novo-conselho-da-cffb-do-regional-piaui/
https://cffb.org.br/familia-franciscana-de-pindamonhangaba-sp-medita-a-paixao-de-jesus-cristo/
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CFFB SINFRAJUPE

Contemplando o Crucificado vamos 
pedir ao Senhor neste dia que nos ajude a 
permanecer solidários nas situações onde 
a “Divindade se esconde” (S. Inácio), que 
nos ajude a olhar a Cruz e escutar o grito 
dos crucificados nela; escutar os gritos 
daqueles que vivem na noite do sofrimento, 
da violência, da injustiça e do desamor. A 
Cruz é um grito no qual cabem todos os 
gritos da humanidade, desde o primeiro 
choro de uma criança até o último suspiro 
de um moribundo.

Escutemos neste dia os gritos daqueles 

que vivem na noite do sofrimento, os gritos 
dos empobrecidos, o grito dos povos e 
culturas condenadas à exclusão...; todos 
esses gritos unidos ao grito da mãe-
terra, destruída em seus ecossistemas e 
explorada pela ganância.

Escutemos o grito das vítimas do 
bilionário negócio da venda das armas; o 
grito dos “descartados” e de todos aqueles 
que o sistema considera como sobrantes: 
os sem teto, sem terra, sem trabalho; o 
grito daqueles que são julgados por leis 
injustas... ▶ Leia+

As denúncias e resoluções esbarram no poderio de empresa, conta o Frei Rodrigo Péret. 
“Pode-se notar a influência política da CBMM em um episódio recente, quando a empresa 
contribuiu com recursos para a construção da nova sede da Câmara Municipal de Araxá”, 
disse. Péret é membro do conselho ambiental da região e tem denunciado problemas em torno 
da mineração na cidade nos últimos anos. 

“A dependência do valor arrecadado, produzido e distribuído pela CBMM em Araxá é 
total. Com um modelo minerário como esse, é difícil criticar, fazer com que as coisas mudem”, 
complementa Péret. ▶ Leia+

Criada a rede igreJas e MineraçãO 
Minas gerais

As Pastorais Sociais e organismo, CPT 
(Comissão Pastoral da Terra), CPP (Conselho 
Pastoral dos Pescadores), Cáritas Brasileira 

Regional Minas Gerais e CIMI (Conselho Indigenista Missionário), do estado de Minas Gerais, 
reuniram-se em Paracatu nos dias 21 e 22 de março, assumiram o compromisso de articularem 
no âmbito da rede Latino Amaricano Iglesias y Mineria, criando um nó desta rede em Minas 
Gerais.

▶ Leia+

COnteMPlar a Cruz e Os CruCifiCadOs

O nióBiO e seu iMPaCtO 
silenCiOsO nO Brasil

http://www.falachico.org/2019/04/contemplar-cruz-e-os-crucificados.html
http://www.falachico.org/2019/04/o-niobio-e-seu-impacto-silencioso-no.html
http://www.falachico.org/2019/04/o-niobio-e-seu-impacto-silencioso-no.html
http://www.falachico.org/2019/03/criada-rede-igrejas-e-mineracao-minas.html
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CFFB SINFRAJUPE

IGREJA NO BRASIL E NO MUNDO

Uma flor nasceu na rua!

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de 
aço do tráfego.

Uma flor ainda desbotada
ilude a polícia, rompe o asfalto.

Façam completo silêncio, paralisem os 
negócios,garanto que uma flor nasceu.

Sua cor não se percebe.

Suas pétalas não se abrem.
Seu nome não está nos livros.

É feia. Mas é realmente uma flor.
 

Sento-me no chão da capital do país às 
cinco horas da tarde e lentamente passo a 

mão nessa forma insegura.
Do lado das montanhas, nuvens maciças 

avolumam-se.
Pequenos pontos brancos movem-se no 

mar, galinhas em pânico.
É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o 

tédio, o nojo e o ódio. 

(Carlos Drumond de Andrade - A Flor e a 
Nausea) 

▶ Leia+

CristO ressusCitadO: uMa flOr 
nasCeu na rua!

Nota: Conselho Permanente da 
CNBB preocupado com a Reforma da 
Previdência

▶ Leia+

Catedral Nossa Senhora da Conceição 
acolhe imagem e relíquia de

 São Francisco de Assis
 ▶ Leia+

Pela paz, Papa beija os pés de líderes do 
Sudão do Sul

▶ Leia+

http://www.falachico.org/2019/04/cristo-ressuscitado-uma-flor-nasceu-na_4.html
http://www.falachico.org/2019/03/nota-conselho-permanente-da-cnbb.html
https://cffb.org.br/catedral-n-s-da-conceicao-acolhe-imagem-e-reliquia-de-sao-francisco-de-assis/
http://www.falachico.org/2019/04/pela-paz-papa-beija-os-pes-de-lideres.html
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JUFRA
anÚnCiO dO seCretariadO

 fraternO naCiOnal
Ainda impulsionados pelo último Congresso Nacional, 

que aconteceu em Anápolis – GO entre 1 e 5 de março, 
que teve como tema: “Juventude e Profecia: Águas para a 
vida”, a JUFRA do Brasil, anunciou no dia 22 de março, - 
Dia Mundial da Água, a composição do atual Secretariado 
Fraterno Nacional, (2019-2021). Tendo consultado os 
irmãos indicados, e ouvindo o "sim" de cada um deles, 
eis aqueles que servirão a JUFRA do Brasil pelos próximos 
anos. ▶ Leia+

A Assistência Espiritual que já era colegiada, e já contava 
com o a presença da Irmã Viviane (Mariapolis/GO), recebeu 
reforço com a chegada de frei Túlio, OFM (Anápolis/GO) e de 
frei Henrique, OFMcap (Recife/PE).

O Conselho Nacional da OFS nomeou uma equipe de 
animadores fraternos. Dos nomes apresentados pelo 
CONJUFRA e levados para o conselho, foram nomeados três 
pessoas: Helmir Soares (Trindade/PE) foi nomeado Animador 
Fraterno Nacional, presidindo o colegiado, Gleice Francisca 
(Foz do Iguaçu/PR) e Juliana Almeida (Franca/SP) como 
coanimadoras fraternas nacionais. ▶ Vídeo+

anÚnCiO dOs COlegiadOs da assistênCia 
esPiritual e da aniMaçãO fraterna

Carta POr OCasiãO da seMana santa e da PásCOa de nOssO 
senhOr Jesus CristO

O caminho de vida abraçado pelos santos de Assis nos é apresentado na Quinta-feira, no 
gesto do Lava-pés e da instituição da Eucaristia. Contrariando toda a vaidade e desejo de 
poder que permeiam a história da civilização, Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre 
nós (João 1, 14), lava os pés daqueles que o seguem, demonstrado...  ▶ Leia+

http://www.jufrabrasil.org/p/sfn-secretariado-fraterno-nacional.html
https://www.facebook.com/watch/?v=312170979675274
http://www.jufrabrasil.org/2019/04/carta-por-ocasiao-da-semana-santa-e-da.html
http://www.jufrabrasil.org/2019/02/secretaria-de-financas-da-jufra-do.html
https://www.facebook.com/jufradobrasil/
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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Resultados da semana de IMMF

As fraternidades se organizaram e 
prepararam os encontros e realizaram 
em diversos estados do Brasil. Duas 
fraternidades de IMMF nasceram deste 
encontro, algumas fraternidades de jufra 
e OFS realizaram o encontro entre seus 
membros como forma de conhecer os 
materiais e a secretaria de IMMF.

Recebemos fotos de vários lugares 
do pais, dentre essas, tivemos fotos de 
famílias de IMMF, de jufristas, da ofs, 
dos frades e das irmãs, assim como fotos 
dos encontros realizados com a IMMF e 
também com seus pais.

Percebemos através dos encontros que 
algumas crianças tinham a ideia de que 
família é: pai, mãe e filhos. Entretanto, foi 
encantador ver os outros irmãos da IMMF 
explicaram a seus colegas que eles tem 
uma constituição familiar diferente e que 
eles são uma família também, através de 
algumas resistências concluímos juntos 
que família é vinculo de afeto e que é 
essencial buscar a Deus e exercitar nossa 
fé.

Buscamos também nos aproximar das 
famílias das IMMF, mostrando o encontro 
e refletindo em conjunto sobre como  

podemos educar melhor nossas crianças 
e adolescente, pois eles são o futuro do 
mundo e nós somos seus espelhos de fé, 
amor, caráter, amizade, entre outros. Que 
possamos fazer poucas coisas, mas faze-
las bem feito.

Mas Jesus lhes ordenou: “Deixai vir a 
mim as crianças, não as impeçais, pois o 
Reino dos céus pertence aos que se tornam 
semelhantes a elas”.

Mateus 19:14
Daniele Pereira Mendes

Secretária Nacional de Infância Micro
e Mini Franciscanos (2019-2021)

Sabrina Ferreira da Silva
Secretária Nacional de Infância Micro

e Mini Franciscanos (2016-2019)

Felippe Manoel de Lima Pinheiro
Secretário Nacional de Comunicação 

Social, 
Registro e Arquivo (2019-2021)

▶ Leia+

JUFRA

http://www.jufrabrasil.org/2019/05/semana-nacional-de-immf-2019.html
https://benfeitoresjufra.wixsite.com/jufra
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OFS
OraçãO POr OCasiãO da CeleBraçãO da renOvaçãO da 
PrOfissãO à regra e vida da Ofs

É com grande alegria que a Equipe 
Nacional de Formação divulga a Oração 

por ocasião da Celebração da Renovação 
da Profissão à Regra e Vida da OFS, que é 
celebrada no dia 16 de abril.

Esta data é muito especial, pois é momento 
de renovarmos nosso compromisso e missão 
de seguir o Evangelho de Cristo a exemplo 
de São Francisco de Assis.

Convidamos cada um de nossos irmãos e 
irmãs a celebrarmos e rezarmos juntos nesta 
ocasião tão especial...

▶ Leia+

O Conselho Nacional da Ordem 
Franciscana Secular do Brasil realizou sua 
2ª Reunião Ordinária entre os dias 29 e 31 
de março, nas dependências do Convento 
do Santuário São Francisco de Assis, no 
Largo São Francisco, em São Paulo – SP.

A reunião foi bastante produtiva e em 
breve alguns encaminhamentos serão 
divulgados.

Agradecemos aos frades menores 
da Província Franciscana da Imaculada 
Conceição do Brasil pela acolhida durante 
esses dias.

Pedimos a todos os irmãos e irmãs 
da OFS do Brasil para que continuem em 
oração pelos trabalhos desenvolvidos por 
este conselho.

Que Deus abençoe nossa grande 
fraternidade nacional, por intercessão de 
São Francisco e Santa Clara!

▶ Leia+

regiOnal nOrte 2 realiza rePasse dO enCOntrO naCiOnal
Nos dia 30 e 31 de março o Regional Norte II (Pará Leste/Amapá) realizou o segundo 

momento de repasse do encontro Nacional de Formadores, Comunicadores e Animadores 
Fraternos, que foi promovido pela OFS do Brasil em 2017.

Além de abordar os assuntos estudados no Encontro Nacional, o encontro teve como 
objetivo trabalhar a elaboração do plano regional de Formação. ▶ Leia+

COnselhO naCiOnal realiza 2ª reuniãO PresenCial

http://www.ofs.org.br/noticias/item/1715-oracao-por-ocasiao-da-celebracao-da-renovacao-da-profissao-a-regra-e-vida-da-ofs
http://www.ofs.org.br/noticias/item/1709-conselho-nacional-realiza-2-reuniao-presencial
http://www.ofs.org.br/noticias/item/1710-regional-norte-2-realiza-repasse-do-encontro-nacional-de-formadores-comunicadores-e-animadores-fraternos
http://www.ofs.org.br/noticias/item/1715-oracao-por-ocasiao-da-celebracao-da-renovacao-da-profissao-a-regra-e-vida-da-ofs


Boletim Irmão Sol
M a r ç o  -  A b r i l  d e  2 0 1 9

Que mundo, que Igreja, que franciscanos? 12

OFS

Roteiro Celebrativo pelos 35 anos do 
Acordo de Anápolis

Paz e bem, queridas irmãs e queridos 
irmãos!

Ainda inebriados pela experiência de 
fraternidade e pelo espírito vivido por ocasião 
do XVII Congresso Nacional da Juventude 
Franciscana do Brasil, a Animação Fraterna 
Nacional lança uma proposta de roteiro 
celebrativo pela comemoração dos 35 anos 
do Acordo de Anápolis, aprovado em 1984, 
que futuramente seria aperfeiçoado no que 
conhecemos como o “Diretório das Mútuas 
Relações” (DMR), cuja aprovação final se 
deu no ano de 2005.

Com muita alegria, nessa celebração, 
queremos render graças e fazer memória 
dos 35 anos do Acordo de Anápolis, pois 
podemos dizer que este documento (DMR) 
se constitui como fruto de um desejo 
de comunhão fraterna entre a Ordem 
Franciscana Secular do Brasil e a Juventude 
Franciscana do Brasil, sendo o principal 
documento que rege a relação entre ambas 
as instituições religiosas, consagrando a 
melhor compreensão do processo formativo 
do jufrista.

É impossível imaginar a JUFRA afastada 
da OFS, da mesma forma é difícil pensar a 
OFS sendo indiferente à JUFRA. Por tudo 
isso, por todos os obstáculos superados, 
por todos os passos que foram dados e 

por todos os frutos colhidos, louvemos ao 
Senhor e peçamos seu Espírito Santo sobre 
todos nós, franciscanos seculares.

O documento (em pdf) está disponível 
para download. 

▶ Leia+

Acesse 

www.ofs.org.br

http://www.ofs.org.br/noticias/item/1704-roteiro-celebrativo-pelos-35-anos-do-acordo-de-anapolis
http://www.ofs.org.br/
http://www.ofs.org.br
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VIDA CONSAGRADA FEMININA
irMã franCisCana relata 

exPeriênCia nO haiti
A Irmã Franciscana Missionária de 

Maria Auxiliadora Rosane Padova, que 
reside em Chapecó/SC, está no Haiti. 
Ela acompanha um grupo de religiosas 
brasileiras que está no país em missão 
organizada pela Conferência dos 
Religiosos do Brasil e pela Conferências 
dos Bispos do Brasil. No texto abaixo ela 
descreve a experiência que tem vivido nos 
últimos 15 dias.

"Estou em Porto Príncipe, no Haiti, 
há cerca de 15 dias e hoje me atrevo 
a escrever algo, já que são 4 horas da 
manhã e o sono se foi. Nos primeiros 
dias conheci o trabalho de um grupo de 

religiosas brasileiras, organizada pela 
Conferência dos Religiosos do Brasil e 
pela Conferências dos Bispos do Brasil 
a partir de 2010. As acompanhei em 
tudo, mergulhei na realidade e missão 
que elas realizam junto um grupo de 
famílias do Corai. Um bairro, espécie de 
acampamento com pequenas casas de 
madeira construído após o terremoto."

▶ Leia+

MissãO franCisCana eM COCal/Ba 
“Cristo, quero ser instrumento de tua Paz”. 

–  Políticas públicas, gerando vida e dignidade.

Entre os dias 12 a 21 de abril em plena 
Semana Santa; um grupo de missionários 
leigos e religiosos de vários estados deixaram 
suas casas e paróquias de origem para unirem-
se na missão no sertão da Bahia. Fomos 

acolhidos pelo Pároco Frei Moisés (OFM). 
As comunidades ficam distantes da Paróquia, e, pela falta de sacerdotes em algumas 

comunidades, não eram feitas as celebrações desta semana em especial; geralmente o 
povo celebrava sozinho com seus ministros, os que tinham possibilidade, participavam 
na Matriz, já os outros ficavam sem estes ritos tão importantes para nós, cristãos.

▶ Leia+

Durante os dias 02 à 04 de março de 2019, realizamos nossa visita e oficinas  na Aldeia dos 
Xavante, foi um carnaval diferente, com mulheres, jovens, homens e crianças ao nosso redor.

Oficinas de Pão caseiro com as senhoras. Eram uns 6 grupos: sábado e domingo após a 
celebração na língua xavante. Ir. Lúcia estava feliz,  em seu mundo e Missão.

Ir. Fátima e Dalila acompanhavam a criançada e adolescentes que se aglomeravam ao ver a 
novidade de se fazer pão. ▶ Leia+

COMunidade interCOngregaCiOnal PrOMOve OfiCinas na 
aldeia xavante

http://www.franciscanasmissionarias.org.br/index.php/noticia/irmae-franciscana-relata-experiencia-no-haiti
http://www.franciscanasmissionarias.org.br/index.php/noticia/irmae-franciscana-relata-experiencia-no-haiti
http://www.franciscanas.org.br/noticias/missao-franciscana-em-cocalba/
https://franciscanasprovidencia.org.br/comunidade-intercongregacional-promove-oficinas-na-aldeia-xavante/
https://www.franciscanasdapenitencia.com.br/2019/01/14/assembleia-provincial-e-missao-na-africa/
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VIDA CONSAGRADA FEMININA

A causa indígena é de todos nós
▶ Leia+

Cuidar do meio ambiente é missão 
de todas nós!

▶ Leia+

Assembleia de abril 2018 reúne Irmãs 
Franciscanas de Allegany da Região 
Brasil 
▶ Leia+

Projeto de Inserção Missionária de 
Profissionais Leigos da CIFA
▶ Leia+

Santas Missões, Discípulos 
Missionários
▶ Leia+

Conheça as Irmãs Franciscanas da Divina Misericórdia

www.franciscanasdadivinamisericordia.com

http://www.franciscanasmissionarias.org.br/index.php/noticia/a-causa-indigena-e-de-todos-nos
http://www.franciscanasmissionarias.org.br/index.php/noticia/a-causa-indigena-e-de-todos-nos
https://www.cicaf.org.br/index.php/noticias/item/2211-cuidar-do-meio-ambiente-e-missao-de-todas-nos
https://www.cicaf.org.br/index.php/noticias/item/2211-cuidar-do-meio-ambiente-e-missao-de-todas-nos
http://franciscanasgo.org.br/assembleia-de-abril-2018-reune-irmas-franciscanas-de-allegany-da-regiao-brasil/
http://ifrans.org.br/madre-priscila-e-conselheira-irma-leidiana-chegam-a-roma/
http://www.cifa.org.br/noticias/projeto-de-insercao-missionaria-de-profissionais-leigos-da-cifa
http://franciscanasgo.org.br/assembleia-de-abril-2018-reune-irmas-franciscanas-de-allegany-da-regiao-brasil/
http://www.cifa.org.br/noticias/projeto-de-insercao-missionaria-de-profissionais-leigos-da-cifa
https://www.franciscanasdadivinamisericordia.com/
http://www.franciscanas.org.br/noticias/santas-missoes-discipulos-missionarios/
http://www.franciscanas.org.br/noticias/santas-missoes-discipulos-missionarios/
http://www.confhic.com/
https://www.franciscanasdadivinamisericordia.com/
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VIDA CONSAGRADA MASCULINA

A Província Franciscana de Santo 
Antônio por meio do Serviço de Justiça, 
paz e Integridade da criação, abre 
oficialmente o evento 
Penedo e rio Vivos na 
manhã deste dia 21 de 
março, para celebrar 
o Dia Mundial da 
Água, comemorado 
em 22 de março. Por 
meio de diversas 

ações de conscientização, preservação 
e sensibilização sobre a realidade atual 
do rio, os frades residentes em Penedo 
juntamente com a OFS e JUFRA se 
mobilizam pela cidade com o intuito de 
dar visibilidade a difícil realidade pela 
qual passa o rio. O evento está tendo 
cunho inter religioso, tendo em vista que 

o cuidado do rio é de 
preocupação de todas as 
pessoas e religiões, por 
isso irmãos de outras 
profissões de fé estão 
participando conosco. 
▶ Leia+

CaMPanha de dOaçãO dO BreChó 
franCisCanO Chega a Juruá - aM

O Santuário São Francisco de Assis 
de Brasília, por meio do Projeto Brechó 
Franciscano criado em 2016, depois da 
visita do Ministro Provincial nas paróquias 
franciscanas no Amazonas, em que o 
mesmo viu a precariedade das vestes e 
dos brinquedos das crianças, e como 
viviam simplesmente, solicitou ao Brechó 
Franciscano que enviasse para a cidade de 

Juruá, no Amazonas, doações de roupas 
para crianças, jovens e adultos e também 
brinquedos.

Essa semana as doações chegaram 
de barco, depois de meses de viagem de 
Brasília até Juruá. Uma parte ja foi entregue 
para moradores de Paranaguá, um distrito 
vizinho a Juruá e o restante será destinado 
para outras comunidades ribeirinhas no 
mês que vem (maio) durante a visita anual 
dos franciscanos conventuais na região. O 
responsável e delegado provincial para as 
missões, frei Flávio Amorim agradeceu a 
colaboração do povo de Brasília...

▶ Leia+

  O trabalho do Frei Everson Shigueki Takaki, mestre dos postulantes em Piracicaba, é a 
prova de que os dons, quando colocados a serviço, são transformados em riquezas para o 
Reino de Deus. “Quando canto as músicas japonesas, preciso pensar não só no bem que ela faz 
em mim, mas também no outro.Por meio do som podemos comunicar o Sagrado às pessoas”, 
disse. 

 ▶ Leia+

CaPuChinhO rePresentará O Brasil eM COnCursO nO JaPãO

PenedO e riOs vivOs: uMa açãO 
franCisCana eM PrOl da vida dO riO 
sãO franCisCO e dOs riBeirinhOs

http://ofmsantoantonio.org/penedo-e-rios-vivos-uma-acao-franciscana-em-prol-da-vida-do-rio-sao-francisco-e-dos-ribeirinhos/
http://www.franciscano.org.br/comunicacoes/noticias/item/1360-campanha-de-doacao-do-brecho-franciscano-chega-a-jurua-no-amazonas
https://www.capuchinhos.org.br/procasp/noticias/detalhes/provincia/capuchinho-representara-o-brasil-em-concurso-no-japao
http://ofmsantoantonio.org/penedo-e-rios-vivos-uma-acao-franciscana-em-prol-da-vida-do-rio-sao-francisco-e-dos-ribeirinhos/
http://www.franciscano.org.br/comunicacoes/noticias/item/1360-campanha-de-doacao-do-brecho-franciscano-chega-a-jurua-no-amazonas
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VIDA CONSAGRADA MASCULINA

Frei Damião: O capuchinho que 
evangelizou o nordeste brasileiro e é 

agora Venerável
▶ Leia+

Frei Carlos de Deus Murias: novo 
beato franciscano

 ▶ Leia+

Retiro Espiritual anual dos Frades da 
Custódia São Benedito da Amazônia
▶ Leia+

Com fama de santidade tumba de Dom 
Frei Agostinho recebe devotos em 
Juruá-AM
▶ Leia+

Frades participam da benção do 
barco-hospital Papa Francisco
▶ Leia+

Custódia São Benedito da Amazônia, OFM

http://www.ofmamazonia.org/
http://www.franciscano.org.br/comunicacoes/noticias/item/1359-frei-damiao-o-capuchinho-que-evangelizou-o-nordeste-brasileiro-e-e-agora-veneravel
http://www.franciscano.org.br/comunicacoes/noticias/item/1359-frei-damiao-o-capuchinho-que-evangelizou-o-nordeste-brasileiro-e-e-agora-veneravel
http://www.franciscano.org.br/comunicacoes/noticias/item/1369-frei-carlos-de-deus-murias-novo-beato-franciscano
http://www.ofmamazonia.org/noticia.php?id_noticia=99
http://www.ofmamazonia.org/noticia.php?id_noticia=99
http://www.franciscano.org.br/comunicacoes/noticias/item/1346-com-fama-de-santidade-tumba-de-dom-frei-agostinho-recebe-devotos-em-jurua-am
http://www.franciscano.org.br/comunicacoes/noticias/item/1346-com-fama-de-santidade-tumba-de-dom-frei-agostinho-recebe-devotos-em-jurua-am
http://ofmsantoantonio.org/frades-participam-da-bencao-do-barco-hospital-papa-francisco/
http://ofmsantoantonio.org/frades-participam-da-bencao-do-barco-hospital-papa-francisco/
http://www.franciscanosconventuais.org.br/
http://www.ofmamazonia.org
http://www.franciscano.org.br/comunicacoes/noticias/item/1369-frei-carlos-de-deus-murias-novo-beato-franciscano
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CENTROS FRANCISCANOS

CursO de esPiritualidade franCisCana

Os cursos de extensão promovidos pelo 
ITF visam compartilhar com a cidade de 
Petrópolis, municípios vizinhos e região 
onde se encontra inserido, de modo 
direto e imediato, os saberes acadêmicos, 
conhecimento, informação e cultura. 

Os cursos de extensão são, ao mesmo 
tempo, um mecanismo privilegiado de 
interação entre a academia e a sociedade, 
na busca da construção da cidadania, do 
desenvolvimento do espírito de solidariedade, 
da consciência ecológica e de voluntariado. 
Os cursos de extensão serão oferecidos nas 
várias áreas acadêmicas. 

Os requisitos mínimos necessários para a 
frequência, bem como o valor da matrícula 
e mensalidade serão estipulados de acordo 
com as exigências de cada curso oferecido. 
Os cursos livres, semestrais e abertos a todos 
os interessados, estão voltados para área 
religiosa e humana.

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+

a esCuta teraPêutiCa nO 
aCOnselhaMentO esPiritual

OBJETIVO
Capacitar conselheiros/as e orientadores/

as espirituais para a escuta terapêutica e o 
acolhimento cristão.

 Encontros presenciais de 4 horas nos dias 
08/06,13/07, 10/08 e 31/08 das 8h as 12h.

Carga horária total de 20hs.  
Investimento
Estudantes da ESTEF: R$ 50,00
Demais interessados: R$ 100,00

Metodologia
Exposição teórica
Vivências práticas
Reflexões e partilha em grupo

 Temas
Ouve, Israel! - Introdução à Escuta 

Terapêutica no Aconselhamento Espiritual
O Dom da Escuta Terapêutica: Escutar 

como Cristo
Desenvolver a Empatia Escutando a Deus 

na Vida de Oração
Curando as Feridas da Alma: A Escuta 

com o Espírito Santo no Acolhimento do 
Outro.

COORDENADORES
Coordenador do Curso de Extensão: 

Professor Nestor Inácio Shwerz
 Professora do Curso: Dra. Elizabeth Freire
Currículo da Professora Elizabeth Freire
▶ Leia+

https://www.itf.edu.br/cursos/segmento/120494226/extensao.htm
http://www.estef.edu.br/cursos/extensao/a-escuta-terapeutica-no-aconselhamento-espiritual
https://www.itf.edu.br/cursos/segmento/120494226/extensao.htm
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CENTROS FRANCISCANOS

REFLEXÃO CLARIANA

eCOteOlOgia

▶ Leia+

Museu históriCO-religiOsO da PrOvínCia 
dOs CaPuChinhOs de sãO PaulO

▶ Leia+

esPeCializaçãO latu sensu 
esPiritualidade franCisCana - PresenCial 

▶ Leia+

Do Testamento de 
Santa Clara

Santa Clara de Assis

Entre outros benefícios que temos recebido 
e ainda recebemos diariamente da generosidade 
do Pai de toda misericórdia (cf. 2Cor 1,3) e pelos 
quais mais temos que agradecer ao glorioso Pai de 
Cristo, 3 está a nossa vocação que, quanto maior 
e mais perfeita, mais a Ele é devida. 4 Por isso diz 
o Apóstolo: "Reconhece a tua vocação" (cf. 1Cor 
1,26).

5 O Filho de Deus fez-se para nós o Caminho 
(cf. Jo 14,6), que nosso bem-aventurado pai 
Francisco, que o amou e seguiu de verdade, nos 
mostrou e ensinou por palavra e exemplo (1Tim 
4,12).

6 Por isso, queridas Irmãs, devemos considerar 
os imensos benefícios que Deus nos concedeu, 
7 mas, entre outros, aqueles que Ele se dignou 
realizar em nós por seu dileto servo, nosso pai 
São Francisco, 8 não só depois de nossa conversão 
mas também quando estávamos na miserável 
vaidade do mundo. 9 Pois, quando o santo, logo 
depois de sua conversão, sem ter ainda irmãos 
ou companheiros, 10 estava construindo a igreja 

de São Damião, em que foi visitado plenamente 
pela graça divina, e foi impelido a abandonar 
totalmente o mundo, 11 numa grande alegria e 
iluminação do Espírito Santo, profetizou a nosso 
respeito aquilo que o Senhor veio a cumprir mais 
tarde.12 Pois, nessa ocasião, subindo ao muro 
da igreja, ele disse em voz alta e em francês para 
uns pobres que moravam ali perto: 13 "Venham 
me ajudar na obra do mosteiro de São Damião, 
14 porque nele ainda haverão de morar umas 
senhoras cuja vida famosa e santo comportamento 
vão glorificar nosso Pai celestial (cf. Mt 5,16) em 
toda a sua santa Igreja".

15 Nisso nós podemos considerar, portanto, a 
copiosa bondade de Deus para conosco, 16 pois, 
em sua imensa misericórdia e amor, dignou-se 
contar essas coisas sobre nossa vocação e eleição 
(cf. 2Pd 1,10), através do seu santo. 17 E o nosso 
bem-aventurado pai Francisco não profetizou 
isso só a nosso respeito, mas também sobre as 
outras que haveriam de vir, na santa vocação em 
que Deus nos chamou.

https://www.itf.edu.br/publicacoes/publicacao/120592167/ecoteologia.htm
https://www.itf.edu.br/publicacoes/publicacao/120592167/ecoteologia.htm
http://www.centrofranciscano.capuchinhossp.org.br/museu
http://www.centrofranciscano.capuchinhossp.org.br/museu
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

aniversáriO da OrdeM franCisCana
Francisco escreveu breve Regra e foi a Roma 

com os onze primeiros discípulos. Obteve de 
Inocêncio III a aprovação da Ordem no dia 16 de 
abril de 1209 verbalmente. Seria esta a primeira 
Regra, perdida. Na volta de Roma passam por 
Orte e se estabelecem em Rivotorto perto de Assis, 
num rancho abandonado. Por escrito, obtém a 
aprovação de Honório III em 29 de novembro de 
1223, com a Bula “Solet annuere“. 

▶ Leia+

BeM-aventurada Pierina MOrOsini
Mortalmente ferida na cabeça repetidas vezes 

com uma pedra, seguiu pronunciando palavras 
de fé e de heroico perdão, até que ela entrou em 
coma irreversível. Mais tarde encontrada no 
local do seu martírio, foi levada ao hospital em 
Bérgamo, onde, sem recuperar a consciência, 
morreu no dia 6 de abril. Ela tinha 26 anos. O 
cirurgião que visitou o hospital, imediatamente 
exclamou: “Temos uma nova Maria Goretti” e 
poucos sabiam da sua bondade, e justiça, e de 
imediato a consideraram mártir. 

▶ Leia+

santa zita de luCCa
Santa Zita nasceu em 1218, na época ainda de São 

Francisco, em Monsagrati, nos arredores da cidade 
de Lucca no seio de uma família muito devota. A sua 
irmã mais velha entrou para um convento de Cister e 
seu tio foi eremita e morreu com fama de santidade.

Filha de camponeses, aos 12 anos foi trabalhar 
como empregada doméstica na casa de uma rica 
família, e aí permaneceu durante 48 anos, ou seja 
até morrer.

Extremamente devota, perguntava-se sempre 
a si mesma: “Isto agrada ao Senhor?” Ou: “Isto 
desagrada a Jesus?”. Esta preocupação de sempre 
fazer a vontade divina tornara-se para ela quase 
uma obsessão.  ▶ Leia+

https://cffb.org.br/aniversario-de-fundacao-da-ordem-franciscana/1604-fundacao-da-ordem/
https://cffb.org.br/aniversario-de-fundacao-da-ordem-franciscana/1604-fundacao-da-ordem/
https://cffb.org.br/bem-aventurada-pierina-morosini/
https://cffb.org.br/bem-aventurada-pierina-morosini/
https://cffb.org.br/santa-zita-de-lucca/
https://cffb.org.br/santa-zita-de-lucca/
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ESPÍRITO FRATERNO

Noite cultural do II Encontro Regional 
de Formação OFS/JUFRA

JUFRA na Assembleia do Setor 
Juventudes, em Fortaleza - CE. 

Segunda reunião presencial do 
Conselho Nacional 

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/retiro-nacional-da-cffb-2019/
https://cffb.org.br/forum-franciscano-para-o-sinodo-pan-amazonico/
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