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Irmãs e irmãos da Família Franciscana do 

Piauí e das Organizações Parceiras, Institutos 

Seculares e Sociedade Civil, 

Paz e bem! 

 
“Onde a desigualdade machuca e discrimina 

pessoas e povos, que saibamos incluir, respeitar, 

animar e valorizar a vida em todas as suas expressões. 

Onde a natureza estiver depredada, que sejamos 

promotores da igualdade universal, semeando o 

cuidado e o respeito com toda a criação. Onde a 

violência fere tantas pessoas inocentes, que levemos a 

tua paz. Levanta-nos de nossas incertezas para 

mergulhar na realidade com ousadia e coragem...” 

(Beatriz Catarina Maestri, CF). 

 

Motivados pela pequenez de Francisco e 

Clara de Assis e pela nossa convocação Evangélica de preferência pelos pobres, oprimidos e 

marginalizados, essa Família Franciscana do Piauí vem convidar a todos para participarem conosco 

da Impressão das Chagas de São Francisco. 

 

A Celebração acontecerá dia 17 de setembro (terça-feira), no Albergue da Pastoral de 

Rua da Arquidiocese de Teresina, às 19h e contará com a presença de cerca de 50 pessoas em 

situação de rua. Após, viveremos um momento de lanche partilhado. 

 

Francisco teve a sensibilidade de descobrir a face de Cristo Sofredor nos conflitos sociais, 

nos marginalizados, nos invisíveis de sua época. Sua opção de vida foi pelo caminho da renúncia, 

da doação e da cruz. Eis que se tornou um chagado, pois vivia fascinado pelo Cristo no mais 

profundo sentido da Cruz (aquele que envolvido de amor, salva, liberta e impulsiona para a 

Ressurreição). 

 

Queremos com esse convite, provocar em toda a Família Franciscana, nas suas mais diversas 

ramificações (Juventude Franciscana, Ordem Franciscana Secular, Terceira Ordem Regular, Frades 

Menores, Frades Menores Capuchinhos, Frades Menores Conventuais, Organizações Parceiras, 

Instituto Seculares e Sociedade Civil) e, também, em toda comunidade cristã, a necessidade de 

fazermos ressoar a voz dos silenciados, as dores dos invisíveis, a esperança dos abandonados. 

 

Para esse momento, estamos realizando uma Campanha de Arrecadação de Itens de 

Higiene Pessoal - Masculino e Feminino: sabonete, escova de dente, creme dental, desodorante, 

shampoo, ccondicionador, absorvente e aparelho de barbear. 

 

Os pontos de recolhimentos dessa Campanha são: 
- Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição (Morada Nova – procurar a JUFRA) 

- Paróquia São Raimundo (Piçarra – procurar Frei Marcos, OFM e/ou irmão Alfredo da OFS) 

- Paróquia São Benedito (Convento dos Frades – procurar Frei Fabrício, OFMCap e/ou a OFS) 

- Igreja São Francisco das Chagas (Parque Antártica – procurar a JUFRA) 

- Igreja Nossa Senhora dos Remédios (Cerâmica Cil – procurar a JUFRA) 

- Paróquia São João XXIII e São João Batista (São João – procurar a OFS) 

- Igreja São Francisco de Assis (Angelim – procurar a JUFRA) 

- Santuário São Francisco (Dirceu – procurar a OFS) 
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- Paróquia São Francisco (Monte Castelo – procurar a JUFRA e/ou as Irmãs Catequistas 

Franciscanas) 

- Igreja Nossa Senhora das Graças (Capelinha de Palha/Vermelha – procurar a OFS e Irmãs 

Missionárias Capuchinhas) 

- Outros pontos poderão ser adicionados ao longo dos dias* 

 

 

Contamos com a presença de todos e todas. E você, irmão/ã, que não conhece a Família 

Franciscana do Piauí, mas deseja estar conosco, seja MUITO BEM-VINDO/A. Que o Senhor nos 

abençoe nessa caminhada! 
 

Para outras informações, entrar em contato conosco através do telefone: (86) 9 9926-0724 – 

TIM/Wpp ou através do e-mail cffpiaui@gmail.com.br. 

 

Paz e Bem! 

Fraternalmente, 

 

 

Jéssica Lima, OFS/JUFRA 

Coordenadora da Família Franciscana do Piauí 

 

 

Frei Marcos Antonio Bizerra de Melo, ofm 

Vice-Coordenador da Família Franciscana do Piauí 

 

 

 


