
  

III ENCONTRO REGIONAL DE FORMAÇÃO 

OFS & JUFRA 

CARTA DE CONVOCAÇÃO 
 

Amados irmãos e irmãs, Paz e bem!  

É com muita alegria e júbilo que chegamos à 3ª edição do Encontro Regional de Formação OFS & JUFRA! Se 

chegamos até aqui é porque nossa fraternidade regional se abriu à nova proposta e compareceu em grande número 

para esses momentos formativos que têm sido marcos na nossa história enquanto Regional e também nas nossas 

experiências pessoais. Louvado sejas, nosso Senhor, por tão grande dádiva! 

No I Encontro, revisitamos nossa história e identidade, refletindo sobre a origem da OFS e da JUFRA, a 

penitência nas Sagradas Escrituras e as questões éticas que permeiam nossa vida na atualidade. Ano passado, no II 

Encontro, refletimos, à luz dos 800 anos do Encontro de Francisco com o Sultão, o Franciscanismo Secular e o 

Diálogo – seja ele dentro da fraternidade, com a sociedade e na dimensão inter-religiosa. Agora é a vez de 

aprofundarmos nossa inserção na Igreja e na Sociedade, sendo, concretamente, Igreja em Saída.  

Vimos nas Escolas de Formação que a nossa formação hoje é vista de forma integrada e parte fundamental 

disso é o serviço de JPIC – Justiça, Paz e Integridade da Criação. Ele é, de fato, nosso apostolado, nosso gesto 

concreto, fruto de um compromisso maduro fomentado pela formação humana, cristã e franciscana recebida no 

seio de nossas fraternidades. Para essa inserção, precisamos conhecer as realidades que vivenciamos, assim como 

trabalhos que já estão em andamento e com os quais podemos somar forças.  

Dessa forma, o III Encontro Regional de Formação traz uma retomada das fontes que nos inspiram na 

caminhada - o Evangelho, nossas Fontes e Constituições – para resgatar o impulso que elas nos dão na missão, 

como nos diz o artigo 15 de nossa Regra de Vida: “Estejam presentes pelo testemunho da própria vida humana, 

bem como por iniciativas corajosas, quer individuais quer comunitárias, na promoção da justiça, particularmente no 

âmbito da vida pública, comprometendo-se com opções concretas e coerentes com sua fé”.  

A partir daí, fazer uma análise da conjuntura atual em todos os aspectos – social, eclesial, político, 

econômico. Além disso, teremos também a riqueza de ter Moema Miranda, da OFS do Rio de Janeiro, partilhando a 

experiência de ter participado ativamente no Sínodo para a Amazônia, realizado no último mês de outubro.  

Moema nos mergulhará nesse universo discutido no Sínodo para que acompanhemos os projetos de nosso querido 

Papa Francisco.  

Por falar em Papa Francisco, ele é tão visionário que ousou propor uma reflexão sobre a situação econômica 

mundial junto aos jovens, num encontro que acontecerá em março. Conheceremos um pouco mais sobre esse 

Encontro também. Além de tudo isso, reservamos um momento muito especial para nos debruçarmos sobre 

estudos nas nossas realidades para que possamos repensar e projetar nossas atividades das fraternidades com uma 

atuação cada vez mais afetiva e efetiva.  Eis o nosso convite para 2020 no projeto de Formação para uma Igreja em 

saída: “Do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho” (Regra 4)!  

Sendo assim, o Conselho Regional da OFS e o Secretariado Regional da JUFRA, Regional Sudeste 1, 



convocam as fraternidades locais a participarem do III Encontro Regional de Formação OFS & JUFRA, que 

acontecerá entre os dias 13 e 15 de março próximo, em Belo Horizonte. É importante salientar que esse Encontro 

de Formação é aberto a TODOS os irmãos de nossas fraternidades, sejam eles iniciantes, jufristas, formandos ou 

professos. Nossa formação é permanente e todos sempre temos algo a aprender. Quanto mais irmãos 

conseguirmos reunir, mais fortalecidos seremos! Lembremo-nos de que nos anos anteriores conseguimos reunir 

centenas de irmãos e irmãs em verdadeiros “Capítulos das Esteiras” – simples, fraterno e profundamente 

evangélico.  

Continuamos com a proposta de reduzir ao máximo os custos para que todos tenham a possibilidade de 

participar. Sendo assim, faremos novamente a experiência de minoridade. Ao invés de fazermos o Encontro em 

uma casa de retiros, nos reuniremos no Colégio Franciscano Sagrada Família, Caiçaras, o mesmo local das edições 

anteriores. Nossas irmãs Clarissas Franciscanas nos acolhem de braços e coração abertos, com toda a fraternura de 

sempre. Lá teremos nossas reflexões, convívio e refeições.  

Quanto à hospedagem, ela será organizada em 2 modalidades e precisamos nos atentar a isso. Cada irmão 

vai escolher entre as opções: 1) Colégio: para toda a JUFRA, irmãos da OFS e assistentes espirituais que tiverem 

condições físicas de dormirem em colchonetes ou sacos de dormir, que deverão ser trazidos pelos próprios 

participantes. 2) Independente: para os irmãos de Belo Horizonte e cidades próximas que puderem ir e voltar todos 

os dias; para os irmãos que tiverem parentes em Belo Horizonte e para os irmãos que quiserem ficar em hotéis ou 

outras acomodações independentes (custos pessoais). Pedimos a todos os irmãos que sejam muito conscientes na 

escolha da hospedagem, pois não temos condições de prover colchonetes para todos.  

ATENÇÃO - outras informações importantes: 

1. As inscrições poderão ser feitas apenas pelo formulário online disponibilizado no link: 

https://forms.gle/xNcPtyKbpTCLt7fi7 . As inscrições estarão abertas até o dia 29 de fevereiro e a taxa de inscrição 

individual será no valor de R$25,00, devendo ser paga até o dia 06/03. Mantemos o valor do Encontro do ano 

passado para facilitar a participação de todos, já que no mês de maio teremos nosso Capítulo Regional Eletivo.  

2. Durante a programação, teremos o momento das oficinas. São 17 temáticas relacionadas ao serviço de 

JPIC e elas têm o objetivo de proporcionar um maior conhecimento sobre nossa realidade em Minas Gerais para 

que as fraternidades escolham frentes de trabalho na Família Franciscana, na Igreja e na Sociedade. No formulário 

de inscrição, os participantes poderão mostrar interesse em mais do que uma temática. Porém, a organização do 

Encontro definirá apenas uma dessas oficinas para cada participante, tendo como critérios: 

2.1. Até 20 participantes inscritos por oficina; 

2.2. Máximo possível de variedade de representantes das fraternidades nas oficinas.  

A oficina definida será conhecida durante o Encontro. Pedimos que todos respeitem a divisão para que não 

tenhamos problemas com a organização geral das atividades.  

4. O valor deverá ser depositado na conta POUPANÇA e o comprovante, devidamente identificado (pode ser 

o nome escrito à caneta), deverá ser mandado por e-mail para ofssudeste1@gmail.com ou para o Leandro Targa, 

através do WhatsApp 32 999151305. BANCO DO BRASIL - CONTA POUPANÇA: 50.000-3 Agência 3061-9 Variação 51 

- OFS DA VII REGIÃO DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR DE MG – CNPJ 21813068/0001-60.   

5. Assistentes espirituais, frades e irmãs são muito bem-vindos e deverão fazer sua inscrição como os 

https://forms.gle/xNcPtyKbpTCLt7fi7
mailto:ofssudeste1@gmail.com


demais irmãos.  

6. Pedimos aos participantes com o dom da música e que se disponibilizem a contribuir na equipe que 

animará o encontro que comuniquem à organização do mesmo antecipadamente. 

 7. Pela terceira vez, teremos um Encontro integrando OFS e JUFRA em nosso regional. Que delícia tem sido 

esse convívio! Sugerimos que procurem conversar com irmãos que não conheçam a cada oportunidade. Não 

tenhamos medo de nos aproximarmos do outro: ele também escolheu o mesmo carisma que você!  

8. Cada irmão deverá trazer seu copo e/ou caneca identificados, de forma que não tenhamos tanto lixo 

descartável. Também venderemos canecas da OFS pelo preço de R$5,00.  

9. Teremos à venda as camisetas oficiais do Regional “Franciscanos e Saída” e também o novo modelo, 

comemorativo dos 800 anos da OFS. Os irmãos participantes poderão comprar durante o Encontro, assim como 

levar as encomendas dos irmãos que não puderem vir.  

10. Cada fraternidade deverá trazer comidas típicas da sua região para partilhar.   

11. Na manhã de domingo, celebraremos os jubileus de nossos irmãos que celebram 25, 30, 40, 50 ou mais 

décadas de profissão no ano de 2020. Celebraremos também os jubileus das ereções canônicas de fraternidades 

locais. Caso tenha alguém da sua fraternidade, o Conselho Local, através dos formadores, devem enviar as 

informações para a Equipe Regional de Formação.   

12. O Encontro será realizado em um Colégio, portanto, não é possível chegarmos antes das 18h30 da sexta-

feira, dia 13, no local, já que haverá movimento de saída dos alunos. Essa é uma condição da direção do Colégio 

Sagrada Família que precisa ser respeitada. Nossa entrada será pela Rua Frei Orlando, 1210 (ginásio).  

13. Caso algum irmão chegue na sexta-feira antes das 18h30, poderá se dirigir à sede do Regional da OFS. O 

espaço é pequeno, mas poderá acolher as bagagens de quem quiser passear pelo centro ou fazer alguma refeição 

enquanto aguarda o horário da acolhida do encontro. O endereço da sede é Rua Tupis, 38 – sala 1105 – e é possível 

ir da rodoviária até lá a pé ou de táxi/uber.  

14. Para os irmãos que chegarem pela rodoviária de Belo Horizonte e irão diretamente ao local do Encontro, 

após às 18h, poderão dirigir-se à Rua Bonfim, 38 e pegar o ônibus 3302A (Nova Pampulha Via Itamarati) e descer na 

Av. Presidente Carlos Luz, 172. Dar a volta por trás do colégio para a entrada pelo ginásio.  

15. A programação do Encontro de Formação segue anexa a essa carta. Qualquer alteração será 

comunicada no decorrer do mesmo.  

16. Em caso de dúvidas e ou algum contratempo, os formadores locais deverão entrar em contato com 

Carol - OFS pelo telefone (31) 992837999 e Joice - JUFRA (34) 999694091.  

Estamos realizando esse Encontro com o objetivo de formar nossa fraternidade regional. Sabemos que essa 

consciência da formação integral ainda é um conceito bastante novo para nossas fraternidades e há muito a ser 

desenvolvido. Tragam o coração e a mente muito abertos a acolher novas ideias e aprender muito! Só assim 

poderemos ouvir melhor os gritos dos que estão perto de nós e assumir nossa vocação franciscana em sua 

plenitude.   

Fraternalmente,  

Conselho Regional da Ordem Franciscana Secular & Secretariado Regional da Juventude Franciscana 

 


