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Primeira Reflexão 

Psicologia na Vida Religosa 

F rei Vitório Mazzuco, durante três 

dias, com o olhar na Trindade, 

presente na Cruz de São Damião e no 

amor revelado por Francisco e Clara, nos 

desafiou a sermos discípulas(os). Com 

muito entusiasmo e simplicidade Frei 

Vitório nos repassou muito de suas 

convicções, vivências e experiências 

franciscanas. Partilhou de seus 

conhecimentos, pesquisas, escritos, 

materiais e trouxe até nós leigas/os que 

bebem da mesma fonte e fazem a 

diferença na realidade do nosso tempo. 

A partir do Crucificado de São Damião 

somos provocadas(os) a nos colocar de 

pé, firmes e de olhos abertos, rezando 

como Francisco o fez. O Crucificado nos 

inspira na missão de reconstruir a CASA – 

do coração, da ética e a casa comum. 

A partir da conversão, Francisco e Clara 

revelaram a humanização de Deus, 

tornando suas vidas um único gesto de 

amor. Apaixonados, concretizaram o 

sonho de amar, como Aquele que muito 

amou. Desejando ardentemente o 

Espírito do Senhor, livres, na inocência e 

na pobreza, tornaram-se a fonte da paz e 

bondade do Criador. 

Com tudo o que recebemos, fica o 

desafio de revisitarmos o nosso carisma e 

nos capacitar para dar às pessoas o 

melhor de nós mesmos(as), do humano 

que revela o rosto de Deus. 

PAZ E BEM 

(Ir. Teresia Sonia, FPCC) 

 
 

Parabéns, Mulher! 
 
Mulher Consagrada, Mulher Profetiza, 
Mulher da Esperança, da luta, da 
Confiança, Mulher que eterniza! 
 
Mulher Francisclariana 
Defensora da Vida e do Amor! 
Mulher, EUNICE, ELIENE, EULINA 
Que seguem com coragem e estima, 
Os passos de Jesus, Nosso Senhor! 
 
Mulher do Entusiasmo! 
Da Entrega, da Doação! 
Mulher MIRIAM, ARONI, MARISTELA 
Seja no campo, na cidade, na favela 
Partilham a Vida e os Bens do Coração! 
 
Mulher da Alegria! 
Do Cuidade, da Luz! 
Mulher TERESIA, FRANCISCA, MARINÊS 
Que caminham com Coragem e Sensatez 
Nos passos de Maria e de Jesus! 
 
Mulher do Caminho,  
Do Encontro, do Perdão! 
MARIA DAS MERCÊS, LEOCÁDIA, JÔ 
palmilhando o Caminho do Amor, 
da Bondade, da Reconciliação! 
 
Mulher da paz! Do Louvor, da Gratidão! 
Mulher ZÉLIA, JACINTA, MARINETE,   
MARIA LUÍZA 
Mulher que Acolhe, Partilha e Catequiza, 
Num espírito de Amor, Compromisso, 
Doação! 
 
Mulher da Gratuidade! 
Do Compromisso, da Comunhão! 
Mulher LOURDES companheira na 
jornada, compartilha de nossa estrada 
Com Alegria e Dedicação! 
 
Mulher da Criatividade! 
Da Animação, do Quadro Mural! 
Mulher LETICIA, GILDA, ANGELA,            
ANA LUCIA, NILMA neste dia 
Deixam um abraço muito especial! 
 
Que Deus derrame suas bençãos 
Hoje e durante todo o ANO, 
Sobre as mulheres lindas e maravilhosas 
Dedicadas, doadas e generosas 
Do Revigoramento Franciscano! “Muito deve ser amado o amor daquele que muito nos amou” (2Cel 196,9) 

Terceira Reflexão 

Espiritualidade Franciscana 



Não só de estudo e palestra vive o ERFRAN… mas também de encontros e, sobretudo, de muita troca de experiência nos 

diálogos fraternos dos momentos de lazer e de passeio conjuntos pelo Seminário e Agudos. 

Quarta Reflexão 

Espiritualidade e Vida de Santa Clara 

A  semana do dia 9 a 14 de março foi um grande 

presente. Fomos agraciadas/os com os 

aprofundamentos sobre o CAMINHO do seguimento de 

Jesus por Francisco e Clara. 

Do dia 12 a 14 de março, o mergulho foi sobre os 

escritos Clarianos, tão bem conduzidos por Irmã 

Mônica de Azevedo, atual ministra da Congregação das 

Franciscanas da Piedade e Caridade Cristã, cuja sede se 

encontra na cidade de Porto Alegre - RS. 

Iniciamos conhecendo melhor a família e a história de 

Santa Clara através de sua Biografia, os Atos do 

Processo de sua Canonização, a Bula de Canonização, a 

Legenda e o Testamento de Clara de Assis. 

Dedicou-se tempo especial para aprofundar a riqueza 

contida nas Cartas de Clara de Assis dirigidas a Inês de 

Praga, sua seguidora. 

Outros subsídios fizeram parte dos conteúdos: filmes, 

oração do terço e da via-sacra franciscalarianos. 

Encerramos a semana com o coração agradecido por 

tudo que vivenciamos fraternalmente. 

(Ir. Maria Aroní) 

“Todas as irmãs devem ser ouvidas, porque muitas vezes é à menor que Deus manifesta sua vontade” (Regra de Santa Clara) 



O lúdico também faz parte do programa  

do ERFRAN... Recreios e jogos divertem  

os “erfranitas”  

 

“Pai Francisco, que depois de Deus, era a nossa coluna, nossa única consolação e nossa fortaleza” (TestC 38) 

ERFRANando... 
Ir. Maristela Körbes. Da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora 

Aparecida, natural de Boa Vista do Buricá - RS. Aos 4 anos foi morar com a família em 

Medianeira - PR. Ingressou na Congregação em 2002 e atualmente reside em Agudo - 

RS. 

ErfranNews: Conte-nos uma experiência significativa como religiosa franciscana. 

Ir. Maristela: A vida fraterna. Relato uma experiência vivida em fraternidade aonde 

os valores da vida franciscana, vida de oração e trabalho, o amar e se sentir amada 

foram tão significativos que continuam a me sustentar e me encantar pela minha 

opção de vida. Hoje percebo o quanto a espiritualidade franciscana permeou a minha 

e nossa vivência. Percebo que a beleza da vida fraterna não consiste na ausência de 

dificuldades, mas o jeito de encará-las e integrá-las no projeto de vida pessoal e 

comunitário; foram luz e força na caminhada.  

ErfranNews: E qual experiência missionária você destaca em sua vida religiosa? 

Ir. Maristela: Iluminada pelo meu lema: “O Senhor é o meu pastor, nada me falta”, 

destaco a experiência vivida junto aos povos Chiquitanos, em Porto Esperidião, no 

Mato Grosso, onde atuava nas pastorais sociais, mais especificamente na pastoral da 

criança e também na luta pela conquista da Demarcação das suas Terras, sendo uma 

presença de esperança e solidariedade.  



Frei Vitório disse: Contemplar é olhar a vida 

com os olhos do Espírito... Irmã Aroni foi 

além... com a boca também!  

“Não perca de vista seu ponto de partida” (2In, 11)   

ERFRANando... 
Ir. Marinês de Paula. Pertence à 

Congregação das Franciscanas de 

Siessen e está participando do ERFRAN 

2020. 

 

ErfranNews: Compartilhe conosco um 

pouco de suas experiências de 

presença franciscana na sua caminhada 

vocacional. 

Ir. Marinês:  Bem, uma vez eu trabalhei 

numa casa de apoio aos portadores do 

vírus HIV os quais não tinham nenhum 

apoio da família... somente nós que 

trabalhávamos com eles e Deus. 

Depois, trabalhei com mulheres 

dependentes químicas com seus filhos 

que muitas vezes eram deixados em 

abrigos. Então junto com elas eu 

começava uma batalha para conseguir 

que as crianças voltassem para junto 

delas no tempo de recuperação... Era 

muito difícil, mas nós conseguíamos na 

maioria das vezes.  

ErfranNews: Que bela missão, irmã 

Marinês. Deus te proteja sempre! 

Níver de Irmã Lourdes... E ela disse no grupo: “Gratidão ao Senhor e às irmãs e 

irmãos do ERFRAN 2020. Estamos nos enriquecendo com conteúdos, vivências e 

partilhas fraternas, francisclarianas. Eu me sinto mais enriquecida pela vida 

partilhada de vocês. Francisco e Clara nos iluminem em nossa caminhada.         

Foi muito bom celebrar a vida com vocês!”  


