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Primeira Reflexão 

Psicologia na Vida Religosa 

C om muita alegria realizamos nos dias 16-18 de março, a 

quinta reflexão do Encontro de Revigoramento 

Franciscano 2020, com a assessoria de Frei Fidêncio 

Vanboemmel ofm, membro da Província Imaculada 

Conceição do Brasil, residente na Fraternidade São Fancisco, 

centro de São Paulo.   

Frei Fidêncio, desenvolvendo o tema “Revisitar os Votos 

Religiosos”, levou o grupo a refletir e reconhecer a beleza de 

nossa consagração e a grandeza de nossa vocação religiosa 

franciscana. Deus nos amou primeiro. A Ele cada um de nós 

é chamado a responder, com liberdade, a esse tão grande 

amor, pela profissão dos votos de obediência, pobreza e 

castidade.  

Alertou para o perigo de uma impostação equivocada da 

revisitação, pois podemos reduzir a grandeza da Vida 

Religiosa, limitando-a exclusivamente à observância jurídica 

dos três conselhos evangelicos da obediência, pobreza e 

castidade.  

Partindo dos escritos de São Francisco, particularmente da 

Saudação às Virtudes e das Admoestações, Frei Fidêncio 

abriu-nos os horizontes para uma compreensão dos Votos 

no sentido de dar uma resposta qualitativa à inspiração 

originária de nossa Vocação, da nossa resposta ao Senhor, e 

como Francisco, poder dizer, “é isso que é quero, é isso que 

eu procuro, é isso que desejo de todo coração...”.  

Em síntese, podemos afirmar que os três votos religiosos que 

professamos, são unicamente um: viver o santo Evangelho 

de Nosso Senhor Jesus Cristo à exemplo de nosso Pai São 

Francisco.         

PAZ E BEM 

(Ir. Maria Jacinta, FIC e Frei Paixão ofm) 

Quinta Reflexão 

Revisitando os Votos Religiosos 



A  sexta reflexão do ERFRAN-2020 

aconteceu em apenas um dia, mas 

foi uma reflexão profunda e importante 

para a revitalização de nossos propósitos 

de religiosas e religiosos consagrados. Frei 

Fidêncio Vanboemmel foi quem orientou, 

e teve como temática as “Interpelações do 

Papa Francisco” para os franciscanos e 

franciscanas do Brasil. 

A reflexão de Frei Fidêncio foi inspirada 

nas falas e discursos que Papa Francisco 

fez aos franciscanos e franciscanas em 

capítulos gerais dos frades e à toda familia 

franciscana nos últimos cinco anos. 

Para o Papa Francisco, os franciscanos e 

franciscanas têm um papel singular na 

vida da Igreja. Tendo o Evangelho como 

regra de vida e animados pelo Espírito 

Santo, devem dar ao mundo testemunho 

de Jesus Cristo pobre e crucificado, 

sobretudo através da fraternidade, de um 

vida minorítica, da oração simples e da 

santidade de vida, sendo portadores da 

misericórdia e pregando a paz a todos. 

Para isso precisam de uma formação 

adequada sem contudo deixarem de ser 

frades e irmãs do povo simples e pobre.   

(Frei Paixão ofm) 

Frei Fernando ofm 

Frei Zilmar ofm 

Frei Vitório ofm 

Frei Fidêncio ofm 

Irmã Mônica fpcc 

Sexta Reflexão 

Interpelações do Papa Francisco 

Sétima Reflexão 

Cuidado da Casa Comum  

Patrícia Antunes ofs 

A inda que de modo virtual, a presença 

de Patrícia Antunes dos Reis no 

ERFRAN-2020, ela engenheira ambiental e 

membro da OFS de Minas Gerais, foi de uma 

simpatia extraordinária. Em uma hora de 

conversação virtual nos motivou 

grandemente a levar a sério nosso 

compromisso de cuidado com a Casa 

Comum, o claustro dos franciscanos e 

franciscanas no mundo inteiro. 

Partindo da Encíclica Laudato Sí, do Papa 

Francisco, falou-nos da ecologia integral, 

que como seguidores de Francisco de Assis, 

devemos ser os primeiros a promovê-la 

desde lá de nossas pequenas fraternidades e 

ir ao encontro do mundo. Somos chamados 

a uma conversão ecológica, buscando uma 

vida de simplicidade, que é a contra-mão do 

consumismo desenfreado que domina o 

mundo. Mãos à obra! 

(Frei Paixão ofm) 

“ Pergunte aos animais, que eles instruirão você. Pergunte às aves 

do céu, que elas o informarão. Pergunte aos répteis do chão, 

que eles lhe darão lições. Os peixes do mar lhe contarão tudo isso. 

Entre todos esses seres, quem não sabe que foi a mão de Javé que 

fez tudo isso? Nas mãos dele está a vida de todos os viventes e a 

respiração de todo ser humano”. (Jó 12,7-10) 
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MINHA VIDA NA ACRE 

Por Irmã Miriam ICF 

Eu vivi seis anos e depois mais 

quatro anos em Assis Brasil, no 

Acre, fronteira com o Perú e 

Bolívia, especificamente junto aos 

agricultores e seringueiros e 

também dois povos indigenas, 

Yaminawá e Manchinelli. Este 

ultimo, em sua maioria são 

seringueiros e agricultores. Foi 

com eles com quem eu mais 

convivemos. Justamente por 

viverem numa reserva 

extrativista, bebemos muito do 

cuidado com a vida e a Casa 

Comum a partir das experiências 

deles e a partir de toda uma reverência e um respeito que 

o seringueiro tem com as seringas, mas também com toda 

a mata, toda a selva que preserva as seringas. Também não 

só por causa da seringa, mas também por causa da 

castanha, dos animais de caça que lhes servem de 

alimento, que são o sustento deles. Por isso existe um 

grande respeito, e esta mística do respeito pela natureza, 

nós franciscanas bebemos dele, aprendemos com eles. Um 

outro aspecto que eu acho muito significativo e como 

contribuição nossa franciscana, foi trabalhar no meio da 

juventude, reforçar entre os jovens, através da associação 

dos seringueiros em suas assembleias, em suas reuniões 

semestrais, mensais que os grupos de base têm, passar 

para a juventude isso que os pais deles viveram, que os pais 

deles ainda vivem, que os pais deles ainda reverenciam 

muito. Então, nós aproveitamos fazer esse reforço, e 

passamos aí a experiência do franciscanismo, a experiência 

de uma ecologia integral, a experiência do respeito para 

com a Casa Comum, o cuidado com a vida, o cuidado com a 

água, o cuidado com a natureza e o cuidado com as 

pessoas que vivem ali, nesta natureza. Então, eu posso 

dizer de experiências de grandes assembleias que 

participamos com mais de 150 seringueiros, onde um 

grande maioria era de juventude. A juventude continua, a 

juventude quer ficar no meio da reserva, a juventude quer 

ficar na terra. E pra mim isso faz a gente reforçar o nosso 

jeito de ser franciscana, o nosso jeito de viver o 

franciscanismo ali, nessa realidade. Então, pra mim, o 

seringueiro, ele nos ensinou a viver essa experiência 

franciscana e nós reforçamos com eles que aquilo que eles 

estavam vivendo era uma mistíca específica, uma mística 

própria,  um jeito próprio, que é o jeito de Francisco.   

“O FILHO DE DEUS  SE FAZ PARA 

NÓS O CAMINHO...”  

(Test. Sta Clara) 

Por Irmã Zélia, ICFa 

A Congregação das  Irmãs 

Catequistas Franciscanas esta 

presente em terras paraenses 

desde de 2002, na Diocese de 

Marabá, sudeste do Para. “O  

Chamado se faz Caminho” no 

chão sagrado da Pan-Amazônia, 

através das irmãs que atuam na 

catequese - Projeto de Iniciação 

a Vida Cristã - e na missão junto 

aos Povos Indígenas. A cada dia 

somos surpreendidas pelas 

novas urgências e desafios que 

nos vêm de uma realidade de 

violência e injustiças, isso faz 

com que mantenhamos os olhos, ouvidos e todos os 

sentidos atentos para os sinais de Deus que se revelam e 

nos provocam a ser presença em lugares onde ninguém 

quer ir, como as periferias da cidade, povos ribeirinhos, 

pescadores, indígenas e quebradeiras de coco. São lugares 

sagrados que abrigam o dom precioso da vida dos povos 

amazônicos, que clamam por justiça, direitos e cuidado. 

Procuramos assim responder a esses clamores e desde 

2010 estamos de uma forma mais efetiva junto aos povos 

indígenas. Isso porque as nossas fraternidades sempre se 

preocuparam em despertar vocações nativas e nesse 

espaço fecundo começaram a surgir as vocações 

paraenses. Foi uma irmã paraense – Maria Lucélia Araújo 

da Silva - que após experiência missionaria no Maranhão 

com o povo Guajajara, tomou a decisão de integrar a 

equipe missionaria do CIMI – Conselho Indigenista 

Missionário - e dessa forma responder aos apelos mais 

profundos do seu coração que era estar com os povos 

indígenas, de uma maneira gratuita e fraterna. A partir de  

2016, Ir. Zelia Maria Batista, após experiência missionária 

na Argentina com os Povos Mapuches, passa a integrar a 

equipe do CIMI. Avançamos pelo caminho da Bem-

Aventurança, estar com os mais pobres é inebriar-se da 

fonte inesgotável do Evangelho que os povos originários 

nos oferecem, pois com eles vivemos a perfeita alegria, a 

partilha, o cuidado com todos os seres vivos, a irmandade 

universal. Seus ritos, celebrações, cantos e tradições 

aguçam memórias ancestrais, fortalecem sua luta e 

resistência e ressignificam a nossa VIDA-MISSÃO que é a 

opção pelo Cristo Pobre-Crucificado.  
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ERFRANando... 

Vigor e ternura... Ir. Maria 

Mercês, 8.7, conectada no zap...  

Desde já vai aqui nossa gratidão e agradecimento pela dupla 

coordenadora do ERFRAN 2020: Ir. Lourdes e Fr. Mococa. Valeu! 

Irmã Nilma Helena      
Alfaia de Sousa  

Nome Irmã Leocádia da Cunha 

Juruti - Pará Naturalidade Jati - Ceará 

Belém - Pará  Residência Atual Recife - Pernambuco 

Contabilidade da 
Fraternidade 

Serviço Fraterno 
Cuidado das irmãs 
enfermas 

Ainda indefinido, mas nas 
comunidades da periferia 

Apostolado 
Visita às famílias pobres de 
um bairro  

Enfermeira de profissão, 
desenhista de nascimento 

e artesã 
Especialidade Técnica em enfermagem 

A vivência com os povos 
Munduruku, meus 

parentes, na Missão 
Cururu, em companhia das  

SMICs 

Missão que mais  amou  
Quando acompanhou 
pequenas comunidades  
junto ao povo pobre 

Retornar ao trabalho com 
comunidades  indigenas   

ou numa frente de ajuda 
humaitária 

Um sonho para o amanhã 
Retornar para as pequenas 
comunidades  

Cuidar de um ferida na 
alma para melhro ajudar 
aqueles que nos buscam 

cansados, feridos ou 
incompreendidos 

Sua prioridade do 
momento 

Cuidar das irmãs doentes e 
acompanhá-las ao médico 
semanalmente 

Fazer sempre o BEM e 
rezar por quem te quer o 

mal 
Uma Paixão 

Seguir Jersus Cristo Pobre 
e Crucificado por nós 

Ir. Aroni... que elegância ao 

acender o Círio para a celebração! 


