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N o dia 23 de março, nós do ERFRAN 

participamos de uma Oficina de Arte, 

sob a orientação de Frei Pedro Pinheiro. 

Inicialmente ele nos falou que a arte é um 

caminho de espiritualidade e que Deus 

Criador nos fez à sua imagem e 

semelhança. Também nós somos criadores. 

O processo de criação se dá ao longo da 

vida. Para criar é necessário simplicidade. A 

arte é o aproximar-se do transcendente.  

Frei Pedro fez uma breve explanação sobre 

a pintura, nos contando que ela atravessou 

séculos e culturas e constitui uma base 

importante para que se compreenda, 

através dela, as sociedades e sua história. A 

pintura é um tipo de arte que acompanha a 

humanidade há muito tempo.  

Participar da Oficina de Arte foi uma 

viagem que me levou para dentro de mim 

mesma, fazendo com que trabalhasse a 

percepção de minha essência e criasse com 

criatividade a imagem que revelasse o meu 

ser naquele pedaço de papel. Senti-me 

estimulada a por a mão na massa, ou 

melhor, no pincel e tinta, e começar meu 

grande feito artístico: o desenho que 

retratasse minha essência.  

Foi uma experiência espetacular que por 

mais que se tente narrar, não se consegue 

exprimir todo o seu significado. Sou muito 

grata por este dia onde pude visitar e 

mostrar a artista que há em mim. Presente 

de Deus. Obrigada, Senhor! 

Ir. Letícia, Irmã de N. Sra. do Amparo   

 

 

 

 

 

Ir. Maria Leocadia IFM 

 

Deus criou o universo, 

As plantas, os pássaros a cantar. 

Fez o homem à sua imagem 

Pra louvar e meditar. 

 

O Criador criou tudo, 

O céu, a terra e o mar. 

E a criatura humana 

Só foi feita para amar. 

 

Deus nos deu sabedoria, 

Nos deu dons especiais. 

Somos artistas e profetas; 

Portanto, somos iguais. 

 

Frei Pedro tudo é graça, 

Tudo é dom do Criador, 

Que ilumina sua vida 

É um artista e professor. 

 

Agradecemos a Deus 

E a toda a criação. 

Agradecemos ao Senhor 

A sua dedicação, 

Este dom tão precioso 

Que partilha com os irmãos. 

 

Obrigado Deus bendito, 

Obrigado meu irmão, 

Por nos oferecer 

Esta graça em ação. 

De transformar descartáveis 

Numa nova criação, 

Que vem de nossas virtudes 

E do nosso coração. 

 

(Poesia escrita por Ir. 

Leocadia em agradecimento 

a Frei Pedro Pinheiro pela 

Oficina de Arte oferecida aos 

participantes do  

ERFRAN-2020)  

Oficina de Arte com 

Frei Pedro Pinheiro ofm 



O retiro final do ERFRAN-2020 

C elebrar um Retiro, durante o 

tempo do Revigoramento 

Franciscano é uma dádiva para 

poucos. É estar no “Tabor” e 

presenciar a manifestação de Deus 

diante dos olhos. Pois o fato de 

estarmos nesse ambiente tão 

acolhedor que é o Seminário Santo 

Antônio, durante um mês e ao 

final ter um tempo para olharmos 

para nós mesmos, adentrando em 

nosso coração, só pode ser Graça 

diante de Graça. 

Como disse Dom Helder Câmara, 

“O deserto é fértil”. A fertilidade 

do deserto está na busca do oásis, 

só sente falta do oásis quem passa 

pelo deserto, quem decide 

caminhar, quem olha para o 

horizonte, quem dá o primeiro 

passo. O deserto é chance de 

amadurecimento. É lugar de 

amassarmos as uvas para se 

tornarem gotas de vinho. 

Por fim agradeço à Deus por esse 

tempo de Revigoramento que foi 

“curto”, passou voando, mas foi 

muito profundo pois aqui pude 

encontrar diamantes chamados 

irmãos e irmãs, que trouxeram em 

suas bagagens, histórias, 

experiências, vidas, mortes, 

alegrias, tristezas, desilusões, 

desesperos, incertezas, mas uma 

coisa que mais me chamou a 

atenção, nunca deixaram de 

sonhar, de serem diferentes, e 

tenho a convicção de que não 

sairemos daqui como entramos. 

Paz e Bem. 

Fr. Aluísio, ofm (fr. Mococa) 



Foi um momento 

de graça, de 

espiritualidade e 

encontro com 

Deus. Isso foi 

muito marcante. 

Ir. Leocadia, FM    

Pra mim, foi o ponto de 

convivência, assim, o grupo que não 

se conhecia e passou a se conhecer, 

isso trouxe muita ajuda para as 

pessoas que vieram dar os temas. 

Gostei muito, principalmente do 

primeiro tema, com Frei Fernando 

(psicologia da vida religiosa) que 

nos reuniu, nos uniu, e que nós 

estávamos precisando. Muito bom. 

Ir. Marinês, FS    

Erfran, para mim, 

foi um tempo de 

parada, 

revigoramento, 

tempo para 

descanso e oração. 

O conviver com os 

irmãos e irmãs foi 

uma maravilha. 

Ir. Maria Jacinta, FIC    

O que significou o ERFRAN pra você? 

Esse tempo de 

revitalização da vida 

consagrada para mim 

foi um tempo de 

parada, rever a minha 

caminhada, para daqui 

pra frente eu continuar 

com mais entusiasmo. 

Ir. Maria Luíza, FCJ    

Uma das coisas que mais 

gostei foi a sequência das 

colocações que nós tivemos, 

começando com a questão das 

relações, depois entrando com 

São Francisco, Santa Clara e os 

votos; foi muito importante 

isso pra mim e acho que teve 

uma sequência muito 

interessante.   

Ir. Mirian, CF  

Foi um momento de resignificar o 

sentido da minha consagração, foi 

um momento de entrega, foi um 

momento de muito 

enriquecimento.  Muita gratidão à 

toda a família franciscana e aos 

irmãos que participaram, os quais 

me enriqueceram muito como 

religiosa, como vocacionada no 

seguimento de Jesus Cristo. 

Ir. Leticia, FNSA 

A convivência e os 

trabalhos que foram 

realizados, o 

aprendizado, a 

inspiração desse 

encontro todo pra 

gente poder 

trabalhar a vida. 

Ir. Teresia, FPCC    

A revitalização e a atualização 

do nosso carisma 

francisclariano, é voltar as 

fontes e agora sair daqui 

inspirada e com novo vigor 

para colocar em prática 

através do nosso modo 

evangélico de ser, estar 

anunciando Jesus Cristo para 

o mundo. 

Ir. Zélia, CF  
Foi embora mas 

deixou a presença... 



A alegria foi a tônica do ERFRAN o tempo todo! 

O que significou o ERFRAN pra você? 

ERFRANews foi uma iniciativa dos/das repórteres free lancer participantes do Encontro de Revigoramento Franciscano (programação 

formativa da CFFB),  acontecido no Seminário Santo Antônio, Agudos SP, no mês de março de 2020, com o objetivo de informar a Família 

Franciscana sobre as atividades realizadas nas quatro semanas daquela fraternidade francisclariana. Frei Paixão foi o editor.  

Indústria de máscaras anti-coronavirus ERFRAN 

Nome:  

Irmã Francisca Gomes SMIC 

Naturalidade:  

Alenquer, Pará 

Residência atual:  

Fraternidade Santo Antônio, em 
Alenquer, Pará 

Especialidade:  

Enfermeira 

Missão que mais amou:  

Quando morei na cidade de São 
José dos Basílios, no Maranhão, 
acompanhando comunidades da 
zona rural e as quebradeiras de 
coco.  

Um sonho:  

Fazer uma especialização área de 
saúde da mulher e continuar 
trabalhando no hospital. 

Prioridade atual:  

Fazer o ERFRAN e procurar viver 
bem este momento de 
revigoramento, graça para 
continuar minha missão 
juntamente com minhas irmãs lá 
em Alenquer. 

Gostei muito das partilhas de vida 
comunitária e pessoal; dos 

momentos orantes  e do espaço 
fisico. Apesar da dificuldade de 

partilhar minhas próprias reflexões, 
foi uma riqueza contemplar a pérola 

escondida  dentro de cada uma
(um). As assessorias que me fizeram 

retornar ao “ponto de partida” e 
permanecer com Ele, apesar das 

decepções do caminho, e confirmar: 
“é isso que procuro de todo o 

coração”. 

Ir. Nilma Waremucu, FM    

“Tu te tornas aquilo que contemplas”. 
Participar do ERFRAN foi saborear a presença 
de um Pai amoroso e cuidadoso que nos 
cumula de muitas bençãos. Foi me deixar 
tocar pelo amor apaixonante de Francisco, 
contemplar o espelho de Clara, ouvir e 
interagir com asseessores preparados que 
falavam com o SER, ser fortalecida pelas 
experiencias fortes de oração para oferecer e 
acolher partilhas de vida e de fé numa 
vivência linda e edificante de fraternidade. 
Foi sentir a profunda alegria de ser 
Franciscana e com muita convicção dizer: “é 
isso que eu quero, isso que desejo, isso que 
procuro de todo o coração” 

Ir. Ângela, FB    

Para mim, o ambiente já é um 
convite para a oração, acredito que 

todas as pessoas que passam por 
aqui não tem como sair sem louvar e 
agradecer a Deus por este ambiente 

tão agradável. Eu gostei de tudo, das 
colocações de cada um dos 

palestrantes, mas o momento mais 
forte para mim foi o deserto onde 

tive a oportunidade e a libertade de 
falar com Deus sem uma 

interrupção, só Ele e eu, uma 
experiência maravalhosa.  

Ir. Gilda, FS    

Foram dias edificantes. O espaço físico é 
lindo e nos convida a rezar, estar com 
Deus. Os assessores excelentes. O grupo 
alegre, fraterno e participativo. A 
organização e flexibilidade de horários 
muito bons. Nossos coordenadores 
atenciosos e amigos. Posso dizer que 
rezei, descansei, meditei. Vivi 
intensamente todos esses dias. A Santa 
Missa, as orações, os textos, palestras, 
tudo mexeram muito comigo. Me tocaram 
profundamente, apesar da pandemia. 
Valeu a pena.  

Ir. Eliene, FB 


