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Primeira Reflexão 

Psicologia na Vida Religosa 

N osso irmão Frei Fernando Moura, assessor da primeira 

reflexão do ERFRAN, com seu olhar profundo e de uma 

delicadeza encantadora, começou  sua reflexão afirmando 

que a relação com a outra (com o outro), depende da nossa 

relação conosco mesmos. Para início de conversa, nos 

desafiou com os seguintes questionamentos: o que é, o que 

facilita e o que dificulta a comunicação? 

E assim se foram passando três dias com muita partilha, 

esclarecimentos, informações, filmes... tudo para nos ajudar 

a entrarmos em nós mesmos. 

O tema das relações humanas favoreceu o grupo iniciar o 

ERFRAN num clima de abertura, serenidade, irmandade e 

confiança. A alegria do grupo favoreu a roda de conversa. 

Pois a capacidade de transmissão e compreensão entre o eu 

e o tu passa necessariamente por todos os sentidos. 

Transmitir é uma qualidade elevada da comunicação. E a 

qualidade do olhar supera a cor dos olhos. Frei Fernando nos 

confirmou que em todo relacionamento tem comunicação, 

mas nem toda comunicação estabelece relacionamento.  

 Vimos também que nas relações interpessoais, o perdão é 

fundamental. Precisamos de perdão e de perdoar. Aqui 

podemos retomar o Pai Nosso onde vemos que o perdão é 

tão necessário quanto o pão.  

Falamos muito da resiliência. O que me marcou fortemente 

nesta reflexão foi tomar consciência de que a resiliência é 

uma atitude, ou seja, a capacidade humana de enfrentar, 

vencer e ser fortalecido ou transformado por experiências de 

adversidade. 

Quero colocar aqui ainda esta frase que com a certeza tocou 

a todas e todos os participantes: “Amar é querer o bem, 

fazer o bem, saber o bem e ser o bem para a pessoa amada”. 

Faça que isso seja verdadeiro na sua vida!  

(Ir. Mirian) 

QUEM SOMOS? 

V iemos dos quatro cantos do Brasil, somos 24 franciscanas e 

franciscanos participantes do Encontro de Revigoramento 

Franciscano, em Agudos SP. Somos (6) Catequistas Franciscanas, (2) 

Franciscanas da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, (2) Frades 

Menores, (2) Franciscanas de N. Sra. Aparecida, (2) Franciscanas 

Bernardinas, (2) Franciscanas de Maristela, (2) Franciscanas de N. 

Sra. do Amparo, (1) Franciscana da Imaculada Conceição,(1) 

Franciscana de Sisen, (1) Franciscana da Penitencia e Caridade Cristã, 

(1) Franciscana do Coração de Jesus, (1) Franciscana de N. Sra. do 

Bom Sussego e (1) Franciscana do Senhor.    



Segunda Reflexão 

Espiritualidade Litúrgica e Musical Franciscana 

F rei Zilmar Augusto e Michelle Patrícia Salgado, 

chegaram ao ERFRAN animados a ajudar o grupo a 

resgatar e a reacender a ESPIRITUALIDADE LITÚRGICA e 

MUSICAL FRANCISCANA, aprofundando a importância 

do canto franciscano como meio de nutrir e manter 

acesa a chama da espiritualidade no itinerário 

vocacional, fraterno, celebrativo e nos serviços de 

evangelização. São Francisco rezava nos montes e 

lugares desertos, enchia os bosques de gemidos, 

derramava lágrimas por toda parte, muitas vezes 

conversando em voz alta. Pelo exercício contínuo da 

oração, seu espírito penetrava os mais ocultos 

mistérios. Na reflexão do tema, fomos percebendo que 

a prática de cantar é um caminho para o interior, para 

a casa de Deus, para a morada de Deus em nosso 

coração. Seremos eternamente gratas e gratos ao Deus 

da Vida por esta dádiva do parar, perceber e sentir. 

(Ir. Mirian) 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

01/março 02/março 03/março 04/março 05/março 06/março 07/março 
Descanso e 

ambientação. 
Noite: celebração 

de abertura 

Tema: Psicologia na VRC: crescimento pessoal e vida fraterna 
Assessor: Frei Fernando Moura ofm 

Tema: Espiritualidade Litúrgica e 
Musical Franciscana 
Assessor: Frei Zilmar Augusto Oliveira 
ofm 

Dia de deserto: 
contemplação e 
oração 

08/março 09/março 10/março 11/março 12/março 13/março 14/março 

Dia Livre 
Tema: São Francisco 
Assessor: Frei Vitório Mazzuco ofm 

Tema: Espiritualidade e Vida de Santa Clara 
Assessora: Irmã Monica Azevedo pcc 

15/março 16/março 17/março 18/março 19/março 20/março 21/março 

Dia Livre 
Tema: Revisitando so Votos 
Assessor: Frie Fidêncio Vanboemmel ofm 

Tema: 
Interpelações do 
Papa Francisco 
Assessor: Frei 
Fidêncio 

Tema: Cuidado da Casa Comum e 
interpelações à vida franciscana 
Assessora: Patrícia Antunes ofs 

22/março 23/março 24/março 25/março 26/março 27/março 28/março 

Dia Livre 

Oficina de Arte 
Assessor: Frei 
Pedro Pinheiro 
ofm 

Retiro Franciscano 
Assessor: Frei Ederson Queiroz ofmcap 

29/março 30/março   

Dia de deserto: 
Oração e 

Contemplação 

Encerramento do 
ERFRAN 

Noites: filmes, mesa redonda, jogos, etc. A combinar com o assessor do dia  

Programação do ERFRAN 2020 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir. Teresia Sonia, Franciscana da Penitência e 

Caridade Cristã: “Viver a expectativa do 

Encontro, que para mim o convite foi uma 

surpresa. Desta forma a expectativa foi e é a de 

viver e conviver num espaço franciscano, com 

pessoas franciscanas. Todo estudo, reflexão e 

oração é graça para eu SER uma franciscana 

melhor”. 

Ir. Eunice, Catequista Franciscana: “Eu vim pra cá, até como diz o nome 

do encontro, de revigoramento, e eu estava, estou sentindo a 

necessidade de deixar aflorar em mim de novo a vida, positiva, animada, 

vibrante com a vida franciscana, sempre vibrei pelo carisma franciscano... 

mas ultimamente várias circunstâncias da vida me deixaram assim um 

pouco pra baixo, sem brilho, então eu busquei estar entre irmãs e irmãos 

e esse voltar à fonte, beber na fonte do carisma franciscano”.  

Ir. Letícia, Franciscana de N. 

Sra. Do Amparo:  “Em primeiro 

lugar, porque fui chamada a 

partir da propaganda e do 

anúncio do curso, eu me senti 

chamada a vir. E outro ponto é 

por que onde trata de 

espiritualidade franciscana, é 

algo que sempre me motiva, é 

algo que sempre me leva a 

buscar, porque buscar crescer 

na espiritualidade é beber da 

fonte, do próprio Jesus Cristo . 

É isso que Francisco de Clara 

nos chamou a viver. Eis o 

gtrande motivo de estar aqui”. 



Ir. Jovenilde, Catequista Franciscana: “O que 

me motivou estar aqui foi a curiosidade da 

gente fazer essa retomada da nossa história e 

da nossa vida como franciscana. E eu sempre 

gostei de Clara e Francisco, dos seus escritos... E 

depois de uma caminhada, é sempre bom a 

gente voltar às fontes para se reabastecer, para 

beber daquilo que eles foram e ainda são para 

nós hoje ”. 

Momento bucólico da reflexão com Fr. Zilmar sobre a vivência da recordação da vida no ofício divino 

Ir. Maria das Mercês, 

Franciscana de N. Sra. Do Bom 

Sussego: “Vim para este encontro 

com o desejo de receber patravés 

das reflexões, convívios fraternos, 

momentos espirituais, um 

revigoramento para minha 

caminhada de 60 anos de entrega 

no seguimento à pessoa de Jesus 

Cristo e na espiritualidade 

franciscana”. 

Academia Santa Clara Niver de Fr Paixão 


