
SFAV 

Serviço Fraterno de Animação Vocacional 

1. Estrutura do SFAV 

- Cada fraternidade da OFS do Paraná terá um SFAV (Serviço Fraterno de Animação Vocacional),  no        
mínimo três (3) irmãos (ãs). 
- Escolher um(ã)  irmão(ã) para ser coordenador(ã) do SFAV local. 
- Elaborar um calendário das atividades (mensal e anual). 
- Ter um local para as reuniões mensais do SFAV. 
- Ter um caderno de ATA para registrar todas as atividades do SFAV. 
- Todos os irmãos da OFS local deverão ser envolvidos no trabalho vocacional do SFAV. Cada irmão da OFS 

convidar um jovem. 

- Solicitar ajuda financeira da OFS local, se for necessário. 

- Estudar a possibilidade de conseguir recursos financeiros para manter as necessidades básicas  do SFAV. 

 

2. Missão do SFAV na Fraternidade da OFS local 
- A Missão primordial do SFAV é ser presença viva do Carisma Franciscano junto aos jovens; 

- Todos os irmãos da Família Franciscana são agentes para convidar os  jovens a fazerem parte da JUFRA e 

da Família Franciscana. 

- Os jovens da JUFRA são vocacionados à Família Franciscana (Primeira, Segunda e Terceira (Ordem); 

- Ir ao encontro dos jovens aonde eles se encontram e fazer o convite pessoal (como fez Jesus com Pedro, 

André,  Mateus e os outros apóstolos...  não esperar que eles venham espontaneamente...).  

- Os convites poderão ser feitos de múltiplas maneiras (na Igreja, através de amigos, parentes e 

conhecidos, via rádio, jornal, e-mail, whatsApp, LIVE   e outros meios de comunicação...). Vale a 

imaginação e a criatividade... 

- Cada irmão (ã) da OFS será padrinho(a) do jovem que convidar. Ele será o responsável de ter contato 

contínuo com o jovem convidado... (é a pedagogia de Jesus e de Paulo...) 

 

3. Roteiro Educativo da JUFRA ministrado pelo SFAV 
- O SFAV local deverá ter em mãos um (Roteiro de Educação Humana, Cristã e Franciscana) para ser 

ministrado aos jovens Jufristas.  

- Os irmãos (ãs) do SFAV e da Família Franciscana serão os Orientadores Educacionais dos jovens Jufristas. 

- Ter um email e um  whatsApps do grupo local  onde poderá ser partilhados eventos e  vídeos com 

palestras de educação e espiritualidade franciscana. 

- Explicitar e comunicar aos jovens jufristas a preciosidade da nossa Espiritualidade Franciscana. 

- Programar, preparar e celebrar com os jovens jufristas os eventos e as festas de família franciscana. 
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