
 

Conselho Nacional da OFS do Brasil 

“Não perca de vista seu ponto de partida” 

 

Capanema, 07 de Dezembro de 2020. 

 A/C 

As irmãs (ãos) da Terceira Ordem Regular – TOR presentes na região Norte/BR. 

 

 Paz e Bem! 

 Estamos nos preparando para o Capítulo Celebrativo da Terceira Ordem 

Franciscana, com o tema: De Assis a Canindé: Memória, Compromisso e Esperança. 

Trata-se do grande acontecimento que norteia e dá sentido à nossa vida franciscana: os 

800 anos de nossa primeira Regra – “Memoriale Propositi”, aprovada pelo Papa 

Gregório IX, em 20 de maio de 1221. E como é de conhecimento de todos, este evento é 

também compreendido como um marco na vida religiosa da Terceira Ordem Regular. 

Unida a essa motivação, estaremos celebrando também os 50 anos da JUFRA do Brasil. 

Portanto, toda a Família Franciscana é convidada a participar deste “banquete”. 

 Em agosto deste ano, em virtude da pandemia da covid-19, as celebrações 

preparatórias tomaram a forma de lives mensais. São experiências organizadas, 

animadas e conduzidas com muita alegria, pelas nossas Fraternidades Regionais. Assim, 

fortalecer a participação da TOR é de fundamental importância. 

 Em nome dos Regionais Norte 1, 2, e 3 da OFS, na condição de Coordenadora 

da Área Norte, convido a todas as irmãs e aos irmãos da TOR, e de um modo especial 

as Congregações presentes nesta região, a participarem conosco da próxima live 

celebrativa, a ser realizada no dia 13 do corrente mês, às 17h, e transmitida pelo canal 

do youtube da OFS do Brasil. A celebração referida, está sendo organizada pelas 

irmãs(ãos) da região supra citada. Por isso, a presença nortista é indispensável.   

 Este evento, assim como todos os que já se realizaram e os que ainda estão por 

vir, são oportunidades de alegria e animação vocacional para toda a nossa Família, 

comprometida a seguir o Cristo à maneira de nossos pais São Francisco e Santa Clara de 

Assis. Contamos com vossa presença! 

 

Fraternalmente, 

 
Jucilene Caldas da Silva 

Coordenadora da Área Norte da OFS do Brasil. 


