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PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

LAUDATO SI, seis anos 
de sua publicação

Frei Alex Assunção, OFM | Conselheiro da CFFB

Com alegria apresentamos mais uma edição 
de nosso Boletim Irmão Sol. Nesta edição 
estaremos concluindo o Ano Laudato si, 

proclamado em maio do ano passado pelo nosso 
querido Papa Francisco, para celebrar o quinto ano 
do lançamento de sua Carta Encíclica. O objetivo 
era “chamar a atenção para o grito da terra e 
dos pobres”. Recordemos que o documento do 
Papa publicado em 2015 desenvolve um conceito 
concreto de ecologia integral e do novo paradigma 
de justiça. Em tempo de pandemia redobrou a 
importância deste tema e da iniciativa do Papa 
de dedicar um ano à reflexão e à ação ecológica 
e social.

Nos orientou a vivermos esse ano o documento 
‘A caminho para o cuidado da casa comum – 
Cinco anos depois da Laudato Si’. Trata-se de 
um texto elaborado pela "Mesa Interdicasterial 
da Santa Sé sobre ecologia integral", organismo 
criado em 2015 para analisar como promover e 
implementar a ecologia integral. Os participantes 
deste organismo são instituições ligadas à Santa 
Sé envolvidas nesta área e algumas Conferências 
Episcopais e Organismos Católicos, como o 
Movimento Católico Global pelo Clima, do qual 
fazemos parte com Conferência. Este documento, 
embora tenha sido elaborado antes da pandemia 
da Covid-19, destaca que tudo está interligado, 
não há crises separadas, mas uma única e 
complexa crise ambiental e social que requer uma 
verdadeira conversão ecológica. Nos aponta a 
necessidade de uma mudança de mentalidade que 
compreenda que os problemas do mundo estão 
interligados. É assinalada a importância de cuidar 
da vida e da Criação, valorizando a centralidade da 
pessoa humana e rejeitando a cultura do descarte. 
É sugerida a valorização de tradições monásticas 
que ensinam a contemplação, a oração, o trabalho 

e o serviço, como forma de ajudar à educação para 
o equilíbrio pessoal, social e ambiental.

É urgente, diante da cultura da morte instalado 
sobretudo em nosso país, assumirmos estilos de 
vida mais saudáveis e pacifista, capaz de promover 
alternativas de “economias ecologicamente mais 
sustentáveis”. Economias que sejam inclusivas 
e que respeitem os pobres, marginalizados, 
migrantes, povos originários e pessoas com 
deficiência. 

E para coroar esse ano especial que estamos 
concluindo da “Laudato si” foi lançada a 
iniciativa “Economia de Francisco” que deveria 
ter acontecido em março de 2020 e que, devido 
à pandemia, teve que ser adiada. Interessante 
resgatarmos o que motivou o Papa Francisco a 
promover esse encontro mundial, que traz essa 
bela nomenclatura - Economia de Francisco, em 
referência ao Pobrezinho de Assis que, no Séc. 
XIII, deixou a fortuna para abraçar a igualdade e 
a natureza. O Papa explica que Assis é o “lugar 
apropriado para inspirar uma nova economia, 
pois foi ali que Francisco se despojou de todo 
mundanismo para escolher Deus como bússola 
da sua vida, tornando-se irmão de todos. Sua 
decisão deu origem a uma visão econômica que 
permanece atual”

Queridos irmãos/as nós que somos herdeiros 
e guardiãs dessa belíssima espiritualidade 
do pobrezinho de Assis, redobra sobre nós 
a responsabilidade de acolher e promover a 
“Laudato si”, a partir da “Economia de Francisco”, 
da “Fratteli Tutti” e da “Querida Amazônia”.

Um abraço fraterno a todos.
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REFLEXÃO CLARIANA

Santa Clara e a devoção 
à Santíssima Virgem Maria

Mosteiro Nossa Senhora de Guadalupe – Caicó / RN 
Contatos: mosteiroguadalupe@hotmail.com | (84) 3421-1182

Em nome do Senhor. Amém!

É palpável a devoção da Mãe Clara à Virgem 
Maria! Clara que teve seus cabelos 
cortados; vestiu rústico burel, aos pés de 

Santa Maria dos Anjos – Porciúncula – começando 
sua vida de penitência na pequenina ermida, 
para que venerasse de maneira especial à Nossa 
Senhora.

Temos alguns fragmentos desta devoção que 
ela ensina às irmãs da primeira hora e a nós. Clara 
começa e termina a Regra citando a Virgem Maria, 
sempre ao lado de Jesus. Logo no capítulo II, nº 26: 
“E pelo amor do Santíssimo e Diletíssimo Menino, 
que repousava na manjedoura, envolto em 
pobres panos e pelo amor de sua Santíssima Mãe, 
admoesto, peço e exorto às minhas irmãs, que 
usem sempre roupas simples e de pouco valor.” 
E termina com outra chamada, capítulo XII, nº 09: 
“Guardemos a pobreza e a humildade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo e de sua Santíssima Mãe e o 
santo Evangelho que firmemente prometemos. 
Amém.” Mesmo a Regra sendo um texto jurídico, 
ela não deixa de citar discretamente a Virgem 
Maria ao lado de Jesus.

O Testamento e a Bênção são mais restritos a 
nós, suas filhas, sem deixar de ser útil a outras 
almas. No Testamento nº 13, 22 e 23, depois de 
nos confiar a Santa Mãe Igreja, ao Sumo Pontífice, 
Clara exorta-nos: “(...) O Pai Celestial gerou este 
rebanho em sua Santa Igreja pela palavra e pelo 
exemplo do Nosso pai, São Francisco, para seguir 
a pobreza e a humildade do seu Filho bem amado 
e da sua gloriosa Mãe, a Virgem Maria.”

Mas, se uma vez escolhemos o caminho do 
Senhor, cuidemos de não nos desviarmos dele 
de uma ou outra forma, por própria culpa, 

negligência e ignorância, para não desonrar o 
Senhor na sua grandeza, a Virgem Mãe, o Nosso 
Pai Seráfico São Francisco, a toda a Igreja gloriosa 
e militante. Por isso, dobramos o joelho diante do 
Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo para que pela 
intercessão da gloriosa e santa Mãe, a Virgem 
Maria, o Senhor que deu o bom começo, também 
dê o crescimento.

E, por fim, temos as cartas particulares, pessoal 
e íntima à Inês de Praga, nas quais ela revela o 
seu coração. Na primeira carta que é um louvor à 
pobreza, Clara não deixa de citar Nossa Senhora: 
“(...) O Senhor, com toda a sua grandeza e glória, 
quis encarnar-se no seio da Virgem (...). Por isso 
será grande a tua recompensa no céu e com razão 
serás chamada irmã, esposa e mãe daquele que é 
o Filho do Altíssimo Pai e da Virgem Gloriosa” (1In 
3,4 e 5).

A terceira carta é um hino à Maria: “(...) Ama 
totalmente aquele que totalmente se deu por teu 
amor (...), isto é, o Filho do Altíssimo, que nasceu 
de Maria, a qual permaneceu Virgem depois do 
parto. Prende-te àquela Dulcíssima Mãe, que 
engendrou tal Filho que os céus não podiam conter 
e que, todavia, ela conteve no pequeno claustro 
do seu santo corpo e trouxe no seio virginal. (...) 
Assim como a gloriosa Virgem das virgens o trouxe 
materialmente em seu corpo, da mesma maneira 
também tu, seguindo seus passos, especialmente 
a humildade e a pobreza, sem dúvida alguma, 
poderás trazê-lo espiritualmente no teu casto e 
virginal coração.” Clara no nº 05 desta carta ainda 
exorta a Inês que não jejue nas grandes festas da 
Igreja, incluindo as de Nossa Senhora.    

 A Mãe Santíssima que como seu Divino Filho não 
se deixa vencer em generosidade, recompensa 
essa filha amorosa com a sua presença na hora 

mail:mosteiroguadalupe@hotmail.com


Boletim Irmão Sol - Março e Abril de 2021 5 

da morte. Tanto uma testemunha no processo de 
canonização nos diz, como seu biógrafo Tomás 
de Celano. “(...) Também sobre outra irmã se 
manifestou a mão do Senhor, com seus olhos 
carnais ela contemplou entre lágrimas uma visão 
feliz (...), viu entrando a porta da casa um coro de 
virgens, vestidas de túnicas alvas, todas tinham 
sobre a cabeça uma coroa de ouro. Caminhava 
entre elas uma que era mais resplandecente que 
as demais, de cuja coroa, que em seu arremate 
apresentava uma espécie de turíbulo com orifícios 
se difundia tão grande esplendor, que dentro da 

casa converteu a noite em dia luminoso. Ela se 
adiantou até o leito onde estava deitada a esposa 
do Filho, e inclinando-se amorosamente sobre a 
mesma lhe deu um abraço suavíssimo” (Legenda 
de Santa Clara 46). 

Em louvor de Cristo. Amém.

BIBLIOGRAFIA
Os Escritos de Santa Clara. Vozes. CEFEPAL. 

1981.

REFLEXÃO CLARIANA

#DICADELEITURA
É um sermão douto, repleto de grande erudição, como aparece 

claramente pela ampla exposição da sagrada escritura, pela incrível 
abundância das citações escriturísticas, pela frequente recurso à doutrina 
dos padres e dos teólogos, dos filósofos e dos poetas pagãos e pela 
abundante citação de peritos em ciências naturais, particularmente de 
Aristóteles e de Solino.

Sermões de Santo Antônio | R$ 270,00 com freteCFFB.ORG.BR/LOJA

Clarissas do Mosteiro Nossa Senhora de 

Guadalupe, em Caicó - RN

Capela das Clarissas, em Caicó - RN

http://www.clarissas.net.br/
https://cffb.org.br/produto/sermoes-de-santo-antonio/
https://cffb.org.br/produto/com-coracao-e-inteligencia/
https://cffb.org.br/produto/sermoes-de-santo-antonio/
https://cffb.org.br/loja/
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Mensagem de Irmã Cleusa Neves, CFA pelo 
Dia Internacional da Mulher

Ao celebrarmos 
o Dia Internacional 
da Mulher, 08 de 
março de 2021, 
dando destaque 
à Clara de Assis, 
mulher “Nobre 
pela estirpe, mas 
mais nobre pela 
graça; firme no 

propósito e ardentíssima no desejo do amor 
divino; dotada de sabedoria e de especial 
humildade; Clara de nome, mais clara pela 
vida, claríssima pelos costumes” (1Cel 18, 7-8), 
que soube inovar e reinventar para realizar 
seu sonho, convido, em especial as Mulheres 

Franciscanas para, juntas, buscarmos em sua 
vida e história inspiração para uma vida feliz. 
Conforme Mario Sérgio Cortella, “a palavra ‘feliz’ 
é felix, e significa também ‘fértil’. Felicidade é 
sinônimo de fertilidade. Fertilidade não é apenas 
gerar outras pessoas. Fertilidade é impedir 
que a vida cesse na sua múltipla condição. 
Fertilidade é dificultar a desertificação dos 
nossos sonhos. Fertilidade é fazer com que não 
haja a esterilização do nosso futuro. Ser feliz é 
sentir-se fértil”. É desta felicidade que falamos.

Clara de Assis, sua existência e personalidade 
evoluíram à sombra do Altíssimo, que iluminou 
seu coração para viver o franciscanismo ao 
modo feminino (TestC 24- 27).

Mensagem de Irmã Cleusa para 
a Páscoa

CFFB CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

Irmãs e irmãos da Conferência da Família 
Franciscana do Brasil, ao celebrarmos a Páscoa 
possamos anunciar: Cristo Ressuscitou, está 
vivo entre nós! Não podemos vê-lo como Maria 
Madalena (Jo 20, 18) nem tocá-Lo como os 
discípulos (Jo 20, 20), mas podemos tocá-Lo 
através da experiência da fé que professamos 
e do acolhimento e cuidado para com os frágeis 
de nossas famílias, fraternidades e da sociedade, 
principalmente nossos irmãos e irmãs cada 
vez mais pobres e sofredores. Que se abram 

nossos olhos para 
reconhecê-Lo e, 
nossos ouvidos, 
para ouvi-Lo a 
dizer-nos: “A paz 
esteja com vocês” (Jo 20, 19-21).

Clara de Assis, sua existência e personalidade 
evoluíram à sombra do Altíssimo, que iluminou 
seu coração para viver o franciscanismo ao 
modo feminino (TestC 24- 27).

AGENDA

08/05 - Lives de Encontros Formativos, 
das 15h às 17h.

24/06 - Lives de Encontros Formativos, 
das 15h às 17h.

https://cffb.org.br/mensagem-de-irma-cleusa-neves-cfa-pelo-dia-internacional-da-mulher/
https://cffb.org.br/mensagem-de-irma-cleusa-para-a-pascoa/
https://cffb.org.br/retiro-mensal-ft/
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CONHEÇA CFFB MINAS GERAIS

Coordenação | Atividades 2021
Facebook | Instagram

AGENDA
CFFB AL
15/05 - Encontro com Grupo de Jovens – Passo de 

Camaragibe.
23/05 - Encontro com liderança da JUFRA Alagoas.
05/06 - Formação sobre o Franciscanismo e o 

Meio Ambiente.
CFFB MG
15/05 - Simpósio Antoniano.
CFFB RN PB PE
15/05 - Visita Virtual ao Núcleo de Mossoró.
29/05 - Visita Virtual ao Núcleo de Natal.
CFFB RS
03/05- Live Gênero, Feminismos e Masculinidades 

(ESTEF).
06/06 - Jornadas de Retiro Franciscano.

LIVE: Franciscanismo e a 
Defesa da Vida

CFFB PA AP: Memória dos 
800 anos 

da Terceira Ordem

A Coordenação da Conferência da Família 
Franciscana do Brasil, Regional Minas Gerais, 
promove a LIVE Franciscanismo e a defesa da 
vida. A live intitulada: "Cristo é a nossa paz" (Ef 
2,14) está em consonância com a Campanha da 
Fraternidade Ecumênica 2021.

O vídeo está disponível no perfil da CFFB Minas 
Gerais no Facebook.

CFFB MG apresenta o 
Subsídio de Formação 
Franciscana nº 6

Família Franciscana de Minas Gerais compartilha 
com toda a família franciscana o subsídio de 
formação franciscana com o tema: PAIXÃO E 
RESSURREIÇÃO DO SENHOR: CELEBRANDO A 
ESPERANÇA, POIS A ÚLTIMA PALAVRA É A VIDA, 
abril e maio de 2021.

Coordenação da CFFB Minas Gerais

CFFB REGIONAIS

A Celebração trouxe memórias dos que 
deixaram seus frutos na Terceira Ordem, onde com 
seu carisma e amor a Fraternidade não mediram 
esforços para o crescimento e propagação da 
vocação Franciscana.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/cffb-minas-gerais/
https://www.facebook.com/cffminas/videos/1429264434080582
https://cffb.org.br/celebracao-da-memoria-dos-800-anos-da-terceira-ordem/
https://www.facebook.com/cffminas/videos/1429264434080582
https://www.facebook.com/cffminas/videos/1429264434080582
https://sites.google.com/view/cffbminasgerais/subs%C3%ADdio-de-forma%C3%A7%C3%A3o?authuser=0
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A CFFB PI, por meio de suas mulheres – leigas 
e religiosas – elaborou uma Cartilha Celebrativa 
e Formativa, chamada “Franciscanas na história”, 
composta de 4 encartes, em alusão a esse dia de 
Luta e de Memória, também de ancestralidade, 
em que sagramos pelas inúmeras mulheres que 
vieram antes de nós e nos permitiram termos 
chance de ocuparmos espaços e cadeiras que 
sozinhas não conseguiríamos.

Nesse primeiro encarte de Tema: “Santas 
e Beatas”, temos uma singela memória de 10 
mulheres religiosas franciscanas, que com seus 

testemunhos e vida nos trazem a ressignificação 
da obediência ao ideal de vida. Um amor baseado 
na disposição, coragem e dor do outro, na servidão 
coletiva e no empoderamento espiritual.

CFFB Piauí produz encarte: 
Franciscanas na História

CFFB REGIONAIS

São Francisco de Assis não nos deixa dúvida 
sobre a profundidade de sua íntima relação com 
o Crucificado. Uma vivência mística tão forte a 
ponto de ter gravado no corpo do Menestrel de 
Assis as marcas do Calvário, como tão bem reflete 
os estigmas recebidos.

Podemos arriscar dizer inclusive que tais chagas 
marcadas no corpo do Santo, embora dolorosas, 
refletiam a doce proximidade com as dores 
também vivenciadas por todos os irmãos e irmãs 
pobres e abandonados em que Nosso Pai Seráfico 
compreendia como a expressão do Amor que não 
era amado.

Com esse roteiro, queremos possibilitar uma 
oração profunda e ao mesmo tempo fomentar 
gestos concretos em que a Vida seja sempre 
maior do que a Morte, para que unidos, como nos 
convida o refrão da CFE 2021 possamos cantar: 
Em nome de Cristo, que a vida nos traz / Do que 
estava dividido/unidade ele faz!

Um feliz e verdadeira Páscoa a todos/as!

Coordenação
CFFB Piauí

Via Sacra com Francisco: 
CFFB Piauí lança Roteiro Celebrativo

CONHEÇA CFFB PARÁ E AMAPÁ

Coordenação | Prioridades 
Família Franciscana | Faculdades | Blog

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/cffb-piaui-produz-encarte-franciscanas-na-historia/
https://cffb.org.br/via-sacra-com-francisco-cffb-piaui-lanca-roteiro-celebrativo/
https://cffb.org.br/cffb-para-e-amapa/
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Encontro de JPIC dos Ramos Franciscanos

CFFB SINFRAJUPE

O livro é um estudo sério que supõe um bom conhecimento da 
vida de São Francisco e, sobretudo, dos escritos, pois vai analisando, 
pormenorizadamente, todos os escritos do Santo, bem como os escritos 
sobre o Santo, escavando no subsolo dos relatos e das próprias palavras, 
para encontrar o verdadeiro sentido do que se disse...

Da Intuição a Instituição | R$ 20,00 com freteCFFB.ORG.BR/LOJA

#DICADELEITURA

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

“Vai e repara a nossa casa”. Seguindo os passos 
de São Francisco de Assis, o novo curso em 
português para Animadores Laudato si’ começou 
na segunda-feira (5). Formados pelo Movimento 
Católico Global pelo Clima (WCCM), já são cerca 
de 17 mil deles em todo o mundo: são voluntários 
que, em comum, fizeram da encíclica do Papa 
Francisco de 2015 a sua própria encíclica, sentindo 
“forte dentro de si o grito dos pobres e da 
terra”, explica ao Vatican News Cecilia Dall’Oglio, 
diretora associada dos programas europeus do 
Movimento Católico Global pelo Clima.

São pessoas envolvidas principalmente 

dentro das paróquias, associações e grupos 
religiosos, mas também são aquelas que sentem 
o chamado à ecologia integral de uma forma 
particular, colocando-se a serviço das próprias 
comunidades. A diretora explica que “o desafio 
está nos territórios, com muitos dos Animadores 
que dão vida aos Círculos Laudato si’, pequenas 
comunidades que se encontram para viver em 
oração, enraizadas na fé com a sua conversão 
ecológica, para caminhar juntos em direção a 
estilos de vida sustentáveis e para defender os 
mais vulneráveis”.

Animadores Laudato si’: 
já começaram os cursos de treinamento no Brasil

Houve um encontro on-line com os animadores 
de JPIC dos variados ramos franciscanos 
(capuchinhos, OFM, OFS, JUFRA, conventuais, 
diversas congregações franciscanas…) das várias 
regiões do Brasil.

O encontro, com 40 participantes, acontece 
dentro de um processo dos últimos anos de 
trabalhos conjuntos de animadores de JPIC 
franciscanos, que desde o ano passado se 
organizam em grupos de whatsapp por estados/
regiões do país. Desde o ano passado, também, 
os animadores de JPIC têm atuado junto do 
SINFRAJUPE (Serviço Interfranciscano de Justiça, 
Paz e Ecologia) na promoção de formações on-
line semanais e em outras iniciativas.

Este Encontro, organizado pelo SINFRAJUPE 

com alguns animadores nacionais de JPIC, 
contou com a explanação inicial de Daniel Seidel, 
coordenador da Comissão de Justiça e Paz da 
CNBB, sobre a conjuntura socio-eclesial brasileira.

A seguir, em salas virtuais, os participantes 
dialogaram em grupos sobre as nossas “respostas” 
a partir das “conversões” eclesial (pastoral e 
sinodal), cultural, social e ecológica (conforme o 
Documento do Sínodo para a Amazônia).

Depois, em um plenário, houveram partilhas 
de variadas iniciativas e percepções a partir de 
nossas atuações, em vista de um serviço profético 
e conjunto dos animadores de JPIC dos vários 
ramos franciscanos na Igreja e na sociedade 
dilacerada de hoje.

https://cffb.org.br/encontro-de-jpic-dos-ramos-franciscanos/
https://cffb.org.br/produto/da-intuicao-a-instituicao/
https://cffb.org.br/produto/da-intuicao-a-instituicao/
https://cffb.org.br/loja/
https://cffb.org.br/animadores-laudato-si-ja-comecaram-os-cursos-de-treinamento-no-brasil/
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O simples gesto de saudar as crianças, a 
atenção aos idosos e doentes, a valorização dos 
agricultores comprando seus produtos, o ir e vir 
em transportes populares e sem segurança, a 
adaptação aos costumes alimentares, o respeito 
às tradições e costumes do povo, tudo tem força 
evangelizadora.

Mesmo vivendo grandes desafios, dificuldades 
nunca antes imaginadas, sinto-me muito grata  
por estar nesta missão. A experiência mais 
profunda que vivo é o sentimento de impotência 
diante das grandes necessidades. Esta 
experiência, porém tem me ajudado a buscar 
a Deus com mais intensidade, a ler a Sagrada 
Escritura com novos olhares, de compreender 
e respeitar as pessoas com outra cultura, a ver 
Jesus vivo e presente nas pessoas que também 
vivem em lugares que “não tem onde reclinar a 

cabeça”. Por outro lado, faço uma experiência de 
muita solidão, de silêncio, de não comunicação 
com as pessoas, pois a diferença de idioma 
atinge o ânimo da gente. Busco me fortificar na 
oração, na contemplação, na espiritualidade.

Fonte: Conexão Fraterna

Irmã Zenilda: 
A missão de Deus no Timor Leste, Ásia

CUIDANDO DA CASA COMUM

Em 2008 eu senti um grande chamado 
missionário para deixar tudo, família, terra, 
seguranças… e escrevi o meu pedido à Madre 
Geral para ir em missão na África – Guiné Bissau. 
Sentia um grande fogo que ardia e dizia: “Vai… 
vai…”.

É com muita alegria que partilho a beleza 
da minha vocação nestes 20 anos de vida 
consagrada. 20 anos de graça, de alegria, de 
esperança e sobretudo de um desejo ardente 
de seguir Jesus Cristo, um Cristo que desde os 
meus 10 anos veio me encantando cada dia, e 
me chamando fortemente: “Vem e Segue-me, 
não tenhas medo, estarei sempre contigo”.

Dedico a minha missão em perceber cada dia 
no rosto do povo, Jesus Cristo, que continua a 
me chamar, na catequese, nas pastorais, na 
pastoral da criança, na escola materna, no 
acompanhamento e orientação das diversas 
necessidades dos 
pobres, seja na 
saúde, educação, 
etc… Aqui em 
missão se faz de 
tudo, mas o que te 
dá vida é a força 
da oração, da 
fraternidade e uma 
fé forte em Deus.

Ir. Patrícia, religiosa das Irmãs 
Franciscanas de Cristo Rei

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://conexaofraterna.com.br/
https://conexaofraterna.com.br/2021/03/17/irma-zenilda-a-missao-de-deus-no-timor-leste-indonesia/
https://cffb.org.br/ir-patricia-religiosa-das-irmas-franciscanas-de-cristo-rei-compartilha-com-toda-a-familia-franciscana-um-pouco-dos-seus-20-anos-de-vocacao-religiosa/
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IGREJA NO BRASIL E NO MUNDO

Presidente do CIMI denuncia 
os retrocessos no cenário 

político indigenista no Brasil

A pandemia do Tráfico de 
Pessoas na Amazônia

CNBB: bispos reunidos em 
assembleia divulgam mensagem 

ao povo brasileiro

Vaticano divulga o tema do I Dia 
Mundial dos Avós e dos Idosos: 

“Eu estou contigo todos os dias”

As boas pastoras amazônicas, mulheres que 
mantiveram a Igreja de pé ao longo de séculos

A missão de pastorear, de cuidar das 
comunidades, tem sido assumida, como 
bem reconhece a exortação pós-sinodal do 
Sínodo para a Amazônia, por “mulheres fortes 
e generosas”. São muitas as mulheres que 
em todos os cantos da Amazônia podem ser 
reconhecidas entre aquelas de quem o Papa 
Francisco destaca sua “admirável dedicação”. 
Percorrendo algumas regiões da Amazônia, me 
adentrando pelos rios e igarapés, muitas vezes 

até as comunidades mais distantes, a gente 
tem descoberto a presença dessas mulheres 
imagem de Jesus Cristo que cuida, e por tanto 
boas pastoras.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/presidente-do-cimi-denuncia-os-retrocessos-no-cenario-politico-indigenista-no-brasil/
https://cffb.org.br/a-pandemia-do-trafico-de-pessoas-na-amazonia/
https://cffb.org.br/cnbb-bispos-reunidos-em-assembleia-divulgam-mensagem-ao-povo-brasileiro/
https://cffb.org.br/vaticano-divulga-o-tema-do-i-dia-mundial-dos-avos-e-dos-idosos-eu-estou-contigo-todos-os-dias/
https://cffb.org.br/as-boas-pastoras-amazonicas-mulheres-que-mantiveram-a-igreja-de-pe-ao-longo-de-seculos/


Boletim Irmão Sol - Março e Abril de 2021 12 

LANÇAMENTO: 19º Caderno 
Nacional de Formação 

"O Caderno do Jubileu é um presente para todas e todos que se 
sentem parte dessa construção, que querem reviver o que passou ou 
querem conhecer tudo aquilo que nos levou a estarmos hoje, aqui, 
repletos de gratidão por termos encontrado nosso Verdadeiro Ideal.

Este material é para ser vivido, sentido, contemplado. Tudo isso com 
o respeito histórico de quem sabe que só se trabalha para o futuro 
quando se considera a vivência do passado. Tanto para valorizar os 
grandes feitos, quanto para absorver a responsabilidade de continuar 
uma tarefa que já foi iniciada há muitos anos e cuidada por muitas 
pessoas que se doaram durante o processo."

JUFRA

Sábado da Vigília Pascoal – 
Ele ressuscitou, já não está aqui!

São Francisco era um grande homem pascal e celebrou sua Páscoa 
com Jesus, recebeu seus estigmas e participou de cada momento 
vivido por Cristo. Que assim como ele, possamos nós, franciscanos, 
celebrar nossa Páscoa com o Senhor e renovar nossa fé. Ele vive, Ele 
reina, aleluia, aleluia.

Rezemos pelas 325 mil vidas perdidas pelo COVID-19, que façam 
sua Páscoa em Cristo e que Ele os receba em sua casa, em muitas 
moradas. Que os casos diminuam e que possamos todos ser 
agraciados pela vacina e pela erradicação desse mal. Jesus nos ajuda 
a carregar a cruz e que possamos também com Ele ressurgir.

Domingo de Páscoa – Eis o motivo de nossa fé, 
Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia!

São Francisco exortava os irmãos para que estes celebrassem a 
Páscoa do Senhor em pobreza de espírito, continuamente, a passagem 
desse mundo para o Pai. Para ele, era como se o seu eu fosse a sua 
própria casa, uma vez que sua identificação com Cristo Ressuscitado 
o levava a viver em si mesmo o que era de mais central no destino e 
no comportamento de Jesus. (Cf. Dicionário Franciscano, p.533). 

Nesta Páscoa, pedimos a Deus a libertação de seu povo desse mal 
que nos assola, a COVID-19. Que possamos celebrar essa festa com 
nossas famílias, tendo plena certeza que um dia ressuscitaremos com 
Cristo e veremos Sua glória.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://www.jufrabrasil.org/2021/03/lancamento-19-caderno-nacional-de.html
https://jufraevangelizadora.blogspot.com/2021/04/sabado-da-vigilia-pascoal-ele.html
https://jufraevangelizadora.blogspot.com/2021/04/domingo-de-pascoa-eis-o-motivo-de-nossa.html
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VI Formação de Formadoras/es 
+ AE: CFE 2021

No dia 17/04/2021, sábado, reuniram-
se formadoras/es regionais e secretárias/os 
regionais de Ação Evangelizadora na VI Formação 
de Formadoras/es da JUFRA do Brasil, para 
conversar sobre a Campanha da Fraternidade 
Ecumênica de 2021, cujo tema é "Fraternidade e 
diálogo: compromisso de amor" e o lema "Cristo é 
a nossa paz: do que era dividido fez uma unidade. 
(Ef 2,14a)". 

Nesse espaço, foi discutido o texto-base da 
CFE, a partir das leituras individuais realizadas por 
cada um/a previamente. Muito embora seja de 
costume a abordagem da Campanha no período 
da quaresma, a discussão ainda pode ser feita ao 
longo do ano, ainda mais em virtude da urgência 
do tema. Fica a sugestão, inclusive, para as 

fraternidades locais que ainda não trabalharam 
esse assunto! 

Na VI FF, a partilha foi muito rica e possibilitou 
diversos questionamentos e trocas entre nós. 
Tomamos como ponto de partida os diversos 
ataques que a CFE 2021 sofreu, a fim de 
compreender qual a nossa missão em relação ao 
aprofundamento do tema e desdobramentos das 
ações. 

Como compromisso, fica a necessidade de ir 
além no diálogo inter-religioso, assumindo uma 
postura de escuta e acolhimento das outras 
experiências, para podermos construir um lugar 
de afeto e respeito. 

JUFRA CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://formacao-jufrabrasil.blogspot.com/2021/04/vi-formacao-de-formadorases-ae-cfe-2021.html
https://inafrajufrabrasil.blogspot.com/
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OFS

OFS do Brasil assina nota pública 
sobre a PEC 186

A Comissão Brasileira de Justiça e Paz (CBJP), organismo vinculado à 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e mais 80 entidades 
religiosas e da sociedade civil (dentre elas a OFS do Brasil) divulgaram 
nota pública, nesta segunda-feira, 1º de março, sobre a votação 
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 186/19, também 
chamada de “PEC Emergencial”. No texto, o coletivo denuncia a 
proposta como uma “grave ameaça ao Estado Democrático de 
Direito, vez que inviabilizará a eficácia das redes públicas de ensino e 
do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Subsídios Anuais para a Formação - Comissão da 
Família (CIOFS)

A Presidência do Conselho Internacional da Ordem Franciscana 
Secular (CIOFS) possui na sua estrutura a Comissão da Família, que 
tem como finalidade promover reflexões a cerca dessa temática, 
preparando materiais formativos para as fraternidades locais no 
mundo todo. Desde o ano de 2016, essa comissão tem um trabalho 
contínuo e encaminha um tema anual para ser refletido em todas as 
fraternidades. Esse tema é apresentado como um material formativo, 
com um texto base e perguntas de aprofundamento e reflexão. A 
OFS do Brasil traduziu esse material para o Português e disponibilizou 
para fraternidades locais em formato de cartilha. Confira.

Proposta de roteiro para Renovação 
Devocional da Profissão

No dia 16 de abril, quando se faz memória da Profissão de Francisco, 
muitas Fraternidades têm o costume de reunir as irmãs e irmãos 
professos para que renovem sua Profissão. Esse gesto também pode 
ser feito em outros momentos, como na festa de Todos os Santos 
Franciscanos (celebrada no dia 29 de novembro), nas sextas-feiras 
(após a leitura da Regra e do Testamento) ou em qualquer outra data 
celebrativa (na Festa de São Francisco, no aniversário da aprovação 
da nossa Regra renovada, nos Capítulos). Sendo assim, a OFS do Brasil 
disponibilizou uma proposta de roteiro para esse momento.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://ofs.org.br/noticias/item/2063-comissao-brasileira-de-justica-e-paz-lanca-nota-publica-sobre-a-pec-186
http://ofs.org.br/noticias/item/2065-subsidios-anuais-para-a-formacao-comissao-da-familia-ciofs
http://ofs.org.br/noticias/item/2068-proposta-de-roteiro-para-renovacao-devocional-da-profissao
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OFS

Projeto OFS+1: 
conhecer, fortalecer e 
expandir a JUFRA

É com o coração repleto de esperança, mesmo 
nos tempos difíceis que enfrentamos, que a Equipe 
Nacional de Formação da Ordem Franciscana 
Secular do Brasil dá continuidade ao projeto 
OFS+1, da Coordenação Nacional de Promoção 
Vocacional. Esse projeto, sonhado e iniciado por 
nosso saudoso irmão Devanir Reis (1962-2020), 
tem como principal objetivo animar e provocar 
as fraternidades locais sobre a importância de 
acolher novos irmãos e irmãs em nosso convívio, 
apresentando com muito entusiasmo o Carisma 
Franciscano a partir da nossa opção de vida 
secular.

Para este ano de 2021 temos a alegria de 
apresentar uma novidade que também estava 
nos sonhos do irmão Reis, idealizador do projeto. 
Ele sonhava com a expansão do nosso carisma 
a partir da experiência dos jovens. Então, dessa 
vez, nos dedicaremos a conhecer melhor a JUFRA 
- Juventude Franciscana, que foi bem definida 
por São João Paulo II, em um discurso aos jovens 
franciscanos no ano de 1998, como “um luminoso 
ideal de vida”.  Confira o material no site da OFS 
do Brasil, clicando no título dessa matéria.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://ofs.org.br/noticias/item/2070-projeto-ofs-1-conhecer-fortalecer-e-expandir-a-jufra
https://www.ofs.org.br/
https://www.instagram.com/ofsdobrasil/
https://www.facebook.com/OrdemFranciscanaSeculardoBrasil/
https://twitter.com/OFSBrasil
https://www.youtube.com/channel/UCUQlBNrlFlSMQB6VEW4JqYg
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VIDA CONSAGRADA FEMININA

XVIII Capítulo Provincial Ordinário – PNSA
Irmãs Franciscanas Alcantarinas 

Com muita alegria comunicamos a todos a celebração do XVIII 
Capitulo Provincial Ordinário das Irmãs Franciscanas Alcantarinas – 
Província Nossa Senhora Aparecida. Observando todos os protocolos 
de segurança, próprios desse tempo de pandemia, o Capítulo 
aconteceria dos dias 22 a 28 de março de 2021 na nossa Casa de 
Encontros RECANTO SÃO JOSÉ em Belo Horizonte – MG, mas à causa 
da Pandemia foi PRORROGADO para 03 a 10 de maio de 2021.

Com o tema: Vida fraterna como lugar do encontro, da partilha e 
do diálogo. Superando as dialéticas que colocam um contra o outro 
(conf. Fratelli Tutti, 215).

Ciranda da Comunicação 2021
Sarau “Nova consciência há que se criar”

Sarau “Nova consciência há que se criar”. É isto que o momento 
histórico vivido pela humanidade pede de nós. E, para criar uma nova 
consciência, acreditamos que é preciso acordar a memória e refazer 
a história. E para fazer isso, é preciso ter uma fonte de inspiração, é 
necessário ser alimentado, pessoal e comunitariamente.

Acontecerá dia 15 de maio de 2021, às 20 horas, dentro da 
programação da Ciranda da Comunicação 2021 transmitido pelo 
Youtube, no Canal da Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil 
e nos Canais Youtube e Facebook da CRB Nacional.

Inscrições abertas até dia 08 de maio.

Irmãs Franciscanas do Senhor iniciam 
nova missão no Maranhão

As Irmãs Franciscanas do Senhor iniciaram uma nova missão na 
cidade de Presidente Dutra no Maranhão. Elas chegaram na cidade 
no último domingo (21/03) e foram recebidas com muita alegria 
pelo pároco Padre Sérgio e pelo bispo diocesano Dom Frei Rubival, 
OFMCap e pela comunidade da Paróquia São Francisco e São José 
Operário.

A Congregação foi fundada pelo Frei Angélico Lipani em Caltanissetta 
na Sicília, Itália, em 15 de outubro de 1885, sob a inspiração da forma 
de vida franciscana, com a finalidade primária de santificar seus 
membros pela observância dos três conselhos evangélicos...

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://franciscanasalcantarinas.org.br/?p=34349
http://www.franciscanasdoamparo.org.br/2021/04/28/ciranda-da-comunicacao-2021-sarau-nova-consciencia-ha-que-se-criar/
http://www.franciscan.news/2021/03/irmas-franciscanas-do-senhor-iniciam.html
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VIDA CONSAGRADA FEMININA

Em tempos de pandemia – 
Expressamos nosso amor com 

nossas ações

Semana Santa em Careiro da 
Várzea / AM

Falar a Mesma Língua |
 Catequistas Franciscanas

16 de abril Dia da Profissão de 
São Francisco e de seus dois 

primeiros companheiros

Acolher e partilhar a 
diversidade

Reflexão sobre a Campanha da 
Fraternidade Ecumêmica 2021

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://franciscansisters-pt.sfp-poor.org/ministeri/cuidado-dos-pobres/1013-em-tempos-de-pandemia-%E2%80%93-expressamos-nosso-amor-com-nossas-a%C3%A7%C3%B5es.html
http://www.cifa.org.br/noticias/semana-santa-em-careiro-da-varzea-am
https://www.cicaf.org.br/portal/index.php/noticias/item/2703-falar-a-mesma-lingua
https://www.franciscanas.org.br/noticias/16-de-abril-dia-da-profissao-de-sao-francisco-e-de-seus-dois-primeiros-companheiros/
http://franciscansisters-pt.sfp-poor.org/famiglia-sfp/afiliadas-os/vida-da-o-afiliada-o/1017-acolher-e-partilhar-a-diversidade.html
http://deuscuida.com/campanha-da-fraternidade-ecumenica-2021/
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VIDA CONSAGRADA MASCULINA

Frei recebe prêmio herói local 
da joalheria Tiffany

Novo Conselho Provincial para 
o Rio Grande Do Sul

Campanha de doação de cestas 
básicas para a população

 carente de BH

7 pontos do Papa Francisco para 
pensar a juventude atual

Capuchinhos de SP reafirmam 
defesa pela vida, 

na pandemia

Assistentes Espirituais da OFS e 
JUFRA das presenças OFM/RS 

realizam encontro

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://sefras.org.br/blog/frei-recebe-premio-heroi-local-da-joalheria-tiffany/
https://www.capuchinhos.org.br/blog/novo-conselho-provincial-para-o-rio-grande-do-sul
https://www.ofm.org.br/noticia/campanha-de-doacao-de-cestas-basicas-para-a-populacao-carente-de-bh-19042021-104019
http://fradesfranciscanos.com.br/7-pontos-do-papa-francisco-para-pensar-a-juventude-atual.html
https://www.capuchinhos.org.br/blog/capuchinhos-de-sp-reafirmam-defesa-pela-vida-na-pandemia
https://www.franciscanos-rs.org.br/post/assistentes-espirituais-da-ofs-e-jufra-das-presen%C3%A7as-ofm-rs-realizam-encontro
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REFLEXÃO FRANCISCANA

FRANCISCLAREANDO
A Palavra se fez Luz

 Irmã Maria Fachini, CICAF

“Mas já é o terceiro dia...” dizem decepcionados 
os discípulos de Emaús. E a recordação das 
escrituras foi aquecendo o coração, foi acendendo 
a luz e, no gesto da partilha... os olhos se lhe 
abriram... e voltaram a Jerusalém, o lugar do 
conflito para testemunhar a ressurreição. (Cf. Lc 
24,13-35).

O mundo vem atravessando a lenta, intensa e 
extensa agonia que, quando começou (2020) iria 
até final de março. Foi um ano todo de dolorosa 
paixão e morte e, entramos em novo ano vendo 
cifras espantosas de vidas que terminam em 
um saco preto, num caixão lacrado..., sem que 
as pessoas que perdem um ser querido tenham 
direito a chorar num ombro amigo, sem poder dar 
e receber o abraço solidário. Só a silenciosa prece 
traz consolo e alivio a dores de tantos “pedaços 
de coração arrancados”.

Mas o braço de Deus não enfraqueceu, nem sua 
Palavra perdeu a força e, como fez com Francisco 
e Clara continua aquecendo e iluminando.

Segundo o testemunho de Tomás de Celano, 
Francisco, que queria entregar-se totalmente a 
Deus, mas ainda não via bem como, “em um dia 
em que foi lido na igreja o evangelho de como 
o Senhor enviou seus discípulos para pregar, 
o santo de Deus, aí presente, ouvindo bem as 
palavras do evangelho, depois da celebração da 
missa suplicou ao sacerdote que lhe explicasse o 
evangelho.

Depois que ele lhe explicou tudo em ordem, 
ouvindo são Francisco que os discípulos de Cristo 
não deviam possuir ouro, prata ou dinheiro, nem 
levar pelo caminho bolsa, sacola, nem pão ou 
bastão, não ter calçado nem duas túnicas, mas 
pregar o reino de Deus e a penitência, ficou logo 
exultante, e disse: “É isso que eu quero, é isso 
que eu procuro, é isso que eu desejo fazer com 
todo o meu coração” (1Cel 22,1-3).

A Palavra lhe mostrou o caminho e a maneira de 
caminhar, ambos tão urgentes para a sociedade e 
para a igreja de sua época.

Segundo testemunho do Processo de 
Canonização, “Clara sentia um gozo especial em 
escutar a Palavra de Deus. Embora não tivesse 
estudado letras, comprazia-se em escutar 
pregadores eruditos. Um dia, pregando Fr. Filipe 
de Atri, a testemunha pôde observar, junto de 
Santa Clara, um menino muito formoso, que 
aparentava três anos. E suplicando a Deus no seu 
interior que tudo aquilo não fosse um engano, 
ouviu uma voz interior que dizia: “Eu estou no 
meio deles” (Mt 18, 20), dando a entender que 
aquele menino era mesmo Jesus Cristo e que está 
presente quando os pregadores proclamam a 
Palavrae os ouvintes escutam com devoção” (PC 
10,8a).

Que a Palavra fiel seja hoje, nossa força. Que 
possamos encontrar nela o conforto pessoal 
e inspiração para confortar quem sofre neste 
tempo de perdas e dores.

CLIQUE NO TÍTULO DA REFLEXÃO
 PARA LER NA INTEGRA

https://www.cicaf.org.br/portal/index.php/noticias/item/2704-francisclareando-a-palavra-se-fez-luz


ENTREVISTA

Irmã Glenda Sabio, FPCC

Irmã Franciscana da Penitência e Caridade Cristã. 
Acadêmica de Enfermagem da UNISINOS. Feminista, 
envolvida com a Pastoral da Juventude; Economia 
de Francisco e Clara no RS; Coletivo Empatia 
Clarifranciscana e Rede um Grito pela Vida.

1. Irmã a resistência dessa edição da CFE 2021 
foi enorme. Quanto Família Franciscana em seus 
espaços de missão, muitas formações, encontros, 
lives abordaram a temática. Em sua realidade, como 
foi?

Comprometer-se com o Diálogo na construção 
da irmandade universal é, de modo especial, um 
chamado a nós franciscanas e franciscanos que temos 
como exemplo as diversas experiências de diálogo de 
Francisco e Clara de Assis. Moro em São Leopoldo, no 
Rio Grande do Sul, e, devido à Pandemia da COVID19 
e às medidas de segurança, as formações foram 
realizadas virtualmente. Destaco as lives realizadas 
pelo Centro de Espiritualidade Arturo Paoli (CEPA), 
trazendo a cada domingo de fevereiro e março 2 
lideranças de diferentes religiões para dialogar sobre 
temáticas diversas.

2. A CFE trouxe à tona diversas violências geradas 
pela falta de diálogo e informação. Como se dá esse 
diálogo e acesso à informação na área de missão da 
Congregação que integra?

A CFE, ousadamente, trouxe à tona muitas dessas 
vozes que, silenciadas inclusive pelas instituições 
religiosas, nos davam a falsa sensação de "paz". O 
diálogo, que constrói a verdadeira Paz, só acontece 
quando todas as vozes se manifestam. Nos lugares 
onde estamos, somos convidadas a construir esses 
espaços de escuta e acolhida. Estou inserida na missão 
do cuidado, no Lar Santa Elisabeth, uma Instituição de 
Longa Permanência para Idosos (ILPI) da Congregação. 
Nesta missão trabalhamos e convivemos com pessoas 
de diversas idades, gêneros, religiões… onde o diálogo 
é essencial para o cuidado humanizado. 

3. Dentro de nosso carisma celebramos 
recentemente os 800 anos do Diálogo Inter-
religioso de Francisco e o Sultão Al-Malik Al-Kamil 

e agora temos a CFE 
2021.  Como se dá o 
diálogo Ecumênico e 
Inter-religioso na Vida 
Religiosa Consagrada 
Franciscana?

O diálogo de  
Francisco com o Sultão nos ensina sobre o respeito 
e encantamento pela experiência de fé de Al-Malik 
Al-Kamil. Aprendemos neste encontro, como diz 
na Fratelli Tutti, a cultivar o coração sem fronteiras, 
capaz de superar as distâncias de proveniência, 
nacionalidade, cor ou religião e revelar a todas as 
pessoas o Amor de Deus. 

4. Como franciscanas e franciscanos, religiosas, 
religiosos, jufristas, OFS e simpatizantes, como 
podemos dialogar para contribuir com as realidades 
de missão Ecumênica e Inter-religiosa?

Acredito que uma das formas de contribuirmos 
com a Missão Ecumênica é unindo forças pelas 
causas comuns em favor dos mais vulneráveis, na 
luta contra as violências institucionais e exploração 
legitimadas indevidamente em nome de Jesus, 
na defesa pela democracia e por Vacina contra a 
COVID19, por exemplo. Outra experiência concreta 
que vem acontecendo a convite do Papa Francisco 
é a Economia de Francisco e Clara, que chama as 
juventudes de todo mundo a realmar a economia, 
com suas diferentes experiências de fé e culturais. 

5. Qual a importância de dialogarmos sobre 
a Fraternidade como regra de vida em nossas 
realidades? É possível aceitar as diferenças e crescer 
sendo todas e todos diferentes? 

Na fraternidade, as potencialidades de cada uma 
e cada um, com diferentes dons e qualidades, são 
colocadas a serviço pelo bem comum e precisam ser 
reconhecidas e celebradas como Francisco celebrou o 
Frade Perfeito.

LEIA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA

O compromisso francisclariano com o 
diálogo à luz da CFE 2021

CLIQUE NO TÍTULO DA ENTREVISTA
 PARA LER NA INTEGRA

https://cffb.org.br/entrevista-o-compromisso-francisclariano-com-o-dialogo-a-luz-da-cfe-2021-com-irma-glenda-sabio-fpcc/
https://cffb.org.br/entrevista-o-compromisso-francisclariano-com-o-dialogo-a-luz-da-cfe-2021-com-irma-glenda-sabio-fpcc/
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SAV

AnoVocacional da 
Província São Francisco de Assis

Este ano os Franciscanos do RS estão celebrando um ano especial 
que tem por objetivo rezar, animar, zelar e despertar a Cultura 
Vocacional Franciscana em todas as nossas presenças e sociedade. 
Para isso convidamos todos os admiradores do carisma de São 
Francisco e Santa Clara de Assis a se unirem a nós nesta grande corrente 
vocacional. Neste espaço você encontrará os materiais que iremos 
disponibilizar ao longo do nosso ANO VOCACIONAL FRANCISCANO 
EM 2021. Acesse, baixe o material e evangelize repassando aos seus 
amigos e amigas.

VOCÊ PODE SER UM MISSIONÁRIO FRANCISCANO TAMBÉM

Franciscanas do Amparo promovem VocaciOnline
Vinde e Vede Virtual 

Queridas jovens!
Participe conosco! Procure discernir o chamado do Senhor para 

sua vida.
Dia 02 de maio, às 15h, via Google Meet.

SAV realiza II Encontro Vocacional 
em nível de Província Santo Antônio do Brasil

O encontro iniciou com canções relacionadas ao tema e com um 
momento de oração inicial onde foi citado um trecho da Regra de vida 
da Ordem dos Frades Menores recordando os 812 anos da criação 
da mesma. Em seguida, a mediadora iniciou a partilha recordando o 
diálogo permanente que deve se manter com Deus. 

Posteriormente, os jovens foram provocados com duas perguntas 
chaves: Senhor, o que queres que eu faça? e Para onde quereis que 
eu vá?

CLIQUE NO TÍTULO
 PARA SABER MAIS

https://www.euvivoapazeobem.org/ano-vocacional
https://www.instagram.com/p/COJYAh5J7R4/
http://ofmsantoantonio.org/?p=13057


Boletim Irmão Sol - Março e Abril de 2021 22 

SENTIMENTO DE PERTENÇA

João Felipe Hoever nasceu em 10 de novembro 
de 1816, na região montanhosa de Neuhonrath, 
Alemanha. Seus pais eram agricultores e 
trabalhavam dia e noite para nada faltar a 
seus filhos. Embora em sua adolescência seria 
necessária sua ajuda, mas seus pais o permitiram 
que concluísse os seus estudos. Mais tarde João 
Hoever ingressou na faculdade e se formou em 
professor de escola primária. Durante os primeiros 
anos de seu trabalho como professor conheceu 
Ana Maria Catarina Zimmermann, casou-se com 
ela e tiveram dois filhos. Após cinco anos de seu 
matrimônio sua esposa faleceu repentinamente. 
Com a missão de ser pai e cuidar de seus filhos 
sozinho, viu também de perto a miséria e as 
necessidades dos jovens abandonados na periferia 
industrial da cidade de Aachen-Alemanha. Mais 

tarde com a educação e cuidado de seus filhos 
encaminhados, ele ingressou na Sociedade São 
Vicente de Paulo e na Ordem Franciscana Secular, 
conhecendo a fundadora da Congregação da 
Irmãs dos Pobres de São Francisco, a Beata 
Madre Francisca Schervier. Foi ela quem o 
impulsionou e ajudou a fundar a Congregação 
para os irmãos, com objetivo de amparar os 
órfãos e amparar os jovens abandonados e assim 
ele fez com mais 3 companheiros no natal de 
1857. O amor do Senhor Jesus pelos pequenos e 
os pobres inspirou todo o caminho de Frei João 
Hoever, de modo que ele soube reconhecê-Lo 
no próximo mais necessitado, ele tornou-se pai 
dos órfãos, o olho dos cegos, os pés de quem 
não podia se locomover (Cf. Jó 29, 15). Sua vida 
terrena terminou em julho de 1864.

Fundador da Congregação dos Irmãos 
dos Pobres de São Francisco, Frei João Hoever 

A Congregação das Irmãs Missionárias da 
Imaculada Conceição da Mãe de Deus foi fundada 
em 1910, em Santarém, Pará, Brasil. Os fundadores, 
Dom Amando Bahlmann e Madre Imaculada de 
Jesus, foram por ocasião da fundação, assistidos 
por quatro Irmãs Concepcionistas do Mosteiro 
da Ajuda, do Rio de Janeiro. O principal objetivo 
da fundação foi o serviço ao povo da Amazônia, 
através da educação da juventude e crianças 
órfãs.

A Congregação logo se expandiu por vários 
Estados do Brasil. Em decorrência dessa expansão, 
a Congregação internacionalizou-se se deparando, 
consequentemente, com diversos aspectos 
culturais em realidades as mais diversificadas 
às quais as Irmãs deveriam inculturar-se, 
conservando-se fieis às suas identidades de 
Missionárias da Imaculada Conceição, de acordo 

com a Regra Franciscana, cuja fonte é o Evangelho. 
Atualmente, a Congregação está presente nos 
quatro Continentes: Americano, Europeu, Asiático 
e Africano, sendo enviadas para os diversos 
Países: Alemanha, Estados Unidos, China, Taiwan, 
Filipinas, Vietnã, Namíbia, e Angola, no entanto, 
nos tornamos uma Congregação Internacional.

Em decorrência dessa expansão, as SMIC buscam 
participar do espirito de seus Fundadores vivendo 
o Carisma e a Espiritualidade Congregacional 
e servem ao povo de Deus através de vários 
serviços à Igreja e à sociedade.

Somos uma Congregação Franciscana, chamada 
a integrar o espirito de São Francisco e Santa Clara 
em suas vidas e temos Maria como modelo de 
Discípula e Missionária de Jesus Cristo, o enviado 
do Pai.

Irmãs Missionárias da Imaculada 
Conceição da Mãe de Deus

CLIQUE NO TÍTULO
 PARA SABER MAIS

https://www.irmaosdospobres.org.br/fundador/
https://smicmaededeus.org.br/quemsomos
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SANTAS E SANTOS FRANCISCANOS

Serva de Deus Maria Josefa do Menino Jesus

Fundadora das Irmãs Franciscanas Missionárias de Jesus Menino.

Nascida em Sulmona em 3 de dezembro de 1845, filha de 
Bernardino Micarelli e Santini Celestina, Barbara Micarelli viveu a 
infância em sua cidade natal. Em 1858 morou em Áquila. Ela faz os 
seus estudos com as Irmãs do Menino Jesus. Aos 20 anos de idade 
fica gravemente doente e é milagrosamente curada por intercessão 
de São José e sente a inspiração de se dedicar ao serviço dos pobres, 
órfãos, abandonados e fundar um Instituto de Irmãs que servem à 
Igreja.

Bem-aventurada Maria Crescência Höss

Virgem religiosa da Terceira Ordem Regular (1682-1744). Beatificada 
por Leão XIII no dia 7 de outubro de 1900.

oi no humilde lar de um tecelão de Kaufbeuren, na Baviera, que 
Crescência Höss viu a luz pela primeira vez, em 1682, mas, se seus 
pais eram desprovidos de bens deste mundo, puderam dar à filha 
o exemplo de piedade singela que Crescência – ou Ana, como era 
seu nome de batismo seguiu prontamente. Em tenra idade, quando 
rezava, certo dia ajoelhada na capela do convento das freiras 
franciscanas locais, ouviu uma voz que vinha do crucifixo e lhe dizia: 
“Este será o lugar de tua habitação”.

Santa Inês de Praga

Clarissa da Segunda Ordem (1205-1282). Canonizada por João 
Paulo II no dia 12 de novembro de 1989.

Tomou seu hábito em 1234 e ingressou na Ordem das Clarissas. 
Algum tempo depois, devido a sua competência, humildade e 
bondade foi convidada para exercer a posição de Abadessa. A 
principio não queria a posição, mas mais tarde devido à insistência 
de Santa Clara aceitou. Dedicou 50 anos a expandir o Convento 
e a Ordem das Clarissas. Ela gostava de cuidar dos pobres e 
remendava pessoalmente as roupas dos leprosos e cuidava deles, e 
milagrosamente, nunca contraiu a terrível doença. Apesar de nunca 
terem se encontrado, Santa Clara de Assis e ela trocaram cartas.

CLIQUE NO TÍTULO
PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/serva-de-deus-maria-josefa-do-menino-jesus/
https://cffb.org.br/bem-aventurada-maria-crescencia-hoss/
https://cffb.org.br/santa-ines-de-praga/
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CENTROS FRANCISCANOS

Retiros Espirituais on-line 
2021

Cursos on-line 2021

CONHEÇA E COMPARTILHE

Bacharelado em Teologia

Noites Franciscanas on-line 
2021

Bacharelado em Teologia

CLIQUE NO TÍTULO
PARA SABER MAIS

http://www.centrofranciscano.capuchinhossp.org.br/noticias/269-retiros-espirituais-on-line-2021
http://www.centrofranciscano.capuchinhossp.org.br/noticias/241-cursos-on-line-2021
https://www.itf.edu.br/cursos/segmento/120493408/graduacao.htm
http://www.centrofranciscano.capuchinhossp.org.br/noticias/185-noites-franciscanas-2021-on-line
http://www.estef.edu.br/cursos/cursos-de-graduacao/bacharelado-em-teologia
https://grandesinal.itf.edu.br/GS
https://espacofrater.com.br/
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#ESPÍRITOFRATERNOCFFB

 #ofsdobrasil #famíliafranciscana 
#espíritofraternocffb #vemprajufra

#irmãsfranciscanasaparecia #CIFA #Missão #Formação 
#vidafranciscana #famíliafranciscanacfe2021 #pazebem

#Clarissas 
#OSC

#papafrancisco #quaresma
#famíliafranciscana

LEMBRETE#vocação
#famíliafranciscanacfe2021

#domingoderamos 
#famíliafranciscana

#DiadoLivro 
#FamíliaFranciscana

www.CFFB.org.br

USAR SEMPRE

#espíritofraternocffb
#famíliafranciscana
#sãofrancisco

#santaclara
#pazebem

#cffb

CLIQUE NA FOTO
PARA SABER MAIS

#santaclara #clarissas

https://www.instagram.com/p/CONSTRWJT3w/
https://www.instagram.com/p/CMDKi_MJ-es/
https://www.instagram.com/p/COJjKJOJvzL/
https://www.instagram.com/p/CL-RjsesJGp/
https://www.instagram.com/p/CLzy9mylO0X/
https://www.instagram.com/p/COBxAyWJuFi/
https://www.instagram.com/p/CM_D-wbgnO5/
https://www.instagram.com/p/COQvhyIJX3q/
https://www.instagram.com/cffbnacional/
https://www.facebook.com/ConferenciadaFamiliaFranciscanadoBrasil/
https://api.whatsapp.com/send?phone=556195882781
https://twitter.com/CFFBnacional
https://br.pinterest.com/cffbnacional/
https://www.youtube.com/channel/UCZaHVtBizTOPJ92uTFPpd6w
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