
 

 

CARTA CONVITE 

 

Queridas irmãs e irmãos, Paz e Bem! 

 

 

Neste tempo tão desafiador que vivemos, precisamos estar atentos, pois nossa 

atenção é interpelada por diversas formas, assim como Francisco de Assis em seu 

tempo foi impulsionado a seguir as pegadas de Jesus Cristo em sua realidade e lugar, 

há mais de 800 anos. Ele rezou para que as trevas de seu coração fossem iluminadas 

e, com uma luz nova e brilhante, seu coração se inflamava. Neste espírito, Francisco 

escreveu uma carta apelando aos que se inspiravam nele no seguimento do 

Evangelho para que aprofundassem sua relação de aliança com Deus pela vida de 

Penitência. Esta carta de exortação é conhecida como a Segunda Carta aos Fiéis, 

que parece ter sido escrita depois que Francisco voltou de Damietta. Nós 

comemoramos este ano esta carta, que lançou as bases para a atual Regra da 

Ordem Franciscana Secular e da Regra e Vida dos Irmãos e Irmãs da Terceira Ordem 

Regular de São Francisco.  

Queremos celebrar, ainda, o entusiasmo e criatividade da Juventude Franciscana do 

Brasil, que há 50 anos é semente de esperança para nós. 

Nosso desejo era de celebrarmos presencialmente, unidos a todos, como estávamos 

nos programando. Entretanto, o momento que vivemos nos compromete ainda mais, 

como Franciscanas e Franciscanos, com o cuidado e a defesa da vida e, por isso, 

adiamos o capítulo celebrativo que aconteceria este ano em Canindé por tempo ainda 

indefinido. Contudo, para mantermos vivo nosso espírito de celebração e júbilo até 

podermos nos encontrar em Canindé, realizaremos nosso Pré-capítulo Celebrativo 

online, que acontecerá nos dias 02 e 03 de outubro, através do canal oficial da CFFB 

no YouTube. 

Que a celebração do Pré-capítulo nos encoraje a ler a carta de São Francisco aos 

Fiéis, deixando-a clarificar a nossa visão e renovar nossa esperança para 

encontrarmos, em nosso tempo, formas que nos conduzirão à relação fundamental de 

fraternidade com nossos irmãos e irmãs e com toda a criação, como nos convida o 



Papa Francisco. Ao comemorarmos este 800º aniversário da carta de Francisco para 

nós, que possamos desejar uma só coisa: a ação de Deus trabalhando em nós.  

Queremos celebrar juntos, com as irmãs e irmãos da OFS, com nossos irmãos da 

TOR e os religiosos e religiosas de todas as congregações franciscanas e com a 

JUFRA do Brasil, este momento tão significativo para nós e para toda a Família 

Franciscana. 

Confira a programação do evento, convide e anime sua fraternidade e participe 

conosco! 

 

Fraternalmente,  

Equipe central de preparação ao Pré-capítulo Celebrativo 

 

Brasília, 15 de setembro de 2021 


