
Boletim Irmão Sol - Julho e Agosto de 2021 1 

Julho e Agosto de 2021
 Nº 04

Irmão Sol
Boletim

https://cffb.org.br/


Boletim Irmão Sol - Julho e Agosto de 2021 2 

EQUIPE
Regionais CFFB

Rômulo Ferreira, JUFRA
Márcio Bernardo, OFS

Katherine Esper, JUFRA
 

PLANEJAMENTO E DIAGRAMAÇÃO
Rômulo Ferreira, JUFRA

REVISÃO
Conselho Diretor
Ana Paula Silva

Francisca Mendes

COLABORAÇÃO
Irmã Gabriela Roz, CIFA

Frei Igor Campos, OFMCap

Envie Artigos e Notícias para 
comunicacao@cffb.org.br

CFFB SEDE - BRASÍLIA - DF

Quadra SCLRN, 709
Bloco B, Entrada 11, Asa Norte
Brasília, DF / CEP: 70750-512

www.CFFB.org.br

SUMÁRIO
PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

PROXIMIDADE DO IDEAL DE FRANCISCO E CLARA ................................................................. 3
REFLEXÃO CLARIANA

A VOCAçãO DE SANtA CLARA ............................................................................................. 4
CFFB ..................................................................................................................6
CFFB REGIONAIS ...............................................................................................7
CFFB SINFRAJUPE .............................................................................................9
CUIDANDO DA CASA COMUM .......................................................................10
IGREJA NO BRASIL E NO MUNDO ...................................................................11
JUFRA ..............................................................................................................12

VII PROVOCAE  ............................................................................................................... 13
OFS ..................................................................................................................14

VISItA VIRtuAL AO CONSELhO REgIONAL OEStE - SãO FRANCISCO SOLANO .......................... 15
VIDA CONSAGRADA FEMININA ......................................................................16
VIDA CONSAGRADA MASCULINA ...................................................................18
REFLEXÃO FRANCISCANA

PORCIúNCuLA: BERçO DA FRAtERNIDADE ........................................................................ 19
ENTREVISTA

A PREVENçãO DO SuICíDIO é O DIáLOgO ......................................................................... 20
SAV ..................................................................................................................21
SENTIMENTO DE PERTENÇA ..........................................................................22
SANTAS E SANTOS FRANCISCANOS ................................................................23
CENTROS FRANCISCANOS ..............................................................................24
#ESPÍRITOFRATERNOCFFB ..............................................................................25

mail:comunicacao@cffb.org.br
https://www.CFFB.org.br


Boletim Irmão Sol - Julho e Agosto de 2021 3 

PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

PROXIMIDADE DO IDEAL 
DE FRANCISCO E CLARA

Irmã Cleusa Neves, CFA| Presidente da CFFB

Ao apresentar a 4ª Edição do Boletim 
Irmão Sol, percebo-me tomada por diversos 
sentimentos, dentre os quais ressalto o de 
gratidão a Deus pela vida e missão franciscana 
no cotidiano de cada um dos Regionais e 
Núcleos da Conferência da Família Franciscana 
do Brasil – CFFB, em tempos de pandemia da 
qual continuamos a colher dolorosos frutos e 
para a qual tantos rezam pelo seu fim. 

Diante desta realidade, o Papa Francisco 
convida-nos a refletir e ouvir o anúncio que 
nos salva: “No meio deste isolamento que nos 
faz padecer a limitação de afetos e encontros e 
experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos 
mais uma vez o anúncio que nos salva: Ele 
ressuscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz, 
o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que 
nos espera, a olhar para aqueles que nos 
reclamam, a reforçar, reconhecer e incentivar 
a graça que mora em nós” (Momento de 
Oração em tempo de pandemia, 27 de março 
de 2020). 

Nosso Boletim Irmão Sol, fruto de relatos e 
notícias escritas a muitas mãos, além de nos 
ajudar a fazer memória, coloca em evidência 
a força e a atualidade de um carisma que tem 
como fonte o Evangelho.  Seu conteúdo revela-
nos a proximidade do ideal de Francisco e Clara 

de Assis encarnado na vida que pulsa no seio de 
nossas fraternidades, através da experiência 
de entrega e doação de tantas irmãs e irmãos 
que buscam conformar suas vidas a Cristo, a 
exemplo do seráfico pai Francisco e de nossa 
mãe Clara de Assis. Esta edição presenteia-nos 
com temáticas referentes ao mês vocacional, 
celebrado em agosto; à festa de Santa Maria 
dos Anjos, no dia 02 de agosto, com destaque 
à festa de nossa mãe e intercessora, Santa 
Clara de Assis, celebrada no dia 11 de agosto; 
situa-nos no Tempo da Criação e traz ainda 
a memória dos Estigmas de São Francisco, 
celebrado no dia 17 de setembro.

Agradecimento especial a todos que 
colaboraram com o envio de notícias e matérias 
e àqueles que se empenham e dedicam para 
que sua publicação continue sendo um elo de 
sintonia e comunicação entre nós. Boa leitura 
deste valoroso instrumento de comunhão e 
sintonia de nossa Família. E que o Altíssimo 
ilumine as trevas de nossos corações (OC), 
para que possamos perceber que “o Senhor 
nos desafia a encontrar a vida que nos espera, 
a olhar para aqueles que nos reclamam, a 
reforçar, reconhecer e incentivar a graça que 
mora em nós”. 

Fraterno abraço.
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REFLEXÃO CLARIANA

A Vocação de Santa Clara

Ir. Maria Bernarda do Bom Pastor, OSC | Mosteiro Mãe da Providência – Cascavel / PR 
Contatos: mosteiromaedaprovidencia@gmail.com | (45) 3039-0025

Agosto: mês vocacional – mês de Santa 
Clara. Sempre digo que falar da vocação 
da Mãe Santa Clara é ir nas próprias 

fontes da nossa vocação. Aquilo que foi próprio 
de seu caminho com o Senhor é dela, mas ao 
mesmo tempo é profecia e herança para nós, que 
seguimos a Jesus através de seus passos. 

Gostaria de refletir um pouco sobre a vocação 
de Clara, não a partir dos dados biográficos a 
este respeito, sua história vocacional, que todos 
conhecem, mas a partir do ponto central desta 
vocação, o “ponto de partida” e de chegada para 
ela. O que a motivou, o que a seduziu, o que a 
sustentou em sua resposta de amor ao Amado.

As primeiras palavras de Clara em seu 
Testamento são uma verdadeira convocação 
ao louvor ao Pai das misericórdias pelo dom da 
vocação: “Entre outros benefícios que temos 
recebido e ainda recebemos diariamente da 
generosidade do Pai de toda misericórdia (cf. 
2Cor 1, 3) e pelos quais mais temos que agradecer 
ao glorioso Pai de Cristo, está a nossa vocação 
que, quanto maior e mais perfeita, mais a Ele 
é devida. Por isso diz o Apóstolo: “Reconhece 
a tua vocação” (cf. 1Cor 1, 26). Clara percebe a 
própria vocação e a de suas irmãs como o dom 
maior, entre todos os benefícios que o Pai dá 
a cada dia. É esta a sua maior alegria, “a qual 
ninguém poderá roubar” (cf. 4CCL 5). 

Mas, o que é para Clara esta altíssima vocação? 
Logo após as palavras introdutórias do Testamento 
acima citadas, ela continua: “O Filho de Deus fez-
se para nós Caminho" (cf. Jo 14, 6; 1Tm 4, 12; Test. 
5). Esta seria a essência da sua vocação. É a pessoa 
mesma de Jesus, o Verbo encarnado, o pobre no 
presépio, na vida, na cruz. É Cristo em seu mistério 
total. Clara, assim como Francisco, não segue um 

ideal, um projeto elaborado. Segue tão somente 
Jesus, e Jesus pobre e humilde. É desta forma que 
Jesus se fez nosso Caminho, e o é especialmente 
para Clara e suas irmãs. E ela aprendeu isto do 
Pai Francisco: “O Filho de Deus fez-se para nós o 
Caminho (cf. Jo 14,6; 1Tm 4,12) que nosso bem-
aventurado pai Francisco, que o amou e seguiu 
de verdade, nos mostrou e ensinou por palavra e 
exemplo(Test. 5).” Para mim, é muito marcante e 
simbólica a introdução do filme Clara e Francisco, 
quando ele vai caminhando à frente, deixando 
atrás suas pegadas, e Clara segue colocando 
seus pés nos rastros de Francisco. Francisco olha 
para trás e lhe pergunta: “Clara, estás seguindo 
minhas pegadas? Clara sorri e diz: 'pegadas mais 
profundas'". Ou seja, Clara Segue Jesus nos passos 
de Francisco. Ela reconhece o chamado do Senhor 
pela mediação de Francisco. Este é o seu grande 
memorial. E ela enche-se de profunda gratidão 
por esta tão sublime dádiva. 

Seguir Jesus foi para Clara o maior dos 
benefícios, o maior motivo de bendizer ao Pai, 
o caminho da “bem-aventurança” neste mundo, 
antes mesmo da beatitude da eternidade: 
“Feliz, decerto, é você, que pode participar 
desse banquete sagrado para unir-se com 
todas as fibras do coração àquele cuja beleza 
todos os batalhões bem-aventurados dos céus 
admiram sem cessar, cuja afeição apaixona, 
cuja contemplação restaura, cuja bondade nos 
sacia, cuja suavidade preenche, cuja lembrança 
ilumina suavemente, cujo perfume dará vida 
aos mortos, cuja visão gloriosa tornará felizes 
todos os cidadãos da celeste Jerusalém, pois é 
o esplendor da glória (Hb 1,3) eterna, o brilho 
da luz perpétua e o espelho sem mancha (Sb 
7,26; 4CCl)". Como não perceber nestas frases a 
profunda alegria, beatitude, plenitude de Clara, 
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por poder seguir “o Filho de Deus que se fez 
nosso Caminho?” Clara é apaixonada, enamorada 
de Deus. Vive seu cotidiano em São Damião, na 
Liturgia, na contemplação, no trabalho, na vida 
fraterna, como um festivo banquete, onde o 
Esposo se dá continuamente em alimento, onde 
Ele preenche todo espaço dentro e fora dela. 
É assim a experiência da clausura de Clara. Ela, 
sentindo-se plenamente feliz em participar deste 
sagrado banquete, exclama, cheia de júbilo, a Inês 
de Praga, a quem ela se dirige: Feliz és tu! E diz a 
ela em outra carta: vós tendes é que exultar e vos 
alegrar (cf. Hb 13, 18) muito, repleta de imenso 
gáudio e alegria espiritual, pois tivestes maior 
prazer no desprezo do século que nas honras, 
preferistes a pobreza às riquezas temporais e 
achastes melhor guardar tesouros no céu que 
na terra, porque lá nem a ferrugem consome 
nem a traça rói, e os ladrões não saqueiam nem 
roubam (cf. Mt 6, 20; 1CCL). 

Assim, percebemos que Clara vive sua vocação 
de seguir Jesus pobre e humilde como quem 
encontrou um tesouro no campo, a pérola 
preciosa, o próprio reino dos céus. Para possuir 
a Cristo, ela despojou-se de tudo e de si mesma, 
desde a sua fuga da casa paterna até a restituição 
de si mesma nos braços do Esposo, na hora de 
sua passagem para a eternidade. 

É o olhar voltado para o Senhor, a cada dia e 
sempre, que deu todo sentido aquilo que Clara 
viveu junto com suas irmãs em São Damião, 
durante seus 40 anos de reclusão naquele 
pequeno convento.

Para concluir, deixo abaixo um trecho da 
introdução dos Escritos e Legenda de Santa Clara 
nas Fontes Franciscanas da editora Mensageiro, 
que resume o que aqui refletimos:

“Se lermos atentamente os escritos de Santa 
Clara, perceberemos de imediato que a sua 
inexorável e única paixão era seguir a Jesus Cristo, 
crucificado. Jesus Cristo crucificado, como no caso 
de São Francisco, a fascina, a atrai, absorve‑lhe 

todas as forças, no grande desejo de unir‑se a 
ele, de ser carne de sua carne, osso de seus ossos. 
Para Irmã Clara, Jesus Cristo crucificado era tudo, 
sua existência, sua realização, sua contemplação, 
sua consagração. Seja o que for, e como for, as 
vicissitudes e as diversidades de formas que 
tomavam a sua vida e a vida de suas primeiras 
co‑irmãs, no corpo e na alma, em particular e em 
comunidade, na vida privativa e na vida pública, 
nas coisas cotidianas e nas coisas extraordinárias 
de acontecimentos inesperados, na dor e na 
alegria, nos fracassos e nas vitórias, na doença 
e na saúde, na morte e na vida, em tudo, e em 
cada coisa, a cada momento, viver, existir, ser, 
para Clara não era senão, única e exclusivamente, 
seguir de todo o coração, de toda a alma e de todo 
o entendimento a Jesus Cristo crucificado. Essa era 
para Clara, a vida franciscana, a vida em pobreza, a 
Vida Religiosa consagrada. E isto simplesmente, e 
não vice‑versa! Assim, a pobreza, isto é, a senhora 
Pobreza, ou seja, Jesus Cristo crucificado, não era 
uma das inúmeras modalidades que constituem 
a vida clariana. Era como que o registro central, 
a categoria fundamental, a partir e dentro do 
qual se consideravam e se operavam todos os 
afazeres da vida clariana, sejam quais forem 
suas denominações, por exemplo, contemplação, 
fraternismo, minorismo, busca de perfeição 
pessoal, vida comum, vida espiritual e cultivo 
de piedade, clausura, vida de mosteiro, vida no 
eremitério, sim, a própria pobreza, entendida 
como prática de ascese e de penitência ou, 
também, de uso pobre das coisas etc. Todas essas 
coisas não teriam nenhum sentido, por si e em 
si, se não estivessem enraizadas em Jesus Cristo 
crucificado e seu seguimento. Nesse sentido, o 
seguimento de Jesus Cristo crucificado era radical, 
isto é, a raiz de todas as coisas para Santa Clara.”

Que possamos, como a Mãe Santa Clara, fazer 
de Jesus pobre e humilde, o centro da nossa tão 
bela vocação franciscana.

Em louvor de Cristo, Amém!

REFLEXÃO CLARIANA

http://www.clarissas.net.br/
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No mês de junho 
encerrou-se um ciclo 

na CFFB. A Irmã Márcia 
Regina Munari, IFST, que esteve à frente da 
coordenação das atividades na Sede, despede-
se desta função. Foram anos marcados pelo 
empenho, partilha e busca de fortalecimento 
de vínculo entre a “Nacional e os Regionais”. 
Nosso agradecimento especial à Congregação 
das Irmãs Franciscanas da Santíssima Trindade, 
pela colaboração nos últimos três anos e à Irmã 
Márcia Regina Munari, pela eficiente doação e 
dedicação durante este período de serviço.

Ao longo da história, tal função foi confiada 
a uma irmã da Vida Religiosa Consagrada, 
residente da Sede. Entretanto, conseguir junto 

às Congregações uma irmã para este trabalho, 
tem sido cada vez mais difícil. Diante desta 
realidade, após negativas diversas, o Conselho 
Diretor decidiu pela contratação de uma leiga.

Sendo assim, desde julho de 2021, assumiu o 
trabalho de Coordenadora dos trabalhos da Sede 
da CFFB, Ana Paula Silva. Residente em Brasília, 
possuidora de conhecimentos administrativo 
e recursos humanos, e experiência religiosa 
franciscana.

Em sintonia, confiamos 
no apoio e orações 
para que o bom êxito 
dos diversos serviços 
prestados pela CFFB seja 
alcançado.

Sede da CFFB passa a ter 
nova coordenadora

CFFB transmitiu live com o 
tema 'Clara de Assis e 

uma Economia Ética'

CFFB CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

A live formativa contou com a participação do Frei 
Marcos de Carvalho, OFMCap e com a moderação 
da Ir. Juliana Ferreira, IFS.

Foi um momento bastante enriquecedor de 
partilha e conhecimento. Frei Marcos disponibilizou 
ainda um material de estudo para todas as irmãs e 
irmãos franciscanos.

Para ter acesso ao material disponibilizado 
CLIQUE AQUI.

https://cffb.org.br/sede-da-cffb-passa-a-ter-nova-coordenadora/
https://cffb.org.br/cffb-transmitiu-neste-sabado-live-com-o-tema-clara-de-assis-e-uma-economia-etica/
https://cffb.org.br/retiro-mensal-ft/
https://cffb.org.br/cffb-transmitiu-neste-sabado-live-com-o-tema-clara-de-assis-e-uma-economia-etica/
https://cffb.org.br/mensagem-de-irma-cleusa-neves-para-a-festa-de-santa-clara/
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CONHEÇA CFFB PIAUÍ

Coordenação | Prioridades | Família 
Franciscana | Facebook | Instagram | Site 

AGENDA
CFFB MA
04/09 – Festa de Santa Rosa de Viterbo
17/09 – Estigmas de São Francisco de Assis
03/10 – Trânsito de São Francisco de Assis

CFFB MG
30/10 - Encontro: Espírito de Assis nos núcleos.

CFFB RN PB PE
04/09 – Visita virtual do Regional ao Núcleo de 

Garanhuns
09/10 – Visita virtual do Regional ao Núcleo de 

Recife

CFFB RS
10 a 12/09 – Retiro do SAV com o tema No 

Caminho de Assis, em Marau.
21/09 – Assembleia da CFFB RS
29/09 a 1º/10 – Simpósio Teológico-Franciscano
08 a 13/10 – 2. Retiro Anual Franciscano
27/10 – Sementes do Amanhã
28/10 – Celebração Inter-religiosa

CFFB SP
26/09 - Jornada Franciscana, tema: Fratelli Tutti

Núcleo Belém -
 Ananindeua festeja 
Santa Clara de Assis

Todas as obediência estiveram presentes e 
Celebraram alegremente a Santa Liturgia, das 
18h30. Após a missa, Irmã Terezinha Rodrigues, 
Franciscanas de São José, organizou uma 
homenagem e os irmãos e irmãs levaram um 
lanche e brindes para a partilha. Foi um momento 
de encontro feliz. Agradecemos a coordenação do 
núcleo, irmã Terezinha, e os demais irmãos que nos 
proporcionaram tão importante momento: OFM, 
OFMCap., OFS, JUFRA, SMIC, Irmãs Franciscanas 
do Sagrado Coração, Irmãs Franciscanas de São 
José, Irmãs Franciscanas de Maristella, Irmãs 
Clarissas Franciscanas Missionárias do Santíssimo 
Sacramento.

CFFB MG apresenta o 
Subsídio de Formação 

Franciscana nº 07

Com alegria apresentamos o Subsídio de 
Formação Franciscana nº 07.

Esta edição é especial, pois é fruto do Simpósio 
Antoniano realizado pela CFFB Minas Gerais.

Apresentamos à Família Franciscana o artigo da 
Anamaria Camargos sobre Iconografia Antoniana.

Compartilhe com as Fraternidades e os irmãos.
Paz e Bem.

CFFB Minas Gerais

CLIQUE AQUI e baixe o subsídio.

CFFB REGIONAIS CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/cffb-piaui/
https://cffb.org.br/familia-franciscana-nucleo-belem-ananindeua-festeja-santa-clara-de-assis/
https://cffb.org.br/familia-franciscana-da-minas-apresenta-o-subsidio-de-formacao-franciscana-n-07/
https://cffb.org.br/wp-content/uploads/2021/07/Subsidio-de-Formacao-7.pdf
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Está se aproximando o dia do grande encontro 
fraterno e sororal com toda CFFB SP e neste ano 
queremos refletir sobre a fraternidade a partir da 
Fratelli Tutti. Como ainda continua a Pandemia 
do COVID-19 e por isso não podemos reunir 
presencialmente, a Jornada acontecerá de forma 
on-line. A partir de nossas casas, encontraremos 
na unidade e alegria de sermos Família Franciscana 
e que independente da distância física estamos 
na mesma busca: viver como Clara e Francisco a 
fraternidade de Jesus Cristo. Por isso, reserve já 
este dia: 26 de setembro 2021.

Acesse FACEBOOK CFFB SP.

CFFB SP promove Jornada 
Franciscana com o tema: Fratelli Tutti

CFFB REGIONAIS

CFFB CE festeja Nossa Senhora dos Anjos, 
dia do Perdão de Assis

CONHEÇA CFFB RIO GRANDE DO SUL

Coordenação | Facebook | Blog
Atividades 2021 | Centros Franciscanos

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://www.facebook.com/regionalspfamliafranciscana
https://www.facebook.com/regionalspfamliafranciscana
https://www.instagram.com/p/CSFEUpUgwdp/
https://cffb.org.br/cffb-rio-grande-do-sul/
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Gritos dos Excluídos e Excluídas 2021
Vida em Primeiro Lugar

CFFB SINFRAJUPE

O próprio título da obra já indica o movimento de retorno às 
inspirações originais. E este retorno exige esforço, estudo, pesquisa, pois 
o distanciamento histórico criou inevitavelmente muitas barreiras que 
impedem o homem do século XXI de ver com clareza o ideal e de penetrar 
no sentido do carisma original. As camadas históricas, as estruturas 
mentais... Estudos e Pesquisas sobre o Franciscanismo das 

Origens| R$ 31,00 com freteCFFB.ORG.BR/LOJA

#DICADELEITURA

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

O Tempo da Criação é a celebração cristã 
anual de oração e ação pela nossa casa comum. 
A família ecumênica ao redor do mundo se une 
para rezar e proteger a criação de Deus.

Este tempo inicia em 1º de setembro, Dia 
Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, e 
encerra em 4 de outubro, festa de São Francisco 
de Assis, santo padroeiro da ecologia e querido à 
muitas denominações cristãs.

Neste ano vamos nos unir em torno do tema 
“UMA CASA PARA TODOS? RENOVANDO O 
OIKOS DE DEUS.”

Oikos é a palavra grega para “casa” ou “família”. 

Ao enraizar o nosso tema no conceito de oikos, 
celebramos a rede integral de relações que 
sustentam o bem-estar da Terra.

Participe através da oração, de projetos de 
sustentabilidade, ou de mobilização.

Oração: Organize um momento de oração 
ecumênico que una todos os cristãos para cuidar 
da nossa casa comum. Sustentabilidade: Conduza 
um projeto de sustentabilidade que ajude toda a 
criação a prosperar. Mobilização: Levante a voz 
pela justiça climática participando ou conduzindo 
uma campanha contínua, como o movimento de 
desinvestimento em combustíveis fósseis.

Participe do Tempo da Criação 2021:
“Uma casa para todos? Renovando o oikos de Deus”

Nestes 27 anos de história, o Grito dos Excluídos 
e das Excluídas mudou a cara do 7 de Setembro 
e da Semana da Pátria, chamando o povo para 
descer das arquibancadas dos desfiles cívicos 
e militares e participar, ativamente, na luta por 
seus direitos, nas ruas e praças, nos centros e nas 
periferias de todo o Brasil.

Para ecoar seus gritos de denúncia e de anúncio 
de um projeto de país mais justo e igualitário, na 
defesa da dignidade da vida em primeiro lugar.

Participe dessa mobilização nacional em defesa 
da vida do nosso povo!

https://www.facebook.com/grito.dos.excluidos/
https://cffb.org.br/produto/estudos-e-pesquisas-sobre-o-franciscanismo-das-origens-franciscanismo-das-origens/
https://cffb.org.br/produto/estudos-e-pesquisas-sobre-o-franciscanismo-das-origens-franciscanismo-das-origens/
https://cffb.org.br/loja/
https://seasonofcreation.org/pt/2021/08/27/o-que-e-o-tempo-da-criacao/
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A conservação da natureza só é possível 
quando há equilíbrio com as ações das pessoas. 
É por esse e outros motivos que a educação 
ambiental deve fazer parte da nossa rotina. 
A forma como vivemos e tratamos o lixo que 
produzimos ainda precisa evoluir muito. É 
importante termos consciência de que, em 
todos os lugares por que passamos, somos 
responsáveis pelo meio ambiente, seja a nossa 
casa, o nosso trabalho, durante uma viagem 
com a família, no colégio, na nossa rua e cidade.

Todo esse trabalho de conscientização tem 
sido reforçado pelo projeto de descarte de lixo 
eletrônico no Colégio Santo Antônio em parceria 
com a Fundação Estadual do Meio Ambiente 
(Feam).

Este ano, mais de uma tonelada de lixo 
eletrônico foi recolhido pelo setor de TI do Colégio 
Santo Antônio. O projeto teve como principal 

objetivo o de 
retirar resíduos 
de circulação, 
fazendo o seu 
descarte da 
forma correta. O 
volume coletado 
superou o 
recolhido nos 
anos passados.

A maioria dos equipamentos eletrônicos possui 
algum tipo de metal pesado, como mercúrio, 
chumbo, cádmio, cromo, que, descartados na 
natureza, podem gerar graves malefícios não 
só ao meio ambiente como também à saúde. 
A UNESCO, da qual o Colégio Santo Antônio 
é parceiro, estima que são gerados todos os 
anos 50 milhões de toneladas de resíduos de 
equipamentos eletrônicos em todo o mundo.

Colégio Santo Antônio em BH investe em descarte de 
lixo eletrônico que beneficia a comunidade

CUIDANDO DA CASA COMUM

Na manhã do dia 21 de agosto, Ir. Marialda 
Costella, CIFA e Ir. Gabriela Roz, CIFA 
acompanharam o Pe. Marcelo da Silva Ramos, 
fomos na comunidade de San Jose de La Frontera, 
em San Matías (Bolívia) para celebrar um ano 
da morte dos Chiquitanos: Arcindo Sumbre 
García, Paulo Pedraza Chore, Yonas Pedraza 
Tosube e Ezequiel Pedraza Tosube Lopez, que 
foram assassinados na fronteira Brasil-Bolívia.

A Missa foi celebrada no local do assassinato, 
sob a sombra da árvore que ainda hoje tem as 
marcas dos vários tiros que foram disparados. 
Ao seu pé, as famílias colocaram uma cruz com 
os nomes das vítimas. Esta árvore agora é sinal 
de sofrimento e tristeza pelo ocorrido que traz 
à tona. Contudo, também é sinal de esperança 

e resistência, sinal de vida e nos convida a 
mantermo-nos no caminho da busca por justiça.

Além da assistência espiritual, apoiados por 
Dom Jacy Diniz Rocha, bispo da Diocese de São 
Luiz de Cáceres, levamos algumas cestas de 
alimentos como gesto concreto de solidariedade 
e sinal de proximidade para com as famílias que 
perderam seus entes queridos, os quais, por sua 
vez, eram provedores das necessidades da casa.

SAN JOSE DE LA FRONTERA

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://www.ofm.org.br/noticia/colegio-investe-em-descarte-de-lixo-eletronico-que-beneficia-comunidade-19082021-141604
http://www.cifa.org.br/noticias/san-jose-de-la-frontera
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IGREJA NO BRASIL E NO MUNDO

Seminário Nacional da 
Campanha da Fraternidade 

de 2022 será realizado de 1º 
a 3º de setembro

Mensagem do Papa ao 
Congresso da Vida Religiosa 
da América Latina e Caribe

Santa Dulce dos Pobres: Homens e 
Mulheres recordam, com carinho, 

de quem os amou com 
amor de mãe

Vida Religiosa Consagrada 
marca presença no 

Acampamento Indígena

O Papa: vacinar-se é um ato de amor

É o que afirma o Santo Padre numa mensagem 
em vídeo aos povos latino-americanos, lançando 
um apelo à consciência de cada um fazendo 
votos de uma atitude responsável para enfrentar 
juntos a pandemia.

“Vacinar-se, com vacinas autorizadas pelas 
autoridades competentes, é um ato de amor. E 
ajudar a fazer de modo que a maioria das pessoas 
se vacinem é um ato de amor. Amor por si mesmo, 
amor pelos familiares e amigos, amor por todos 
os povos. O amor também é social e político, há 
amor social e amor político, é universal, sempre 

transbordante de pequenos gestos de caridade 
pessoal capazes de transformar e melhorar as 
sociedades”, prossegue o Papa.

Francisco conclui afirmando que vacinar-se é 
uma forma simples mas profunda de promover 
o bem comum e de cuidar uns dos outros, 
especialmente dos mais vulneráveis. “Peço a 
Deus que cada um possa contribuir com seu 
pequeno grão de areia, seu pequeno gesto de 
amor. Por menor que seja, o amor é sempre 
grande. Contribua com estes pequenos gestos 
para um futuro melhor.” Fonte: Vatican News

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/seminario-nacional-da-campanha-da-fraternidade-de-2022-sera-realizado-de-1o-a-3o-de-setembro-de-forma-aberta/
https://crbnacional.org.br/mensagem-do-papa-ao-congresso-da-vida-religiosa-da-america-latina-e-caribe/
https://cffb.org.br/santa-dulce-dos-pobres-homens-e-mulheres-recordam-com-carinho-de-quem-os-amou-com-amor-de-mae/
https://crbnacional.org.br/vida-religiosa-consagrada-marca-presenca-no-acampamento-indigena-luta-pela-vida/
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-08/papa-francisco-mensagem-video-vacinacao-povos-america-latina.html
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Formação: Luzes para a Formação em 
Tempos de Pandemia

A Formação da JUFRA do Brasil, a nível local, regional e nacional, 
apresentou, no dia de Santa Clara, uma singela contribuição para as 
fraternidades do País que atravessam o período de pandemia, que nos 
impõe a necessidade de lidar com o luto e o afastamento da vivência 
fraterna, além de tantas outras dificuldades e angústias. Propomos 
algumas Luzes para iluminar os caminhos, que podem auxiliar na 
perseverança das fraternidades, no cuidado com as irmãs e irmãos e 
no fortalecimento da nossa fé.

É tempo de (re)começar, de focar no que importa, de resgatar a 
essência, de ser fraternidade. 

JUFRA

Fraternidade Santa Clara realiza retiro espiritual 
pré-tríduo de Santa Clara de Assis

Uma manhã rica de reflexões, memórias e 
afetos tomando todos os devidos cuidados de 
higienização.

Agradecemos ao Frei Erivelton, ofm e ao Frei 
Ivaldo, ofm pela acolhida e zelo e, ao nosso eterno 
jufrista Willame que nos agraciou com o seu dom.

Gratidão!

Mensagem para o dia de Santa Clara de Assis, 
11 de agosto

"Clareando as memórias e abraçando o presente com gratidão para 
florescer".

Neste dia de Santa Clara de Assis, queremos reviver as memórias, 
celebrar o nosso presente com gratidão para no futuro florescer a 
exemplo de Santa Clara.

Manifestamos Gratidão a Deus por ter-nos dado Santa Clara como 
exemplo para vivermos o seguimento a Jesus Cristo e nos unir e reunir 
nesta grande família francisclariana.

Santa Clara vos ilumine hoje e sempre!

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://formacao-jufrabrasil.blogspot.com/2021/08/carta-luzes-para-formacao-em-tempos-de.html
https://www.instagram.com/p/CRg4foHgwtZ/
https://www.instagram.com/p/CSdBIgog2yF/
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VII PROVOCAE 

É chegada a hora de mais uma vez realizarmos 
a Semana de Promoção Vocacional e Ação 
Evangelizadora (PROVOCAE) da JUFRA do 
Brasil, nesse ano de 2021 estamos realizando 
a 8a edição da semana, que vem marcando de 
maneira muito significativa a vida e missão de 
nossas fraternidades locais. Iniciamos no dia de 
Nossa Mãe Seráfica Santa Clara de Assis, uma 
data muito especial para todos nós e que casa 
perfeitamente com nosso tema, Santa Clara que 
nos clareia/ ilumina.

Esse ano temos algo especial, nosso material 
é dedicado a despertar vocações no âmbito da 
nossa Família Franciscana, em especial à Ordem 
Franciscana Secular (OFS). Queremos unir ainda 
mais esse laço e assumir nossos compromissos 
cristãos e franciscanos. Preparamos três 
momentos distintos, um momento reflexivo 
para a JUFRA refletir e se preparar para um 
segundo encontro com a OFS. O primeiro 
encontro é para fraternidades de OFS onde há 
JUFRA na cidade/munícipio, com a condução da 
Juventude Franciscana e o segundo apenas para 
fraternidades de OFS onde não há JUFRA local, 
com condução da própria Ordem Franciscana 
Secular, este último com objetivo de suscitar uma 
fraternidade de Juventude Franciscana no seio da 
família. Para finalizarmos, após os momentos de 
reflexão dos encontros, queremos encerrar a VIII 
Semana Nacional de Promoção Vocacional e Ação 
Evangelizadora com um momento único que reúne 

nossa Família Franciscana no que chamamos de 
SEMEAE (Sementes de Ação Evangelizadora), 
compartilhando nossas reflexões, momentos, 
esperanças e o nosso florescer, aguardamos 
vocês no dia 04 de setembro de 2021, durante 
a semana do material serão divulgados os meios 
que utilizaremos para esse momento.

CLIQUE AQUI para baixar o material.

JUFRA CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://drive.google.com/file/d/1L6xKqX0ThANu43-xsfyOprHLeOSjga_W/view
https://drive.google.com/file/d/1L6xKqX0ThANu43-xsfyOprHLeOSjga_W/view
https://inafrajufrabrasil.blogspot.com/
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OFS

Reflexão orante: De onde vem nossa esperança?

Confira a reflexão orante preparada pela Equipe Nacional de 
Formação da OFS do Brasil através do Serviço aos Enfermos e Idosos.

De onde nos vem a esperança? Como falar sobre esperança para 
nossos irmãos, – não só os da OFS –, mas à nossa família, aos nossos 
amigos, conhecidos, parentes e àqueles que sabemos estar sofrendo 
por terem sido contagiados pelo coronavírus e pelas perdas de 
pessoas amadas?

Disponível em nosso canal no YouTube.

Visita Fraterno Pastoral virtual ao Regional 
Nordeste B2 - Pernambuco / Alagoas

O momento foi marcado por oração, espiritualidade e partilha da 
caminhada e da vida.

Como visitadores, representando o Conselho Nacional, estiveram 
presentes o irmão Paulo Gomes Mesquita, Conselheiro Nacional 
para Área Nordeste A e Irmã Claudenice Aparecida Sabadin, FCM, 
Assistente Espiritual Nacional OFS / JUFRA.

Rogamos a Deus para que continue iluminando o regional visitado 
e os trabalhos desenvolvidos pelos irmãos que estão a serviço do 
Conselho.

OFS do Brasil disponibiliza venda de 
Livros de  Formação

Temos a alegria de informar que estão disponíveis para venda 
os livros de formação da OFS do Brasil: Livro de Formação para 
Iniciandos à Vida Franciscana Secular e Tempo de Formação para a 
Vida Franciscana Secular.

O primeiro custa R$12,00 e o segundo R$15,00. Entre em contato 
para consultar o preço do frete para sua região e confirmar o valor final 
do seu pedido. O material será despachado após a disponibilização do 
comprovante do pagamento do valor final à nossa equipe.

Você pode obter mais informações pelo telefone (21) 3172-4789, 
WHATSAPP (21) 997858960 ou pelo e-mail ofsbr@terra.com.br.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://www.youtube.com/watch?v=Y6_PKh2pZqo&t=25s
https://www.instagram.com/p/CR9zOJ9N9iD/
https://www.instagram.com/p/CQ_Wu8BhF1T/
https://wa.me/5521997858960
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OFS

Visita virtual ao Conselho 
Regional Oeste - São 
Francisco Solano

Foi realizada, no dia 02 de julho a visita 
fraterno pastoral virtual ao Conselho 
Regional Oeste - São Francisco Solano.

O Conselho Nacional foi representado pelo 
irmão Ebevaldo Oliveira - Dinho, OFS, Conselheiro 
Nacional para Área Nordeste B, e pela Irmã 
Claudenice Aparecida Sabadin, FCM, Assistente 
Espiritual Nacional OFS/JUFRA.

Depois da oração e leitura bíblica, os 
participantes falaram da alegria da Visita Fraterno 
Pastoral e partilharam os desafios e conquistas do 
Regional Oeste nesses tempos de pandemia.

Foi partilhado que o regional procurou 
incentivar as Fraternidades a se adaptarem à 
nova realidade, com reuniões virtuais. Além disso, 
fizeram visitas fraternas online na maioria das 
fraternidades, momentos de animo também para 
o conselho regional.

A maioria das fraternidades locais investiu 
na Formação através da plataformas virtuais e 
buscou se envolver nos eventos promovidos pelo 
Conselho Nacional e no processo de colaboração 
para a reformulação das Diretrizes de Formação 
da OFS.

O Conselho Regional está se programado para 
realizar um Encontro Regional de Formação no 

formato virtual.
Segundo os visitados, o momento da visita foi 

gratificante e motivador para a continuidade do 
serviço e superação dos obstáculos.

Que Deus abençoe os irmãos e irmãos que, 
com grande carinho e disponibilidade, se colocam 
a serviço da construção do Reino.

Comunicação - Regional Oeste

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://www.instagram.com/p/CR462IINtze/
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

Irmãs Missionárias Capuchinhas realizam 
XXII Capítulo Geral Eletivo em Fortaleza

Tema: “Fazei tudo que ele vos disser” (Jo 2, 5b)  e o Lema: “Escutai 
como discípulas”. O capítulo teve como foco principal a escolha do 
Governo Geral para o quatriênio de 2021-2025, mediante um SIM  
generoso das Irmãs, assim foi constituído o novo Governo vigente: Irmã 
Maria das Neves Martins Franco – Superiora Geral e as conselheiras:  
Irmã Francinete Amorim, Irmã Josefa de Sousa Vasconcelos, Irmã Ana 
Lúcia Lima Rodrigues e Irmã Maria Lúcia da Silva. Por tudo louvamos 
e agradecemos ao Senhor da Vida e as luzes do Espírito santo pela 
condução deste momento tão importante e significativo da nossa 
história.

Província Madre Regina elege 
novo Governo Provincial

A Província Madre Regina elegeu seu novo Governo Provincial 
durante o Capítulo Provincial que começou no dia 18 de julho e 
tem como tema: “Chamadas ao ministério da reconciliação” e lema: 
“Quem está em Cristo é nova criatura” (2Cor5,17). Estão participando 
do Capítulo a Madre Geral, Irmã Ivone Wiest; Irmã Marcilene, 
Conselheira Geral, e mais 30 Irmãs das comunidades da Província 
que tem como fundadora Madre Regina Protmann.

O governo Provincial está assim composto agora: Ir. Adelaide 
Schmoeller, coordenadora Provincial ; Ir. Adriana Ribeiro, vice-
coordenadora Provincial ; conselheiras: Ir. Euza Maria de Almeida, Ir. 
Maria da Penha Fiorido, Ir. Luzia Cavazzoni.

Irmãs Franciscanas de Allegany encerram
 Capítulo Geral 2021

Capítulo Geral 2021 - "Eis que Estamos Fazendo uma Coisa Nova... 
Escutem!"

No dia 1º de agosto de 2021, as Irmãs Franciscanas de Allegany 
depois de uma semana, encerraram o seu Capítulo Geral com a 
eleição da nova Liderança Congregacional.

Esta equipe tem a tarefa conduzir a congregação durante os 
próximos quatro anos de acordo com a Declaração do Capítulo 2021.

Ministra Congregacional - Margaret Magee OSF; Ministra Associada 
- Melissa Scholl OSF; Conselheira - Josephine Streva OSF; Conselheira 
- Gwen Melhado OSF.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://irmasmissionariascapuchinhas.org/2021/07/28/irmas-missionarias-capuchinhas-realizam-xxii-capitulo-geral-eletivo/
https://cffb.org.br/provincia-madre-regina-elege-novo-governo-provincial/
https://www.facebook.com/IrmasFranciscanasDeAllegany/photos/a.553261901403317/4418943601501775/?type=3&theater
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VIDA CONSAGRADA FEMININA

Papa: exemplo de Santa 
Clara nos ensina a responder 

ao chamado do Senhor

Franciscanas de Ingolstadt
Juventude fiel – Moju

Novo governo da 
Província de Santa Cruz

FRANCISCLAREANDO
Santa Clara Clareou

Assembleia da União das 
Superioras Gerais Brasileiras

Instituto das Irmãs Franciscanas 
de Nossa Senhora do Bom 

Conselho, tem Reeleição

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://clarissas.net.br/?p=1285
https://www.franciscanas.org.br/noticias/juventude-fiel-moju/
https://confhic.com/noticias/ler/244-novo-governo-da-provincia-de-santa-cruz
https://www.cicaf.org.br/portal/index.php/noticias/item/2755-francisclareando-santa-clara-clareou
http://www.cifa.org.br/noticias/assembleia-da-uniao-das-superioras-gerais-brasileiras
https://cffb.org.br/o-instituto-das-irmas-franciscanas-de-nossa-senhora-do-bom-conselho-tem-reeleicao-da-madre-lucineide-de-brito-freitas-natural-de-ceara-mirim-rn/
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VIDA CONSAGRADA MASCULINA

Capítulo Custodial: Frades 
apresentam tema, lema e 

convidam à oração!

Escritos de São 
Maximiliano Kolbe

Missão no Amazonas
OFMConv

JPIC dos capuchinhos do Brasil 
programa o semestre

Governo Eleito da Ordem dos 
Frades Menores

E-book
"Esta é a vida segundo o 

Evangelho de Jesus Cristo..."
800 anos da Regra não Bulada

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://ofmscj.com.br/capitulo-custodial-frades-da-comissao-preparatoria-do-capitulo-apresentam-tema-lema-e-convidam-a-oracao/
https://www.franciscanosconventuais.org.br/noticias/escritos-de-sao-maximiliano-kolbe-91/
https://cffb.org.br/missao-no-amazonas/
https://www.capuchinhos.org.br/blog/jpic-dos-capuchinhos-do-brasil-programa-o-semestre
http://fradesfranciscanos.com.br/governo-eleito-da-ordem-dos-frades-menores.html
https://www.franciscanos-rs.org.br/ebook-regranb800anos
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REFLEXÃO FRANCISCANA

Porciúncula: 
Berço da fraternidade

Frei Vitório Mazzuco, OFM

Lugar fontal para a nossa mística. Santa 
Maria dos Anjos: berço da fraternidade! 
Aqui começou a vida e o amor mútuo. Um 

santuário mariano-franciscano, lugar – santo, dos 
mais frequentados em todo o mundo. É um espaço 
para rezar, refletir, purificar, encher-se de graça e 
iniciar novamente o caminho.

Se Assis é a “capital do espírito”, Porciúncula é 
um lugar necessário a toda humana criatura de 
nosso tempo: uma etapa, uma luz sobre o caminho. 
Ali emana um único fascínio: a mensagem pulsante 
do Evangelho, alegria, serenidade, simplicidade, 
fidelidade, pobreza… Foi edificada no século X, no 
ano de 1045. Pertencia aos monges beneditinos do 
monte Subásio que ali alimentavam uma “pequena 
porção” de santuário. O que é o santuário? É 
um lugar sagrado onde a presença de Deus se 
manifesta. O mistério presente da divindade é que 
determina o lugar do culto.

Santuário é lugar e não museu arqueológico 
a mostrar e conservar memórias e glórias 
mumificadas do passado. Ali os acontecimentos 
passados são vivos e presentes: ali viveu Francisco, 
ali passou Clara, ali morreu o Poverello. Francisco 
e Clara continuam a ser mais vivos que nunca e a 
sua escolha de Amor é que marca definitivamente 
o lugar. Ali a Fraternidade se faz encontro, cresce, 
contagia e se comunica (1 Cel 106).

Em 1210 Francisco pede ao bispo de Assis 
e depois aos Cônegos de São Rufino, alguma 
igrejinha para cuidar. A resposta é negativa. Vai 
então ao abade do mosteiro de São Bento, Dom 
Teobaldo. Este, com o consenso da comunidade 
monacal, concede a Francisco e a seus primeiros 
companheiros a Porciúncula para o simples uso 
e moradia. Só pedem uma condição: se a religião 
constituída por Francisco crescer, a Porciúncula 
seja a casa-mãe.

Dom recebido Dom dividido. A casa fundada 
sobre o sólido alicerce da Pobreza ganha um 

sinal: por graça e gratidão ao bem feito pelos 
beneditinos, há o gesto da retribuição: cada ano os 
frades mandavam aos monges um cesto cheio de 
peixes. Os monges agradeciam com um vaso cheio 
de óleo (LTC 56; LP 8).

Porciúncula: experiência primitiva de 
Fraternidade; lugar reconstituído com o trabalho 
manual; próximo aos bosques; próximo aos 
leprosários; pequenas celas para a moradia; 
primeiro encontro com o Evangelho (Mt 10, 
5-15); ali o encontro do rumo definitivo na vida (1 
Cel 21; LM 2, 8; Lm 1, 9; 1 Cel 44); os primeiros 
companheiros Bernardo e Pedro vêm morar ali; 
Bernardo, Pedro, Egídio e Francisco partem dali 
para a primeira missão; a fraternidade cresce e 
encontra seu espaço; é o santuário da missão (1 
Cel 22; LM 3, 1; LTC 25; Lm3, 7; Fior 13);  No dia 
19 de março de 1211/1112, chega à Porciúncula, 
a nobre jovem Clara de Faverone; Em julho de 
1216, Francisco consegue do Papa Honório III a 
Indulgência ou o Perdão da Porciúncula; É um lugar 
muito elogiado. (1 Cel 106; LP 8-12: LM 2,8); Lugar 
dos Capítulos. Ali se realizou o famoso Capitulo 
das Esteiras – 1221. (LTC 57-59; AP 18,37- 9; LP 4, 
Fior 18); Clara vai à Porciúncula visitar Francisco. 
Comem juntos num luminoso banquete espiritual 
(Fior 1); A irmã Jacoba de Settesoli, amiga de 
Francisco, chega pouco antes de sua morte, 
trazendo doce conforto (EP112;LP101;Cel 37-39); A 
irmã morte visita Francisco (2 Cel 214-217; LM 14, 
3-6; LTC 68; LP 64).

Ensinamentos da Porciúncula: momento 
culminante da mudança radical de Francisco; não 
teve dúvidas que o Senhor tinha suas exigências; 
acolher o Evangelho, escutar o outro (a), percorrer 
o caminho proposto; lugar de penitência e serviço; 
ensina que todos devemos ser criativos (as) para 
fazer renascer a simplicidade primitiva; santuário 
da missão: enviar, regressar, fortalecer e orar; 
capítulo: momento privilegiado de encontro.

CLIQUE NO TÍTULO DA REFLEXÃO
 PARA LER NA INTEGRA

https://www.franciscanas.org.br/noticias/porciuncula-berco-da-fraternidade/


ENTREVISTA

Raquel de Freitas, JUFRA

Natural da cidade de Bodocó / PE, psicóloga, 
Secretária Fraterna da Fraternidade Irmão Menor e 
Secretária de Formação do Regional Nordeste B1 PE/
AL.

1. O período pandêmico impactou diretamente 
as relações interpessoais. De um lado o isolamento 
social, de outro a ansiedade. Como ser presente e 
cuidar das pessoas que amamos nesse período?

A Pandemia trouxe a nós muitas consequências, 
alguns perderam empregos, perderam as pessoas 
que amavam e o isolamento social nos distanciou 
dos abraços calorosos e confortantes daqueles que 
amamos. Nesse período, é importante manter os laços 
afetivos, seja por uma ligação, chamada de vídeo, uma 
mensagem, através da demonstração de amor, carinho 
e afeto pelo outro. É preciso ser empático, e está 
pronto a ouvir essas pessoas de uma maneira dedicada, 
paciente, muito cuidadosa e sem julgamentos, para 
que elas se sintam amparadas e saibam que não estão 
sozinhas nesses momentos difíceis. 

2. Como surgiu e qual o público-alvo da Campanha 
Setembro Amarelo?

No Setembro Amarelo é uma campanha de 
conscientização e sensibilização da população que 
traz discussões e debates muito importantes sobre o 
suicídio, ela vem para incentivar o diálogo, buscar e 
proporcionar espaço de apoio e oportunidades para 
as pessoas conversarem sobre o suicídio.

O Suicídio é a expressão extrema do sofrimento 
humano e um problema de Saúde Publica Mundial. 

3. Para este ano, em meio a pandemia da COVID-19, 
a Campanha de Prevenção ao Suicídio propõe 
como tema Agir Salva Vidas! Poderia compartilhar 
conosco sobre os fatores de risco e sinais de alerta 
que podem auxiliar na prevenção?

É importante se pensar que a melhor maneira de 
prevenir o suicídio é promover a saúde mental. Por 
isso, o Setembro Amarelo, em especial, é um mês 
voltado para falar sobre a importância de cuidado da 
mente e evitar o pior. Mudança de comportamento 
repentino, mudanças de hábitos, isolamento familiar, 
apatia, mudanças drásticas no humor, sentimentos de 

cansaço, irritabilidade 
e, algumas vezes, o sono 
intercortado podem ser 
sinais de alerta.

4. No Brasil são mais 
de 12  mil mortes por 
suicídio por ano. Como a JUFRA,  
OFS, Vida Religiosa Consagrada e a população em 
geral podem contribuir para a prevenção ao suicídio, 
seja na fraternidade, na escola, na universidade, no 
trabalho e principalmente na família?

Enquanto Família Franciscana comprometida com 
a vida e com os nossos irmãos e irmãs, precisamos 
nos mobilizar, precisamos proporcionar espaços de 
acolhimento para esses jovens e dar abertura para 
se falar sobre esse assunto, pois, ao contrário do que 
muitos ainda imaginam, conversar sobre o tema não 
influencia o ato, mas sim, ajuda a dar suporte, atenção 
e orientação adequada. 

5. A maioria dos casos de suicídio estão 
relacionados a transtornos mentais. Quais os 
serviços que estão disponíveis sejam a nível de 
Juventude Franciscana, sejam a nível social?

Existem muitos canais, dentre eles tem o Centro 
de Valorização da Vida (CVV) que é um serviço de 
acolhimento terapêutico que realiza apoio emocional 
e prevenção ao suicídio, atendendo voluntária e 
gratuitamente todas as pessoas que querem e 
precisam conversar, sob total sigilo onde possuem 
pessoas treinadas para acolher, pelo telefone 188 e 
pelo site www.cvv.org.br. Vocês também poderão 
encontrar nas suas cidades clínicas sociais, serviços 
públicos municipais (CAPS), que tem uma rede que é 
preparada para atender as pessoas com sofrimento 
mental e devemos acionar canais para solucionar 
esse quadro.

6. No mês vocacional também celebramos o dia 
da psicóloga, 27 de agosto. Como foi seu processo 
de encontro, formação e de atuação diante das 
diversas situações que a vida se encontra?

LEIA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA

CLIQUE NO TÍTULO DA ENTREVISTA
 PARA LER NA INTEGRA

A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO É 
O DIÁLOGO

https://cffb.org.br/entrevista-a-prevencao-do-suicidio-e-o-dialogo-com-raquel-freitas-jufra/
https://cffb.org.br/entrevista-a-prevencao-do-suicidio-e-o-dialogo-com-raquel-freitas-jufra/
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SAV

SAV da CFFB programação de Lives Formativas 
para o mês de outubro

Em virtude da pandemia, o Encontro do SAV 
promovido de maneira presencial em setembro, 
conforme o cronograma de 2021, não será 
realizado este ano. Contudo, em outubro, 
o Serviço de Animação Vocacional da CFFB 
promoverá lives formativas com o tema: Regra 
não bulada, em celebração aos 800 anos.

Os encontros serão aos sábados, com início 
às 15h e transmissão pelo Canal do YouTube da 
CFFB (clique no banner ao lado).

Confira abaixo a programação:
09 de outubro:  Vocação – Diálogo em tempos 

de Intolerância
Reflexão: Frei Rafael Normando, OFMConv.

16 de outubro: Vocação Franciscana – 
Chamados a ser Igreja sinal de Esperança e 
Transformação

Reflexão: Ir. Aparecida Santana, CFA

23 de outubro: Vocação – Família como lugar 
privilegiado para a vida em Fraternidade – OFS

Casal OFS: Nivaldo Moreira e Maria Aparecida 
de Almeida Silva

30 de outubro: Vocação  - Como ser Franciscano 
Hoje – Experiência de Vida

Reflexão: Padre Júlio Renato Lancellotti

Participe com sua Fraternidade.

CLIQUE NO TÍTULO
 PARA SABER MAIS

#DICADELEITURA
O livro Os Escritos de São Francisco, retratam seu modo de relacionar 

com Deus, com os semelhantes, com todos os seres; sua maneira de 
pensar e de agir; suas buscas, decepções, tentativas de corrigir caminhos 
mal percorridos; sua ânsia constante por conversão, isto é, por superar o 
medíocre que acaba por reduzir os horizontes do espírito humano.

Escritos de São Francisco | R$ 33,00 com freteCFFB.ORG.BR/LOJA

https://cffb.org.br/sav-divulga-lives-formativas/
https://cffb.org.br/produto/escritos-de-sao-francisco/
https://cffb.org.br/produto/escritos-de-sao-francisco/
https://cffb.org.br/loja/
https://www.youtube.com/channel/UCZaHVtBizTOPJ92uTFPpd6w
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SENTIMENTO DE PERTENÇA

Era 1922 quando as Irmãs de São Francisco 
começaram sua missão, nos Estados Unidos, com 
o fim específico de atender aos descendentes de 
famílias lituanas que estavam migrando da Europa 
para as Américas, do Norte e do Sul, fugindo das 
calamidades da 1ª Guerra Mundial. 

Para os que são forçados a deixar sua pátria 
é, sempre de suma importância, que não se 
percam os seus costumes, cultura, religião. Essa 
consciência foi que impulsionou as Irmãs de 
origem lituana a deixar a congregação de origem, 
da Sagrada Familia de Nazaré, e fundarem uma, 
especificamente para atingir esse objetivo.

O mesmo movimento migratório acontecia 
também no Brasil. Padre Pio Ragazinskas, Pároco 
na Colônia Lituana em Vila Zelina, SP, teve a 
inspiração de pedir a presença das Irmãs, para 

iniciarem uma missão no Brasil.
E foi assim que, em 1938, cinco jovens irmãs, 

residentes em Pittsburgh, havendo recebido o 
chamado, partiram para a Missão. Eram elas: 
Irmã Júlia, Irmã Carolina, Irmã Marcelina, Irmã 
Evangelista e Irmã Norberta.  

Tiveram que enfrentar muitas dificuldades. 
Passar 30 dias em um navio, tentando vislumbrar 
um país totalmente desconhecido, sem conhecer 
o povo, sem saber a língua, eram algumas das 
suas preocupações e medo.

No dia 27 de agostos desembarcam no Porto de 
Santos. Eram esperadas com alegria, curiosidade 
e muita esperança. Um grupo foi recebê-las 
no porto e foram encaminhadas para as Irmãs 
Salesianas que as acolheram com carinho. Logo 
depois foram para o destino da sua missão...

 Irmãs de São Francisco da Providência de Deus 
celebram 83 anos de chegada ao Brasil

Esta Custódia foi fundada pela ação missionária 
dos frades alemães da Província Santa Isabel 
da Turíngia, que então tinha sede em Fulda, 
Alemanha, a partir de 1937.

Em 1936, a Província Franciscana de Santa 
Isabel da Turíngia, com sede em Fulda, na 
Alemanha, passava por uma fase de florescimento 
e via crescer de forma animadora o número de 
frades. Imbuídos de espírito missionário, muitos 
desejavam partir para as terras de missão. 
Em janeiro de 1937, a Província da Imaculada 
Conceição do Sul do Brasil cedeu-lhe a área dos 
atuais Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul como terra de missão. 

O Ministro Provincial da Turíngia, Frei Vicenz 
Rock, com seu Definitório, aceitou, em 02 de 
março de 1937, a oferta e o Mato Grosso de então 
foi escolhido como novo campo de atividade 

missionária. Aos 29 de junho de 1937, aconteceu 
o solene envio dos quatro primeiros missionários 
para a nova terra de Missão.

A partir de 1967, passou a chamar-se Custódia 
das Sete Alegrias de Nossa Senhora. A 6 de 
fevereiro de 1988, quando completava seus 
50 anos de Missão, foi elevada à categoria de 
Vice-Província. Mas, assumindo a decisão do 
Capítulo Geral de 2003, que determinou nova 
denominação para as entidades franciscanas em 
sua situação, passou a ser Custódia Autônoma a 8 
de dezembro de 2004.

Custódia Franciscana das Sete Alegrias 
de Nossa Senhora

CLIQUE NO TÍTULO
 PARA SABER MAIS

http://www.providenciadedeus.org.br/noticia/25/83-anos-chegada-de-nossas-pioneiras-no-brasil
https://franciscanosmtms.org/quem-somos
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SANTAS E SANTOS FRANCISCANOS

São Luís de França IX, padroeiro da OFS

Sensível e justo, concedia audiência a todos debaixo do célebre 
bosque de Vincennes. Admirava-lhes sua serena justiça, objetiva 
supremo de seu reinado. A seu primogênito e herdeiro lhe disse 
uma vez: “preferiria que um escocês viesse da Escócia e governasse 
o reino bem e com lealdade, e não que tu meu filho, o governasse 
mal”. Toda sua vida sonhou em poder liberar a Terra Santa das mãos 
dos turcos. Por uma primeira cruzada promovida por ele terminou 
em fracasso. O exército cristão foi derrotado e dizimado pela peste. 
O rei caiu prisioneiro e a sua precisão foi o único resultado da 
expedição. As virtudes do rei impressionaram profundamente os 
muçulmanos, que o apontaram “o sultão justo”.

Bem-aventurada Margarida Maria Caiani, TOR

A 15 de Dezembro de 1902 vestiu o hábito com cinco companheiras, 
tornando o nome de Irmã Maria Margarida do Sagrado Coração. 
A 17 de outubro de 1905 fez a profissão perpétua. Estavam, 
portanto, lançados os alicerces de uma nova família religiosa, que 
iria desenvolver-se prontamente. Em 1910 já se estendia por várias 
dioceses. Em outubro de 1915 realizou-se o primeiro Capítulo Geral 
e a Irmã Maria Margarida foi eleita Superiora Geral vitalícia.

Dotada de bondade, humildade, caridade e amor materno, 
governou o Instituto com sabedoria e prudência. Dizia às suas Filhas: 
"A glória é para Deus, a utilidade para o próximo e o trabalho para 
nós".

São Maximiliano Maria Kolbe, OFMConv

Com o início da Segunda Grande Guerra Mundial, a Polônia foi 
tomada por nazistas e, com isto, Frei Maximiliano foi preso duas 
vezes, sendo que a prisão definitiva, ocorrida em 1941, levou-o 
para Varsóvia, e posteriormente, para o campo de concentração em 
Auschwitz, onde no campo de extermínio heroicamente evangelizou 
com a vida e morte. Aconteceu que diante da fuga de um prisioneiro, 
dez pagariam com a morte, sendo que um, desesperadamente, caiu 
em prantos.

CLIQUE NO TÍTULO
PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/sao-luis-de-franca-ix/
https://cffb.org.br/bem-aventurada-margarida-maria-caiani/
https://cffb.org.br/sao-maximiliano-maria-kolbe/
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CENTROS FRANCISCANOS

Retiros | São Francisco de 
Assis e a Oração diante 

do Crucificado 
Inscrições de 15 a 28/09)

Curso | Os Valores Essenciais 
da Espiritualidade 

Franciscana
Inscrições de 15 a 30/09)

CONHEÇA E COMPARTILHE

Cursos de Extensão

Live da série: 
Assembleia Eclesial América 

Latina e Caribe

5 cuidados para com a 
Saúde mental nesse 

tempo pandêmico

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/120494226/extensao.htm
https://www.facebook.com/estef.poa/videos/1185168265328367/
https://espacofrater.com.br/5-cuidados-para-com-a-saude-mental-nesse-tempo-pandemico/
https://grandesinal.itf.edu.br/GS/issue/view/6
https://espacofrater.com.br/projetos
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#ESPÍRITOFRATERNOCFFB

#ofsvacinasim
Vacina Sim!

Frei Gilson, Irmã Rosa, Nivaldo Moreira e Irmã Cleusa 
juntamente com a coordenadora da Sede, Ana Paula 

#espíritofraternocffb #famíliafranciscana #cffbNo Canal do YouTube da CFFB
Clique e Inscreva-se

#sav #pazebem
#vocações LEMBRETE#juframanaus #jufradobrasil

#jufra #jufrista

#irmascatequistasfranciscanas 
#espíritofraternocffb 

Acompanhe nas redes 
sociais da CFFB

www.CFFB.org.br

USE SEMPRE

#espíritofraternocffb
#famíliafranciscana
#sãofrancisco

#santaclara
#pazebem

#cffb

CLIQUE NA FOTO
PARA SABER MAIS

#espíritofraternocffb 
#clarrisas #famíliafranciscana

SEMANA 
FRANCISCANA

DE 04 A 09/10

PRÉ-CAPÍTULO
CELEBRATIVO DA 
TERCEIRA ORDEM

02 E 03/10

https://www.instagram.com/p/CS7mWPPL8gI/
https://www.instagram.com/p/CTQTibMHiJ7/
https://www.youtube.com/channel/UCZaHVtBizTOPJ92uTFPpd6w
https://www.youtube.com/channel/UCZaHVtBizTOPJ92uTFPpd6w
https://www.instagram.com/p/CS2vkkfNHnH/
https://www.instagram.com/p/CSmxXUMne-2/
https://www.instagram.com/p/CTDkSZpN9GN/
https://www.instagram.com/p/CTPd3lCgVvM/
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
https://www.youtube.com/channel/UCZaHVtBizTOPJ92uTFPpd6w
https://www.youtube.com/channel/UCZaHVtBizTOPJ92uTFPpd6w
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