
Boletim Irmão Sol - Setembro e Outubro de 20211 

Setembro e Outubro de 2021
 Nº 05

Irmão Sol
Boletim

https://cffb.org.br/


Boletim Irmão Sol - Setembro e Outubro de 20212 

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

CAPA
A confirmação da Ordem dos Frades

Giotto

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

Francisco - Palavra - sinodalidade ................................................................................ 3
REFLEXÃO CLARIANA

santa clara, mulher missionária ................................................................................. 4
CFFB ..................................................................................................................6
PRÉ-CAPÍTULO CELEBRATIVO DA TERCEIRA ORDEM .......................................7
CFFB REGIONAIS ...............................................................................................8
CFFB SINFRAJUPE ...........................................................................................10
CUIDANDO DA CASA COMUM .......................................................................11
IGREJA NO BRASIL E NO MUNDO ...................................................................12
JUFRA ..............................................................................................................13

lançamento: encarte do retiro de FBJ ...................................................................... 14
OFS ..................................................................................................................15

35 anos de esPírito de assis ........................................................................................ 16
VIDA CONSAGRADA FEMININA ......................................................................17
VIDA CONSAGRADA MASCULINA ...................................................................19
REFLEXÃO FRANCISCANA

mãe Preta aParecida ................................................................................................... 20
ENTREVISTA

assumir como missão a Boa nova de Francisco: viver o evangelho ........................ 21
SAV ..................................................................................................................22
SENTIMENTO DE PERTENÇA ..........................................................................23
SANTAS E SANTOS FRANCISCANOS ................................................................24
CENTROS FRANCISCANOS ..............................................................................25
#ESPÍRITOFRATERNOCFFB ..............................................................................26

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


Boletim Irmão Sol - Setembro e Outubro de 20213 

PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

FRANCISCO - PALAVRA - 
SINODALIDADE

Frei Gilson Nunes, OFMConv | Vice-presidente da CFFB

No Brasil, a Igreja celebra o mês da Bíblia 
em setembro. A Igreja Universal nos convida 
para a reflexão e ação missionária no mês de 
outubro.

Francisco, depois do encontro com o 
leproso, nas periferias de Assis e o encontro 
com o Crucificado, em São Damião, tem um 
terceiro encontro. Os três encontros vão 
plasmar seu carisma e um novo dom a igreja e 
a humanidade. 

Em Santa Maria dos Anjos da Porciúncula, o 
pobrezinho, cheio de inquietude, encontra-se 
com a Palavra. 

No evangelho do envio dos discípulos, três 
palavras ficarão fincadas como uma lança em 
seu coração: ide, pobreza, paz! 

Portanto, a novidade está no descobrimento 
do Evangelho da estrada, de uma Igreja em 
saída, do encontro, do diálogo, da comunhão. 

Igreja, marcada pela pobreza evangélica, 
sem ouro e sem prata, pobre e próxima dos 
pobres, levando sua única riqueza, o Cristo 
pobre. 

Estes três encontros moldaram o carisma de 
Francisco e de sua nova família. 

É preciso reencontrarmos a dinâmica 
do caminho-caminheiro-caminhante; da 
pobreza-pobre-comunhão; da paz, pacíficos, 
pacificadores. 

Logo após ouvir a explicação do Evangelho, 
prorrompe num brado: " é isso que quero, que 
busco, que desejo!"

Se há oitocentos anos Francisco ilumina a 
história da humanidade, chegou a hora, de 
também iluminar a história da Igreja, de uma 

maneira mais incisiva. Francisco, o Papa do fim 
do mundo, adotou o nome, a espiritualidade 
e a doutrina de seu inspirador, o poverello de 
Assis. E isso e tão claro como o sol.

E nós, a quem seguimos? Em quem nos 
inspiramos? Em que fonte bebemos? 

Neste ano, celebramos os 800 anos da 
aprovação da Regra da Ordem Franciscana 
Secular.

A Francisco, a Clara, aos frades e as irmãs, 
se juntaram milhares de homens e mulheres, 
desejosos de viverem a Regra de Francisco, 
como seculares.

Francisco, o de lá e o de cá, não é um nome, 
ou pessoas, mas, sim um estilo de vida, uma 
forma de viver o Evangelho, de estar no 
mundo.

Francisco, o de Roma, convoca-nos neste 
mês de outubro, a um caminho Sinodal, 
dizendo que "é o que Deus quer para a Igreja 
do terceiro milênio". 

Francisco, o de Assis, viveu a Sinodalidade, 
e a inscreveu em sua Regra. Basta ler sobre os 
capítulos, a forma do exercício da autoridade, 
a estruturação das fraternidades, o diálogo 
como imperativo fraterno, além de uma 
Fraternidade aberta ao mundo, com suas 
buscas e respostas.

Franciscos, Palavra e Sinodalidade, nos 
dão a verdadeira fonte e horizonte do 
franciscanismo, enraizado na história e aberto 
as novas páginas, que continuam sendo 
escritas, na mesma história.

Somos chamados a história e a escrever 
história. De estórias, o mundo está cansado!
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REFLEXÃO CLARIANA

Santa Clara, 
mulher missionária

 Irmã Maria Agnes, OSC - Mosteiro Santa Clara em Campina Grande - PB 
Contatos: clarissaspb@gmail.com | @mosteiro_santaclara

No dia 11 de agosto de 1253, o Papa Inocêncio IV 
e sua comitiva, juntamente com grande multidão 
de fiéis oriundos de Assis e das cidades vizinhas, 
encheram a capela do mosteiro de São Damião 
para despedir-se da fundadora das Pobres Damas: 
Clara, a primeira mulher a seguir os passos de São 
Francisco, na aventura de viver com radicalidade 
o Evangelho de Jesus Cristo. 

Clara ingressou no movimento franciscano aos 
18 anos de idade, faleceu aos 60, nunca deixou 
a clausura do seu mosteiro, no entanto, mesmo 
encerrada no claustro, falou a inúmeros corações, 
converteu pecadores, expulsou demônios, curou 
enfermos, atraiu multidões.

Como entender que alguém que nunca saiu de 
seu convento, em uma época em que não existia 
meios de comunicação digitais, pôde viver a 
missão?

Com frequência restringe-se o significado de 
missão à itinerância. Do latim missio, missão 
significa a ação de enviar; já itinerância refere-
se a deslocamento, movimentação. De fato, 
denominamos como missionários aqueles que 
saem para levar a palavra de Deus aos povos.

Mas Clara nunca saiu da sua clausura, então, 
como podemos vê-la como missionária?

Vemos no concreto na vida de Clara o 
ensinamento que Francisco deixou para os frades: 
"Evangelizemos sempre, se necessário usemos 
palavras". Ao dizer isso, o Pai dos menores ensina 
a mostrar com a vida os ensinamentos de Cristo, 
demonstrando com atitudes o que as palavras 
indicam. Ele deseja que seus filhos tenham uma 
vivência tão concreta dos valores do Evangelho, 
que transpareça naturalmente na vida, para que 
as pessoas possam ver atos, não só ouvir palavras.

Esse mesmo pensamento tem Santo Antônio 

ao dizer: "Cessem as palavras e falem as obras", 
convidando os cristãos a serem praticantes da 
Palavra, não só repetidores de vocábulos. Em 
Clara, fiel discípula de Francisco, vemos a plena 
vivência dos seus ensinamentos. 

Em comparação a outros santos e fundadores, 
Clara deixou pouquíssimos escritos, não fez 
nenhuma pregação, não escreveu tratados, 
itinerários ou biografia, nem falou sobre métodos 
de oração e ascese, porém deixou inúmeros 
exemplos. Em Clara, mais do que as palavras, sua 
vida falou. Deixou um testemunho eloquente, 
que ecoa até nossos dias. 

O Processo de Canonização da fundadora das 
Clarissas está repleto de testemunhos sobre 
como viveu no dia a dia o Evangelho de Jesus 
Cristo. Desde antes de sua conversão, de sua 
entrada para a vida religiosa, quando ainda 
morava na casa paterna, destacava-se pelo seu 
comportamento, recolhida e orante, já chamava 
a atenção pelo seu modo de ser. Mesmo sendo 
de família nobre, tirava do seu próprio alimento 
para socorrer os mais necessitados. Quando 
fugiu de casa, vendendo sua herança e doando 
aos pobres, deu testemunho da adesão radical 
ao Evangelho: deixar tudo e seguir o Senhor. 
No mosteiro, exortava as irmãs com palavras, 
mas acima de tudo, anunciava o Cristo pobre e 
humilde através de seu exemplo de abnegação e 
mortificação diária. Unia-se ao Senhor numa vida 
intensa de penitência e oração, refletindo o que 
colhia dos colóquios divinos nos serviços mais 
humildes do mosteiro: mesmo sendo abadessa, 
nunca se recusou em lavar os pés das irmãs ou 
cuidar das enfermas.

Na Bula de sua canonização, o Papa Alexandre 
IV diz: “Clara calava e sua fama se espalhava”. As 
pessoas eram atraídas pela sua vida de santidade, 
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REFLEXÃO CLARIANA

Dia de Nossa Senhora Aparecida e aniversário 

de profissão das nossas queridas Irmã Clarice, 

Irmã Vitória e Madre Letícia.

“O Senhor que deu o bom começo, nos dê a graça do crescimento e da perseverança até o fim.” Santa Clara de Assis

Vestição Monástica

suas palavras profundas, seus sábios conselhos, 
sua oração eficaz; até altos dignitários da Igreja 
dirigiram-se para o pequeno mosteiro para 
conhecê-la e beber do seu manancial.

Após sua morte, Deus concedeu graças e 
milagres aos seus devotos, através de sua 
intercessão. E até nossos dias, a força de sua 
vida nos alcança, pois, o caminho que inaugurou 
há mais de 800 anos continua aberto e vivo, sua 
ordem permanece florescente no mundo inteiro.

Vemos assim que na vida da Plantinha de 

Francisco, a missionaridade se manifesta mais 
na vivência da Palavra do que no seu anúncio, na 
prática do que na teoria, na força do testemunho 
do que na eloquência dos discursos.

Clara foi missionária não porque falou de Cristo, 
mas porque viveu Cristo! O claustro do mosteiro 
de São Damião foi o púlpito, onde proferiu sua 
pregação, carente de palavras, mas repleta de 
vida.

Em louvor de Cristo! Amém!

http://www.clarissas.net.br/
https://www.instagram.com/p/CU8EZS-vzzK/
https://www.instagram.com/p/CU8EZS-vzzK/
https://www.instagram.com/p/CT2vBEcvZuy/
https://www.instagram.com/p/CUliHYNsU9a/
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A Conferência da Família Franciscana do 
Brasil se une a todas as pessoas de bom 
senso e equilíbrio para manifestar seu apoio e 
solidariedade ao Papa Francisco, à Conferência 
dos Bispos do Brasil – CNBB e a D. Orlando 
Brandes, Arcebispo de Aparecida.

O compromisso de nossos pastores para com a 
verdade e a defesa do bem para o povo de Deus 
fundamenta-se no Evangelho, portanto, em Jesus 
Cristo. Na CNBB, temos uma instituição fiel a 
Igreja e ao Papa Francisco, que busca comunhão 
também no sofrimento do povo de Deus diante 
do anúncio do Evangelho e do Ensino Social da 
Igreja. Uma instituição que “jamais se acovardou 
diante das mais difíceis situações, sempre 
cumpriu sua missão merecedora de respeito pela 

relevância religiosa, moral e social na sociedade 
brasileira” (Carta Aberta da CNBB, 16/10/21).

NOTA | Em apoio e solidariedade ao Papa 
Francisco, Dom Orlando e CNBB

Mensagem da presidente 
da CFFB em celebração à 

Festa de São Francisco

CFFB CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

Neste dia de festa, ocasião em que compartilhamos 
também a alegria de sermos franciscanas e 
franciscanos, busquemos compreender melhor sua 
vida e dela tirarmos lições para nosso agir “ao modo 
franciscano”. Reflitamos, por exemplo, sobre como 
podemos ser construtores da paz e da fraternidade, 
numa realidade onde a desigualdade se agudiza, 
mostrando como os acessos aos serviços de saúde, 
educação e tantos outros, são diferentes.

https://cffb.org.br/nota-em-apoio-e-solidariedade-ao-papa-francisco-dom-orlando-e-cnbb/
https://cffb.org.br/mensagem-da-presidente-da-cffb-em-celebracao-a-festa-de-sao-francisco-de-assis/
https://cffb.org.br/retiro-mensal-ft/
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ABERTURA

Gabriela Nabozny, JUFRA
Mística de Abertura
 Irmã Juliana Ferreira, IFS
Momento Formativo: Francisco e Clara: caminhos de esperança
 Irmã Joice Korattiyil, ITFR

CONVÍVIO FRATERNO

Frei Zeca, TOR
Jeferson Guerra, JUFRA
Deyza Furtado, JUFRA
Banda Verdadeiro Ideal
PARTICIPAÇÕES
 Zé Vicente
 Marúcia Conte, OFS
 José Geraldo, OFS, Marcos Paulo e Serginho
 Irmã Beatriz de Sousa, OSF
 Renato, OFS
 Márcio Oliver e Frei Florival, OFM

ENCERRAMENTO

Maria José (Zezé), OFS
Irmã Juliana Ferreira, IFS
Irmã Cleusa Neves, CFA
PARTICIPAÇÕES
 Tibor Kauser, Ministro Geral da OFS
 Frei Amando Trujillo, Ministro Geral da TOR
 Irmã Joanne Brazinski, ISFPD Repres. da América no CFI-TOR 
 Irmã Deborah Lockwood, IFPCC Repres. Mundial no CFI-TOR 
 Eduardo Barrios, Conselheiro Internacional da JUFRA

PRÉ-CAPÍTULO CELEBRATIVO DA TERCEIRA ORDEM CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

PRÉ-CAPÍTULO CELEBRATIVO DA 
TERCEIRA ORDEM FRANCISCANA

https://www.youtube.com/watch?v=ZYVEal3r-og
https://www.youtube.com/watch?v=ZYVEal3r-og
https://www.youtube.com/watch?v=AsTV7c79CVk
https://www.youtube.com/watch?v=AsTV7c79CVk
https://youtu.be/PqckmKFTm6E
https://youtu.be/PqckmKFTm6E
https://cffb.org.br/capitulo-da-terceira-ordem-franciscana/
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CONHEÇA A CFFB BAHIA E SERGIPE

Coordenação | Instagram

AGENDA
DIA 20 DE NOVEMBRO, ÀS 14h

REUNIÃO ON-LINE COM AS 
COORDENAÇÕES DOS REGIONAIS

CFFB AL
06/11 - Encontro de Formação via Google Meet
Tema: O desafio franciscano de vivenciar a Fratelli 

Tutti, com Irmã Rosa Severino, CFA

CFFB MA
17/11 – Festa de Santa Isabel da Hungria
Local: Igreja Nossa Senhora da Glória, Alemanha.
Horário: 09h 30min.

CFFB RN PB PE
05 a 07/11 – Assembleia do Regional
Local: Convento de Santo Antônio, Ipuarana – 

Lagoa Seca.

CFFB RS
05/12 - Jornadas de Retiro Franciscano

CFFB SP
04/12 - Celebração Penitencial e Assembleia 

Franciscana

#TBT da #CFFBPI

Irmã Ivone Fritzen e Frei 
Luiz Susin na Jornada 

Franciscana da CFFB SP
Nesta Jornada Franciscana de 2021, o regional 

CFFB SP convidou para o momento "Diálogo sobre 
a Fratelli Tutti" irmã Ivone Fritzen e frei Luiz Susin.

CFFB REGIONAIS CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

Com todo o cuidado devido e com alegria, a 
coordenação do regional Piauí da CFFB se reuniu 
pela primeira vez, presencialmente, desde o início 
da pandemia.

O momento que aconteceu na capital piauiense 
foi marcado por muito diálogo, escuta, reflexão 
das novas realidades, iluminação blíblica, oração 
e propostas de ação e movimentação para o final 
de 2021 e todo o ano de 2022. O sentimento é 
de animação, mas também de zelo e ternura para 
com cada irmão e irmã da família franciscana do 
nosso estado.

https://cffb.org.br/cffb-bahia-e-sergipe
https://www.instagram.com/p/CVlraekp5ah/
https://www.facebook.com/regionalspfamliafranciscana/videos/268537478466235
http://ofs.org.br/noticias/item/2047-ofs-do-brasil-disponibiliza-celebracao-natalina-com-irmaos-e-irmas-do-sei
http://ofs.org.br/noticias/item/2047-ofs-do-brasil-disponibiliza-celebracao-natalina-com-irmaos-e-irmas-do-sei
http://ofs.org.br/noticias/item/2047-ofs-do-brasil-disponibiliza-celebracao-natalina-com-irmaos-e-irmas-do-sei
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“Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, aqui 
e em todas as vossas Igrejas que há em todo o 
mundo, e vos bendizemos, porque, pela vossa 
cruz, remistes o mundo.” (São Francisco de Assis).

Essa pequena oração de São Francisco que 
comumente rezamos, de modo especial quando 
entramos em uma capela ou quando nos 
recolhemos para rezar, nos faz refletir como o 
Seráfico Pai abraçou a cruz de tal maneira, a 
ponto de sentir em sua carne as chagas do próprio 
Cristo, tornando-se um sinal tão visível do Senhor 
neste mundo que, ainda hoje, homens e mulheres 
buscam imitá-lo na fé e viver o Evangelho.

CFFB Ceará publica Carta em Celebração ao Dia dos 
Estigmas de São Francisco

CFFB REGIONAIS

CFFB Minas Gerais compartilha 
subsídio de formação

CONHEÇA A CFFB RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTO

Coordenação

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

“Estamos reunidos em Fraternidade: a base do 
ser franciscano. É possível que neste momento 
histórico de pandemia, devido ao novo Coronavírus, 
muitas de nossas experiências estejam diferentes, 
sem abraços e com distanciamento físico. Sem 
grandes encontros e na maioria das vezes com 
encontros virtuais, porém sempre são encontros 
fraternos, com afeto entre irmãos e irmãs.”

São Francisco em seu testamento diz “E depois 
que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou 
o que deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me 
revelou que eu deveria viver segundo a forma do 
santo Evangelho”. A vocação franciscana é essa: 
viver o Evangelho de Jesus Cristo em fraternidade.

https://cffb.org.br/familia-franciscana-do-ceara-publica-carta-em-celebracao-ao-dia-dos-estigmas-de-sao-francisco/
https://cffb.org.br/familia-franciscana-de-minas-gerais-compartilha-subsidio-de-formacao/
https://cffb.org.br/cffb-rio-de-janeiro-e-espirito-santo
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O Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia 
divulga Nota de Solidariedade e Repúdio

CFFB SINFRAJUPE

Partindo de horizontes significativos, os Santos de Assis teceram entre 
si relações humanas fecundas. Deram à luz anseios entranhados. Abriram 
novos espaços. Como oleiros, modelaram a vida fraterna cuidando dos 
irmãos e irmãs com ternura irretocável. Realizaram-se na fraternidade, na 
pobreza, na simplicidade, na humildade, na cortesia, em nome de Deus.

Horizontes Franciscanos: Janelas para um Mundo 
Novo | R$ 38,00 com freteCFFB.ORG.BR/LOJA

#DICADELEITURA

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

O Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e 
Ecologia repudia veementemente às ofensas e

injúrias proferidas pelo deputado em plena 
Tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo 
e vem expressar seu apoio e comunhão com os 
bispos que lutam pela justiça. São inaceitáveis 
as ofensas odiosas e abomináveis do deputado 
estadual de São Paulo, Frederico d’Ávila, contra 
Dom Orlando Brandes, contra Movimentos dos 
Sem Terra, contra a Conferência dos Bispos do 
Brasil e contra o Papa Francisco! São todos os 
que incansavelmente têm lutado pela dignidade 
de todas as pessoas, por uma sociedade mais 
justa e fraterna e que, por isso, são atacados pelo 
indecoroso parlamentar.

Em um país marcado pela desigualdade social 
e em que a miséria cada vez mais se agrava, no 
momento de enorme crescimento da fome e do 
desemprego, de destruição ambiental

descontrolada e ainda de muita insegurança e 
incertezas em meio à pandemia que fragilizou a 
nossa sociedade, reforçamos com Dom Orlando 
Brandes, arcebispo de Aparecida, que a “pátria 
amada não pode ser armada”. Onde houver 
discursos e práticas de ódio, levemos o amor, a 
fraternidade e a paz! Onde circula diariamente 
uma imensidão de fake news, inclusive por 
parte de governantes, que levemos a verdade, o 
compromisso com a democracia e com todos os 
direitos fundamentais.

Reafirmamos, pois, a nossa total comunhão 
e respeito ao Papa Francisco, e o agradecemos 

pelo seu empenho pela justiça e a paz do 
Evangelho nos dias de hoje. Queremos reforçar 
também nosso apoio e compromisso com todas 
as organizações que lutam pela justiça pela paz 
e pelo cuidado da criação em nosso país, como 
os movimentos pela terra e reforma agrária, 
muito criticados por realmente questionarem 
uma estrutura de país fortemente injusta, que 
marginaliza cada vez mais milhares de pessoas no 
desemprego e na exclusão, enquanto poucos se 
enriquecem às custas disso.

Por fim, em comunhão com a CNBB e com as 
diversas manifestações de repúdio ao discurso 
de ódio do parlamentar, que evidencia um 
movimento de mentiras e violências em nosso 
país, cobramos igualmente providencias legais e 
eficazes diante de tal ultrajante desrespeito.

São Paulo, 18 de outubro de 2021
Secretaria Executiva do SINFRAJUPE

https://cffb.org.br/o-servico-interfranciscano-de-justica-paz-e-ecologia-divulga-nota-de-solidariedade-e-repudio/
https://cffb.org.br/produto/horizontes-franciscanos-janelas-para-um-mundo-novo/
https://cffb.org.br/produto/horizontes-franciscanos-janelas-para-um-mundo-novo/
https://cffb.org.br/loja/
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Dia 12 de Setembro, as Irmãs Missionárias 
Capuchinhas e a jovem aspirante Bruna, 
da  Fraternidade Instituto dos Pobres em 
Maranguape, celebraram com muita alegria os 78 
anos de presença no Instituto. Durante o evento, 
aconteceu a Celebração Eucarística presidida 
pelo Padre Eudasio, pároco de Maranguape. 
Estiveram presentes as Irmãs Missionárias 
Capuchinhas de Fortaleza: Irmã Maria das Neves 
Mota, Irmã Simone, Irmã Enrica e duas Irmãs  
do Conselho Geral: Irmã  Francinete  Amorim e 
Ana Lúcia. As Irmãs Capuchinhas com 78 anos 
de  vivência do carisma junto aos anciãos atuam 
na administração juntamente com funcionários 
e pessoas que beneficiam o Instituto com suas 
generosas partilhas em favor da vida,  mas 
sobretudo sendo presença solidária, acolhedora 
e humanizada com os mais   irmãos e irmãs 
idosos mais necessitados onde se contempla 
o ROSTO DE JESUS CRISTO. “Até à velhice de 

vocês eu serei o 
mesmo, até que 
se cubram de 
cabelos brancos 
eu continuarei 
a carregá-los. 
Já fiz isso e 
c o n t i n u a r e i 
a fazê-lo: eu 
os carregarei 
e os salvarei”. (Isaías, 42,4) Gratidão ao Deus 
dos pobres que proporciona a Congregação a 
vivenciar o carisma franciscano com irmãs que 
doam sua vidas incansáveis servindo com muito 
amor aos irmãos no momento 72 anciãos. O 
sorriso, o olhar, a presença são gestos e atitudes 
que revelam Deus gerando vida nova em corpos 
doados. Parabéns a todos os colaboradores que 
juntos nós Irmãs Missionarias Capuchinhas. Sua 
presença nos alegra e soma positivo. Gratidão!

Irmãs Missionarias Capuchinhas comemoram 78 anos 
de Doação no Instituto dos Pobres em Maranguape

CUIDANDO DA CASA COMUM

Ir. Erenita realiza oficinas de crochê com as 
mulheres desde o mês de julho. Aos poucos, 
vamos enxergando panos de pratos feitos com 
insistência, muito carinho e vontade de aprender. 
Cada uma das participantes recebeu sua agulha, 
linhas e vai fazendo sua arte. Há uma novidade 
da vida enquanto se aprende cada ponto!

Ir. Paula tem realizado oficinas de 
conhecimentos gerais. Os temas perpassam 
as relações sociais, de gênero, leituras, e, em 
setembro, muitas curiosidades e reflexões 
bíblicas. Realizamos também um momento 
especial, em que participaram mulheres da 
comunidade e também algumas colaboradoras. 
É um desafio a continuidade, ao mesmo tempo, 
é uma alegria possibilitar espaços de escuta e 
compartilhar tantas experiências motivacionais e 

saberes diferentes em cada encontro.
Ir. Fátima e Ir. Celia realizam as oficinas 

virtuais com o grupo “As mulheres 
e a bíblia” e fazem estudos bíblicos 
que também envolvem outros temas.

Agora acontece presencialmente a oficina 
de crochê em fio de malha. São momentos 
lindos de partilha e aprendizado, que 
contam também com a participação da 
colaboradora Kethleen e da voluntária Denise.

Missão das Irmãs no Centro 
Franciscano em Alvorada, RS

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://irmasmissionariascapuchinhas.org/2021/09/14/as-irmas-missionarias-capuchinhas-comemoram-78-anos-de-amor-e-doacao-no-instituto-dos-pobres-em-maranguape-veja/
https://deuscuida.com/caminhada-no-centro-franciscano/
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IGREJA NO BRASIL E NO MUNDO

II Encontro Nacional 
da Economia de 

Francisco e Clara

Em meio à pandemia, invasões 
de terras e assassinatos de 

indígenas aumentaram

Autoconvocação para a 
Assembleia Mundial sobre a 

Amazônia e a Crise Climática

Nota da CRB Nacional em apoio 
e solidariedade a Dom Orlando 

Brandes, ao Papa e à CNBB

Dioceses brasileiras abrem Fase Local do 
Sínodo dos Bispos 2021-2023

A Igreja no Brasil se prepara para a 16ª 
Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, 
que será realizada em 2023, com o tema “Por 
uma Igreja sinodal: comunhão, participação e 
missão”.  O Sínodo é um processo de dois anos, 
dividido em fases distintas, começando em 
outubro de 2021 e culminando a “fase da Igreja 
universal” na tradicional assembleia do Sínodo 
dos Bispos no Vaticano, em outubro de 2023.

Nos dias 9 e 10 de outubro, em Roma, o Papa 
Francisco abriu, a primeira fase do processo 
de escuta do povo de Deus nas dioceses do 

mundo inteiro. Em comunhão com toda a Igreja, 
as dioceses do Brasil iniciaram a fase local do 
Sínodo.

A primeira fase, a ser vivida nas Igrejas 
particulares, vai de outubro de 2021 a março 
de 2022. Após esta fase, as dioceses terão que 
enviar, até 25 de março de 2022, as contribuições 
das Igrejas locais à Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), responsável por fazer 
a sistematização brasileira a ser enviada para 
etapa continental.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/ii-encontro-nacional-da-economia-de-francisco-e-clara/
https://cimi.org.br/2021/10/relatorioviolencia2020/
https://repam.org.br/autoconvocacao-para-a-assembleia-mundial-sobre-a-amazonia-e-a-crise-climatica/
https://crbnacional.org.br/nota-da-crb-nacional-em-apoio-e-solidariedade-a-dom-orlando-brandes-ao-papa-e-a-cnbb/
https://www.cnbb.org.br/dioceses-brasileiras-abrem-fase-local-do-sinodo-dos-bispos-2021-2023/
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Adolescentes pela Vacina!

Maninhos e maninhas, paz e bem!!!
Alguns estados e municípios já programaram a imunização de 

adolescentes em seus calendários de vacinação contra a Covid-19.
Para que este momento especial na vida de nossos adolescentes 

chegue o mais rápido possível, pedimos às Fraternidades de INAFRA 
que postem fotos dos adolescentes segurando um cartaz com as 
hashtags: 

#AdolescentesPelaVacina #INAFRAdoBrasil
Não esqueçam de marcar a @inafradobrasil e a @jufradobrasil

JUFRA

JUFRA na Semana Franciscana promovida pela 
Editora Vozes, CFFB, ITF e Província da Imaculada

Historicamente, até 1950, os jovens faziam parte 
da Ordem Franciscana Secular, mas no Congresso 
Internacional, em Roma, eles manifestaram o desejo 
de se organizarem e caminharem juntos, de acordo 
com suas aspirações e modos de ser, respondendo 
às exigências dos tempos. Foi assim que, em 1950, 
nasceu a Juventude Franciscana mundialmente. 
No Brasil, a Jufra foi reconhecida oficialmente em 
janeiro de 1971, na Assembleia Nacional da OFS, em 
Recife (PE), portanto há 50 anos.

O franciscanismo e a Terra

Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, o cio da terra, a propícia 
estação, e fecundar o chão. Necessário compreender a importância 
da partilha de terras ou divisão de terras para a vivência plena da 
fraternidade universal.

Qual a relação do franciscanismo com a divisão de terras?
Essa relação existe porque cremos na fraternidade universal. Se 

cremos nos passos de Jesus por meio do exemplo de Francisco de 
Assis, vamos buscar dividir com todos aquilo que se configura como 
de todos. A fraternidade está muito além da reunião de irmãos e 
irmãs e se alicerça no todo da casa comum. “Louvados sejas, meu 
senhor, por nossa irmã a mãe terra, que nos sustenta e governa, e...

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://inafrajufrabrasil.blogspot.com/2021/09/adolescentes-pela-vacina.html
http://formacao-jufrabrasil.blogspot.com/2021/10/jufra-na-semana-franciscana-promovida.html
http://formacao-jufrabrasil.blogspot.com/2021/10/o-franciscanismo-e-terra.html
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Lançamento:
Encarte do Retiro de FBJ

50 anos depois de oficializada a presença da 
Juventude Franciscana em terras brasileiras, nos 
encontramos em tempos diferentes daquelas 
irmãs e irmãos pioneiras/os na vivência da JUFRA, 
mas carregamos em nós o mesmo desejo ardente 
de viver o Evangelho conforme São Francisco e 
Santa Clara de Assis.

Por isso que neste ano, em 2021, comemoramos 
nosso Jubileu de 50 anos e temos muito a 
celebrar! Para a Formação, é um momento 
especial porque nos direcionamos aos passos 
finais de uma caminhada que começou em 2014, 
no IV Congresso Nacional Extraordinário, em Mogi 
Mirim/SP, em que foram reformuladas as Diretrizes 
de Formação. Atendendo à dinamicidade que as 
juventudes apresentam, seguimos em mais um 
recomeço, admitindo que tudo o que fizermos é 
sempre pouco diante da grandiosidade da vida 
que nos cerca. 

Foi assim que, na pequenez de sermos irmãs 
e irmãos menores, belíssimas coisas Deus nos 
possibilitou realizar. O livro da Etapa de Formação 
Inicial (EFI) em 2016 e o Livro da Etapa de 
Formação Base da JUFRA (FBJ) em 2018 foram 
frutos dessa construção coletiva que transcende 
qualquer possibilidade individual. Agora, então, 
apresentamos com carinho e cuidado mais um 
ramo da frondosa árvore da Secretaria Nacional 
de Formação da JUFRA do Brasil, que há anos 
floresce nos jardins das fraternidades locais e nos 
corações das/dos jufristas de todo o País. 

O Encarte com a reformulação do Retiro 
Inicial da Formação Base da JUFRA vem para 
abrilhantar nosso gradual retorno ao contato 
presencial, em que nos direcionamos para a volta 
da efetiva vivência fraterna, sonhando com os 
abraços apertados e com o calor da proximidade. 
Deixando aos poucos uma pandemia mundial, 
(re)começamos a projetar encontros cheios de 
alegria, retiros em fraternidade, com a Família 
Franciscana, espaços de espiritualidade e reflexão. 

Com fraterno amor, 
Gabriela Consolaro Nabozny, JUFRA 

Secretária Nacional de Formação (2019-2022)
Juliana Caroline Gonçalves Almeida, OFS

Secretária Nacional de Formação (2016-2019) 

JUFRA CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://www.jufrabrasil.org/2021/10/lancamento-encarte-do-retiro-de-fbj.html
https://inafrajufrabrasil.blogspot.com/
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OFS

Ereção Canônica da Fraternidade Zilda Arns 
em Campo Largo - PR

Estamos muito felizes, pois na manhã de domingo do dia 10 
de outubro de 2021, na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida em Campo Largo (PR), aconteceu a "Ereção Canônica" da 
Fraternidade Zilda Arns e a Profissão Definitiva dos seus primeiros 
membros na OFS - Ordem Franciscana Secular.

Durante um bom tempo alguns admiradores do carisma 
franciscano, tiveram momentos intensos de formação. Para adentrar 
na espiritualidade franciscana e assumir o carisma de Francisco de 
Assis por toda a sua vida.

Você sabia que a OFS do Brasil tem um canal 
oficial no Telegram?

Você sabia que a OFS do Brasil tem um canal oficial no Telegram?
Neste aplicativo de troca de mensagens enviamos em primeira 

mão nossas notícias e materiais. Lá não temos um número limitado 
de pessoas, podendo divulgar nossas novidades para mais irmãos e 
irmãs!

Além disso, apenas os administradores podem publicar, evitando 
mensagens excessivas e mantendo o objetivo de deixar você por 
dentro de tudo o que acontece na OFS. 

Para participar basta baixar o aplicativo e acessar o link abaixo:
https://t.me/ofsdobrasil

OFS e o Espelho da Perfeição: 
reflexão sobre o capítulo XIII

Que tal conferir a nova reflexão do projeto "OFS e o Espelho da 
Perfeição"?

O texto do capítulo XIII nos fala acerca de um momento em que 
tentaram persuadir Francisco sobre determinado assunto, ele invoca 
a Cristo e o consulta. Esse é o cenário da bela reflexão sobre o 
discernimento na vida franciscana.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://ofs.org.br/noticias/item/2096-erecao-canonica-da-fraternidade-zilda-arns-em-campo-largo-pr
https://www.instagram.com/p/CTuc780N_n4/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/ofsdobrasil
http://ofs.org.br/ofs-e-o-espelho-da-perfeicao/item/2087-ofs-e-o-espelho-da-perfeicao-reflexao-sobre-o-capitulo-xiii
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OFS

35 anos de 
Espírito de Assis

A cidade de Assis recorda o histórico encontro 
desejado por São João Paulo II em 27 de 
outubro de 1986. Um espírito que se reflete no 
reconhecimento que a Fundação Internacional 
Raul Wallenberg entrega a toda a comunidade de 
Assis por ter contribuído para salvar centenas de 
judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

 
Eugenio Bonanata – Vatican News
O dia 27 de outubro se tornou um dia histórico 

para a cidade de Assis, pois nesta ocasião revive o 
Dia de Oração Inter-Religiosa pela Paz proclamado 
por São João Paulo II em 1986. Através de várias 
iniciativas procura-se evocar o espírito daquele dia 
inesquecível, seguindo um caminho unitário que 
atravessa a toda a cidade e se projeta muito além. 
Na agenda deste ano há dois eventos principais: 
a oração da tarde no refeitório da Porciúncula 
na presença de vários líderes religiosos e a 
cerimônia da manhã intitulada "Espírito de Assis", 
que a Diocese organizou no centro histórico em 
colaboração com as autoridades civis, no espírito 
de acolhida e paz.

Centenas de judeus salvos
No centro das comemorações está o novo 

status de Assis, que agora é declarada "Casa da 
Vida" por ter salvo centenas de judeus durante os 
anos sombrios da Segunda Guerra Mundial. Será 
inaugurada uma placa para este reconhecimento 
concedida pela Fundação Internacional Raul  
 

 

 
Wallenberg, a ONG criada em memória do 
diplomata sueco que salvou milhares de vidas da 
perseguição nazista na Hungria e cuja missão é 
destacar os muitos heróis silenciosos que atuaram 
nesta frente naqueles anos.

O projeto 'Casa da Vida' tem tem como objetivo 
a necessidade de não esquecer. É semelhante à 
iniciativa das "pedras de tropeço", que marcam as 
casas onde aconteceram as deportações, embora 
tenha uma ênfase diferente. “Fazemos isso já 
há sete anos", explica Silvia Costantini, vice-
presidente da Fundação, "e consiste em colocar 
uma placa nos lugares do mundo que deram 
refúgio às pessoas que fugiam do país". Pela 
primeira vez, porém, nos encontramos diante 
de uma cidade inteira comprometida com esta 
rede clandestina de salvação que - acrescenta a 
responsável pelo Museu da Memória de Assis, 
Marina Rosati – tinha sua sede geral dentro do 
palácio do bispo".

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

Imagem: Vatican Media

http://ofs.org.br/noticias/item/2099-35-anos-de-espirito-de-assis
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 Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida 
elegem novo Governo Geral

Com o tema “De Betânia para o mundo” e lema “O que vimos e 
ouvimos, nós anunciamos” (cf. 1Jo 1,1-4), as Irmãs capitulares na 
manhã deste dia (21/10), escolheram o novo Governo Geral para 
o próximo quadriênio 2021-2025. Assim ficou constituído: Ir. Iriete 
Lorenzzetti - Ministra Geral; Ir. Vania Martins – 1ª Conselheira; Ir. Idelsa 
Reginatti - 2ª Conselheira; Ir. Nita Francisco Gomes - 3ª Conselheira; 
Ir. Leila Lucini - 4ª Conselheira.

Agradecemos o SIM generoso dado por cada uma e pedimos a 
proteção de Nossa Senhora Aparecida, de nossos santos padroeiros e 
de nossa fundadora Madre Clara Maria, durante este período.

Irmãs Franciscanas de Ingolstadt elegem 
nova provincial

Após a aprovação da ata do dia anterior, tivemos a celebração da 
Santa Missa, dedicada em louvor ao Espírito Santo, pois teríamos a 
eleição de todo governo da Região Brasileira.

Em seguida, nos reunimos no auditório (Irmãs e o Assessor Frei 
Vitório Mazzuco), para oração e cerimonial de eleição da nova 
Provincial. A eleita foi a Irmã M. Clara Massaranduba de Freitas. Após 
seguimos com a eleição da vice-provincial, das três Conselheiras, do 
conselho Fiscal e das  delegadas para participarem do Capítulo Geral 
em 2022, na Alemanha.

Irmãs Franciscanas da Penitência divulgam 
Capítulo Provincial

Temos a grande alegria de comunicar-lhe a realização do XVIII 
Capítulo Provincial Eletivo de nossa Congregação das Irmãs 
Franciscanas da Penitência, que acontecerá nos dias 24 a 29 de Janeiro 
de 2022, tendo como tema: A Vocação/Missão da Irmã Franciscana 
da Penitencia em uma Igreja em Saída. Com o Lema: “Permanecei no 
meu Amor”. (Jo.5,8-9). Durante este Capítulo realizaremos a Eleição 
do Governo Provincial para o próximo Triênio: De Janeiro de 2022 a 
Janeiro de 2025.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://www.cifa.org.br/noticias/irmas-franciscanas-de-nossa-senhora-aparecida-elegem-novo-governo-geral
https://www.franciscanas.org.br/noticias/ultimo-dia-do-capitulo-eleicao/
https://cffb.org.br/irmas-franciscanas-da-penitencia-divulgam-capitulo-provincial/
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VIDA CONSAGRADA FEMININA

Irmãs Franciscanas 
Hospitaleiras da Imaculada 

Conceição elegem 
novo Governo

Missionárias Franciscanas de 
Santo Antônio 

Compartilhando Momentos

Franciscanas Missionárias do 
Coração Imaculado de Maria  

conscientizam sobre a campanha 
para o Outubro Rosa

FRANCISCLAREANDO
Ficar com Jesus para 

anunciar o Reino

Clarissa Capuchinha participa 
de Live sobre a Formação da 

Família Francisca

Catequistas Franciscanas | 
A Paz brota no chão do Cuidado

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://confhic.com/noticias/ler/251-novo-governo-provincial-provincia-de-s-francisco-de-assis
http://franciscanadesantoantonio.blogspot.com/2021/10/partilhando-momentos.html
https://afmcim.org.br/outubro-rosa.html
https://www.cicaf.org.br/portal/index.php/noticias/item/2804-francisclareando-ficar-com-jesus-para-anunciar-o-reino
https://cffb.org.br/sav-da-paroquia-n-sra-de-fatima-do-rs-realizou-live-sobre-a-formacao-da-familia-franciscana/
https://cffb.org.br/semana-franciscana-da-paz/
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VIDA CONSAGRADA MASCULINA

Semana Franciscana: 
O antídoto do cuidado 

contra a pandemia

Lançamento dos Escritos de 
São Maximiliano 

Maria Kolbe no Brasil

Exposição de Presépios do 
Seminário Frei Galvão 
é aberta ao público

A Comissão JPIC dos 
Franciscanos de São Paulo 

realizaram ações de 
preservação e cuidado

4º Encontro Nacional dos 
Irmãos Leigos Franciscanos 
das quatro Ordens (OFM, 

OFMCap, OFMConv e TOR)

Província do Santíssimo Nome de 
Jesus do Brasil elege 

novo governo provincial

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/semana-franciscana-o-antidoto-do-cuidado-contra-a-pandemia/
https://cffb.org.br/lancamento-dos-escritos-de-sao-maximiliano-maria-kolbe-no-brasil/
https://cffb.org.br/exposicao-de-presepios-do-seminario-frei-galvao-e-aberta-ao-publico/
https://cffb.org.br/a-comissao-jpic-dos-franciscanos-de-sao-paulo-realizaram-acoes-de-preservacao-e-cuidado/
https://www.franciscanos-rs.org.br/post/4%C2%BA-encontro-nacional-dos-irm%C3%A3os-leigos-franciscanos-das-quatro-ordens-ofm-ofmcap-ofmconv-e-tor
https://cffb.org.br/provincia-do-santissimo-nome-de-jesus-do-brasil-elege-novo-governo-provincial/
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REFLEXÃO FRANCISCANA

Mãe Preta Aparecida

Frei Renieverton Telles de Oliveira, OFM

O culto a Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida iniciou em 1717, ano em que a imagem 
foi encontrada por pescadores no rio Paraíba do 
Sul em São Paulo. Invocada como Mãe protetora, 
sua devoção tornou-se parte da cultura do povo 
brasileiro que a aclama como padroeira do Brasil.

Os relatos de que o enegrecimento da imagem 
da Mãe Aparecida tenha acontecido pelo tempo 
que ficou submersa nas águas e pela fuligem das 
velas não deve de forma alguma apagar a mística, 
o simbolismo e a importância de que ela é a 
Mãe Preta Aparecida, a mãe de tantos homens 
e mulheres que foram empobrecidos por um 
sistema de injustiças.

A história do Brasil revela um processo 
diaspórico complexo, onde os negros e negras 
de vários territórios africanos eram capturados, 
vendidos e enviados nos porões dos navios 
em condições desumanas, amontoados e sem 
alimentação adequada – muitos morriam no 
decorrer da longa viagem, ou mesmo cometiam 
suicídio.

O processo colonizador deixou marcas profundas 
no desenvolvimento do país, demarcando lugares 
de subalternidade, silenciando e apagando a 
cultura e a religiosidade de todo um povo que 
foi escravizado. As atrocidades desse tempo são 
sentidas até hoje por todos e todas que carregam 
em seus corpos a cor da Mãe Aparecida.

Nesse sentido, a Teologia Negra busca resgatar 
o lugar marginalizado e invisibilizado que o 

período escravocrata insistiu em perpetuar, e é 
diante da imagem da Mãe Preta Aparecida que 
o povo preto encontra força para caminhar e 
resistir à desumanidade causada pelo racismo. 
Segundo nos salienta Ronilson Pacheco, a Teologia 
Negra é desconforto na consciência da sociedade 
ocidental que se recusa a conhecer os legados 
nocivos e injustos do seu passado escravocrata e 
colonizador. 

Para tal, a Teologia Negra é o profetismo 
indesejado, visto que se trata de profetas e 
profetizas que impedem as igrejas de dissimular o 
racismo, assunto desconfortável e constrangedor, 
escondendo-se atrás da declaração de que “aos 
olhos de Deus e da Mãe Aparecida somos todos 
iguais”.

Independente se o enegrecimento da Virgem 
foi pelas águas ou pela fuligem, o fato é que o 
povo negro se viu representado na imagem e a 
tomou como Mãe, como Negra Mariama, e com 
voz forte entoa: “Negra Mariama chama para 
enfeitar, o andor porta estandarte para ostentar, 
a imagem Aparecida em nossa escravidão, com o 
rosto dos pequenos, cor de quem é irmão”.

Todavia, há de se questionar um país que festeja 
a Mãe Preta Aparecida com grande ardor e fé e 
não se revolta com milhares de mulheres negras 
que têm seus corpos massacrados e violentados 
até a morte. Portanto, celebrar a Mãe Aparecida 
é lutar por mudanças em um país que é racista 
na sua estrutura e que ainda não despertou para 
uma decolonialidade epistêmica. Viva Nossa 
Senhora Aparecida!

CLIQUE NO TÍTULO DA REFLEXÃO
 PARA LER NA INTEGRA

https://franciscanosamazonia.org.br/mae-preta-aparecida/
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ENTREVISTA

Frei José Carlos Correia Paz (Zeca), TOR

Nasceu em Saloá – PE e aos 8 anos de idade migrou 
para Sorocaba – SP. Trouxe na história a experiência 
de um migrante que aprendeu pelo convívio familiar 
a riqueza da identidade nordestina e a beleza do 
carisma franciscano secular. Seu despertar vocacional 
nasceu na caminhada formativa na JUFRA, na OFS e 
nos trabalhos pastorais da Paróquia Nosso Senhor 
Bom Jesus dos Aflitos.

1. Frei Zeca, o que é missão no contexto de Família 
Franciscana? Como descobrir se estou em uma?

O apostolado itinerante de Francisco suscita um 
amplo renascer religioso entre o povo cristão. Sua 
simplicidade, humildade e familiaridade fazem com 
que sua mensagem evangélica seja acessível; sua 
pobreza e sua fé na Igreja são a resposta de esperança 
aos cristãos. Isto lhes infunde animo e confiança.

Desse modo, encontro traços de missionariedade 
franciscana quando percebo que o meu “ser” e “fazer” 
está em sintonia com a vivência missionária do próprio 
Francisco, onde a missão, entendida como “ir pelo 
mundo”, não só contrapõe a concepção monástica 
da época, de estabilidade em um lugar e “fuga do 
mundo”, como inaugura uma vida apostólica itinerante 
de penitência e conversão realizada no mundo, e, 
principalmente, destaca que o testemunho de vida, o 
espírito de fraternidade entre si e com todos os seres 
humanos assumirão prioritariamente uma missão 
evangelizadora.

2. Como revigorar a fraternidade enfraquecida 
e nos empoderarmos da compaixão, esperança e 
solidariedade para com várias causas que clamam 
por nosso apoio? O que temos na bagagem e o que 
nos falta para chegarmos à prática social?

Se quisermos assumir à nossa maneira franciscana de 
evangelizar, alicerçados na fidelidade ao nosso carisma, 
não haverá outra possibilidade a não ser colocarmos 
como coluna central de nossa missionariedade 
o “caminhar pobre em comunidade”[5]. Somos 
herdeiros de uma experiência profunda de rupturas 
com a casa e o centro, isto é, “saídas franciscanas” 
são sempre “saídas sistêmicas” que abrem novos 
caminhos ao encontro do Outro pobre, do leproso, 

excluído, faminto, 
desesperado.

3. Em novembro 
celebramos as Santas 
e Santos Franciscanos, 
como Primeira, Segunda 
e Terceira Ordem, JUFRA  
e simpatizantes, assim como Francisco e Clara de 
Assis somos Santos e Pecadores. É preciso assumir, 
diante da forma de vida de nossa família atitudes 
autênticas da ‘Laudato Si’ e da Fratelli Tutti??

Estas duas Encíclicas do Papa Francisco e o nosso 
modo franciscano de ser no mundo se entrelaçam 
diante da nossa missão profética de anunciar o 
Evangelho da fraternidade universal que, quando 
acolhido nos corações, converte a vida, muda 
os critérios de julgar e agir, rompe com todas as 
indiferenças e nos direciona ao encontro de cada 
pessoa. Unidos por uma fraternidade aberta e em 
diálogo com o Criador, seremos capazes de cuidar da 
Casa Comum e naturalizar a compaixão, dando assim, 
visibilidade ao Reino de Deus.

4. Ao longo de sua vida, como leigo e depois 
assumindo a vida religiosa consagrada, quais 
missões Clara e Francisco te encarregaram no 
contexto comunitário e em âmbito no pessoal?

Tenho buscado de forma muito pessoal a construção 
da minha identidade e missão diante da ressignificação 
da vida religiosa consagrada no contexto atual. 
Tempos difíceis para os religiosos irmãos leigos diante 
da “clericalização” e da “paroquialização” das Ordens 
e, no meu caso, com o fechamento de todas as obras 
de misericórdia da província, fazendo com que a única 
atividade apostólica e missionária seja o trabalho em 
paróquias.

5. A Terceira Ordem Regular lhe deu como missão 
ser Animador Vocacional por vários anos e ainda 
hoje em muitos contextos, além da vida religiosa. 
Quais vertentes o SAV das ordens e congregações 
poderiam assumir para o ano de 2022?

LEIA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA

CLIQUE NO TÍTULO DA ENTREVISTA
 PARA LER NA INTEGRA

ASSUMIR COMO MISSÃO A BOA NOVA DE 
FRANCISCO: VIVER O EVANGELHO

https://cffb.org.br/entrevista-assumir-como-missao-a-boa-nova-de-francisco-viver-o-evangelho-com-frei-zeca-tor/
https://cffb.org.br/entrevista-assumir-como-missao-a-boa-nova-de-francisco-viver-o-evangelho-com-frei-zeca-tor/
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SAV

Confira as Lives Formativas do SAV da CFFB 
realizadas no mês de outubro

CLIQUE NO TÍTULO
 PARA SABER MAIS

#DICADELEITURA
Compreender o Franciscanismo a partir da ótica da encarnação do verbo, 

o autor procura em seguida delinear os fundamentos bíblicos e teológicos 
da vida franciscana, antes de abordar a dimensão mística e religiosa do 
carisma para, finalmente, concluir com a dimensão sociopolítica.

Com Deus nos Dias de Hoje: curso básico de vida 
franciscana | R$ 36,00 com freteCFFB.ORG.BR/LOJA

Diálogo em tempos de intolerância

Frei Marcelo Borges, OFMConv (Moderador)
Frei Rafael Normando, OFMConv (Assessor)
Frei Gederson Nunes, OFMConv (M. Místico) 

Chamados a ser Igreja sinal de Esperança e Transformação

Irmã Soliane Aparecida da Silva, CFA (Moderadora)
Irmã Aparecida Santana, CFA (Assessora)
Irmã Ildaci Soares, CFA (Momento Místico)

Família como lugar privilegiado para a vida em Fraternidade – OFS

Patrick Martins Santos, JUFRA/OFS (Moderador)
Nivaldo Moreira, OFS (Assessor)
Maria Aparecida Silva, OFS (Assessora)
Frei Taynan, OFMCap (Momento Místico)

Como ser Franciscano Hoje – Experiência de Vidalerância

Frei Klenner da Silva, OFMCap (Moderador)
Frei Hans Stapel, OFM (Assessor)
Frei Filipe da Silva, OFMCap (Momento Místico)

https://cffb.org.br/sav-divulga-lives-formativas/
https://cffb.org.br/produto/com-deus-nos-dias-de-hoje-curso-basico-de-vida-franciscana/
https://cffb.org.br/produto/com-deus-nos-dias-de-hoje-curso-basico-de-vida-franciscana/
https://cffb.org.br/loja/
https://www.youtube.com/watch?v=BhP6ddeDYI0
https://www.youtube.com/watch?v=BhP6ddeDYI0
https://www.youtube.com/watch?v=fJ6w7JGWs7E
https://www.youtube.com/watch?v=fJ6w7JGWs7E
https://www.youtube.com/watch?v=AHdseOfGUEs
https://www.youtube.com/watch?v=AHdseOfGUEs
https://www.youtube.com/watch?v=0wz3pYMyhIs
https://www.youtube.com/watch?v=0wz3pYMyhIs
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SENTIMENTO DE PERTENÇA

Sempre me senti um missionário. Sem dúvidas 
reconheço que aqui e ali, cometi falhas e erros, 
mas nós somos seres humanos. De certa maneira 
sempre me dediquei a levar e doar o melhor 
que tenho, e sempre estabelecendo dentro 
dos princípios da educação, os valores que de 
fato pudessem respeitar, priorizar e promover 
o desenvolvimento dos meus alunos e alunas. 
Sempre carreguei comigo a seriedade, dedicação 
e respeito dentro do trabalho do magistério. 

Eu entendo que não podemos fazer educação 
sem estabelecer princípios e valores para que 
possamos conduzir o nosso trabalho. Uma 
característica importante que ainda não citei 
é o amor pelo que você faz, e eu sempre me 
identifiquei desse jeito. Eu sempre demonstrei 
muito carinho e respeito para os meus alunos, 

sempre procurei felicitar eles nos aniversários, pois 
assim via que era uma forma de eles se sentirem 
queridos. Levei comigo essa demonstração de 
pertencimento que aprendi com os frades, que 
sempre me trataram muito bem e com certeza 
eles sempre estiveram presentes no meu trabalho 
na educação.

Foi assim que trilhei meu caminho como 
professor, sempre acompanhando os princípios 
que aprendi com meus irmãos franciscanos. Eu 
sou o que sou pela Graça do Senhor, como diz o 
Apóstolo Paulo, mas também pelo que os frades 
me proporcionaram. Sou um pouco, o produto de 
todo o trabalho dos franciscanos desenvolvido na 
nossa região.

Os aprendizados franciscanos do 
Professor Ivan Sadeck

A Congregação das Irmãs Franciscanas da 
Penitência e Caridade Cristã foi fundada no dia 10 
de maio de 1835, por Madre Madalena Damen, 
na Holanda.

Madre Madalena nasceu em 19 de novembro 
de 1787, na Holanda. Recebeu o nome de 
batismo Catarina. Seus pais, Cornélio e Gertrudes 
Damen, eram camponeses e criaram a filha em 
uma pequena e modesta casa. Viveu entre o 
povo simples do interior que valorizava suas 
tradições e era fiel à fé católica. Desde cedo viu 
e experimentou a dura realidade de um povo 
explorado e oprimido. No seio familiar conheceu 
um Deus bom e providente e a Ele confiou sua 
vida. Este aprendizado foi a força de sua jornada: 
“Deus Proverá!”

Nessa confiança inabalável na Divina 
Providência, professou na Ordem Terceira Secular, 

em 1817. Em 1825, foi servir em Heythuysen, 
Holanda, primeiro trabalhando no cuidado às 
alfaias da Igreja e, posteriormente, atendendo 
às necessidades das crianças, jovens e doentes, 
como uma verdadeira filha de São Francisco. 
Por meio desta humilde serva, Deus inspira a 
realização de Sua Obra. Assim, junto com outras 
três companheiras, Madre Madalena funda a 
Congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência 
e Caridade Cristã, em 10 de maio de 1835.

O começo desta comunidade foi muito difícil. 
Eram muito pobres e trabalhavam muito para 
manterem vivas seu sonho. Tinham sempre a 
confiança no Deus Bom e Providente e, assim 
em pouco tempo outras companheiras se 
aproximaram e foram acolhidas com alegria e na 
certeza que Deus as enviara. Não se cansava de 
repetir: “Deus é bom, Deus é muito bom!”.

Congregação das Irmãs Franciscanas da 
Penitência e Caridade Cristã

CLIQUE NO TÍTULO
 PARA SABER MAIS

https://franciscanosamazonia.org.br/os-aprendizados-franciscanos-do-professor-ivan-sadeck/
https://deuscuida.com/congregacao/
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SANTAS E SANTOS FRANCISCANOS

Santo Antônio de Sant’Ana Galvão

Quando tinha treze anos, Antônio foi enviado para estudar com 
os jesuítas, ao lado do irmão José, que já estava no Seminário 
de Belém, na Bahia. Desse modo, na sua alma estava plantada a 
semente da vocação religiosa. Aos vinte e um anos, Antônio decidiu 
ingressar na Ordem franciscana, no Rio de Janeiro. Sua educação 
no seminário tinha sido tão esmerada que, após um ano, recebeu 
as ordens sacerdotais, em 1762. Uma deferência especial do papa, 
porque ele ainda não tinha completado a idade exigida.

Bem-aventurada Lucia de Caltagirone

Aos 13 anos, ela deixou sua cidade natal, na Sicília, para seguir a 
uma piedosa terceira franciscana em Salerno. Logo depois que esta 
guia espiritual morreu, Lúcia entrou para um convento das irmãs de 
Salerno, que seguiam a Regra franciscana.

Ali se distinguiu pela fiel prática de suas funções e em especial 
pelo amor à penitência, que havia se comprometido para expiar os 
pecados da humanidade e, sobretudo, por uma participação mais 
íntima nos sofrimentos de Cristo. Por algum tempo, ela exerceu o 
cargo de mestra de noviças. A fama de suas virtudes se espalhou. 
Muitos recorreram a ela para pedir orações e conselhos.

Bem-aventurada Serafina Sforza

Durante seis anos, substituiu o esposo em todos os negócios com 
raro tino administrativo. Além desses dotes, possuía ainda uma ampla 
visão do futuro. Foi amada por todos por sua grande generosidade. 
Pedia a bênção a Deus para seus empreendimentos, através das 
inumeráveis esmolas que distribuía aos pobres. Todos pensavam 
que ao voltar o marido, ela receberia fabulosa recompensa, mas foi 
o contrário. Ele voltou complemente mudado, envolvido em vida 
dissoluta acompanhado de uma amante, que colocou dentro do 
castelo, para ser servida em tudo por Serafina. Ele próprio a tratou 
como uma serva. Depois encerrá-la no Mosteiro de Clarissas em 
Pésaro. Assim poderia viver livremente com a outra mulher.

CLIQUE NO TÍTULO
PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/santo-antonio-de-santana-galvao-25-de-outubro/
https://cffb.org.br/bem-aventurada-lucia-de-caltagirone/
https://cffb.org.br/bem-aventurada-serafina-sforza/
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CENTROS FRANCISCANOS

Retiro | "A esperança é 
a âncora da alma" 

Inscrições de 17/11 a 1º/12

Minicurso 
“Economia de Francisco” 

online e gratuito disponível

CONHEÇA E COMPARTILHE

Cursos de Extensão Online

Espiritualidade do Advento
 e  Natal

Especialização Lato Sensu em 
Espiritualidade Franciscana

CLIQUE NO TÍTULO
PARA SABER MAIS

http://www.centrofranciscano.capuchinhossp.org.br/noticias/269-retiros-espirituais-on-line-2021
https://cffb.org.br/minicurso-economia-de-francisco-online-e-gratuito-disponivel/
https://www.itf.edu.br/cursos/segmento/120494226/cursos+de+extensao+online.htm
http://estef.edu.br/curso-ead-gratuito-espiritualidade-do-advento-e-natal/
http://estef.edu.br/curso-de-espiritualidade-franciscana/
https://grandesinal.itf.edu.br/GS/issue/view/6
https://www.capuchinhos.org.br/biblioteca
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#ESPÍRITOFRATERNOCFFB

#famíliafranciscanaaparecida
#cifa #famíliafranciscana #CFFB

O Conselho Nacional da OFS do Brasil esteve reunido entre 
os dias 15 e 17 para a décima reunião do triênio

#ofsdobrasil #conselhonacional #espíritofraternocffb#missionáriascapuchinhas 
#espíritofraternocffb

#clarissas #santaclara 
#famíliafranciscana

#RumoaCanindé #jufra50tão
#ConvívioFraterno

#vocaçãofranciscanaofm 
#vidareligiosa

#mêsmissionário
#vocação

#capuchinhosbr 
#atrevase

www.CFFB.org.br

CLIQUE NA FOTO
PARA SABER MAIS

#IrmãsCatequistasFranciscanas

https://www.instagram.com/p/CVY9b59s3As/
https://www.instagram.com/p/CVImI6KsqDW/
https://www.instagram.com/p/CViIkaQgy0n/
https://www.youtube.com/channel/UCZaHVtBizTOPJ92uTFPpd6w
https://www.instagram.com/p/CU7t36DgtU1/
https://www.instagram.com/p/CVdOd_ehJca/
https://www.instagram.com/p/CUjLs4UsIgr/
https://www.instagram.com/p/CVk8HK-r3Pq/
https://www.instagram.com/p/CVg3wgFMEeO/
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.instagram.com/p/CUujf61tujn/
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