
Conferência da Família Franciscana do Brasil        
SCLRN 709 Bloco B - Entrada 11 - CEP: 70.750-512 - Brasília - DF 

Contatos: (61) 3349-0157 – (61)99588 2781 WhatsApp  

 coordenacao@cffb.org.br - www.cffb.org.br 

 

 

“Filhos de Deus bendizei o Senhor. Tudo o que vive e respira louve o Senhor. Louvai o 

Senhor porque ele é bom; todos vós que ledes estas coisas, bendizei o Senhor”.  

(ExL 7, 9-10) 

 

Estimadas Irmãs e Irmãos, Ministros Gerais e Provinciais,  

Paz e Bem!  

  

 Por meio desta enviamos maiores informações sobre a realização do Encontro de 

Revigoramento a realizar-se de 13 de março a 10 de abril de 2022, no Seminário Santo 

Antônio, Agudos, Estado de São Paulo.   

 Planejado para ser uma experiência franciscana marcada por momentos de convívio, 

oração e contemplação, estudo, partilha, descanso e lazer, este encontro oferece a todos 

que dele participa uma oportunidade para revigorar-se, como o próprio nome indica. 

Lembrando que sua realização atende a um pedido feito em Assembleia, esperamos contar 

com a participação de Irmãs e Irmãos de sua Província/Ordem para que sua realização 

aconteça. 

 Em anexo enviamos: (1) a Ficha de Inscrição, uma com os dados da/o Participante 

e a outra da Província/Congregação, lembrando que ambas deverão ser encaminhadas 

devidamente preenchidas e assinadas; (2) os objetivos do Revigoramento, bem como 

informações gerais.  

 Abaixo, seguem as informações referentes a taxa de Inscrição, ao valor total, forma 

de pagamento, dentre outros: 

 Taxa de Inscrição: R$ 600,00. Deverá ser feita no valor total. Quem fizer até 
15/11/2021, terá um desconto de R$ 100,00;  
 

 Valor total: R$ 7.900,00. Neste valor inclui: hospedagem completa, pagamento a 
assessorias e aos dois coordenadores, que acompanham os participantes durante 
todo o período do encontro. Este valor pode ser dividido em duas parcelas, sendo a 
primeira a partir do 15/11/2021 e a segunda até 08/02/2022.  Para quem fizer o 
pagamento da primeira parcela até 14/12/2021 haverá um desconto de R$ 100,00; 
 

 Será considerado inscrito: quem devolver a FICHA DE INSCRIÇÃO da/o 
participante e da Província/Congregação, devidamente preenchida e assinada e 
enviar, junto, o comprovante de depósito referente a Taxa de Inscrição, no valor de 
R$ 600,00; 
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 Inscrições a partir de 14/12/2021: quem fizer inscrição a partir desta data, terá que 
pagar o valor da Taxa de Inscrição, R$600,00, juntamente com a primeira parcela, 
totalizando um valor de R$ 4.550,00; 
 

 Casos de desistência: após o pagamento da Taxa de Inscrição, R$ 600,00, 
havendo desistência, será devolvido apenas 90% do valor pago, se comunicado até 
30/01/2022. Após esta data não haverá devolução; 
 

 A quem fazer o pagamento: o pagamento deverá ser feito a CFFB, por Depósito 
Bancário:  Banco Brasil, Agência: 1003-0; Conta:  200.143-8; Conferência da Família 
Franciscana do Brasil, CNPJ 31.166.622/0001-18. O recibo será feito conforme 
indicação da Província/Congregação; 
 

 Despesas pessoais: no valor acima não está incluído despesas referentes a gastos 
pessoais como viagens, material de higiene, medicamentos e outras despesas que 
possam surgir; 
 

 Número de vagas:  há vagas para 35 participantes. Para cada 
Congregação/Província, sugerimos que o número não ultrapasse seis irmãs/ãos, 
porém, casos especiais são avaliados como tal. 
  
Qualquer dúvida ou informação, favor entrar em contato. Também está disponível 

para atendimento e orientações a Coordenadora da Sede da CFFB, Ana Paula Silva.  

Bendigamos e louvemos a Deus pela possibilidade de oferecer a irmãos e irmãs da 
CFFB este tempo para revigoramento. 

Na certeza de seu apoio e participação, fraterno abraço. 

  

Brasília, 06 de outubro de 2021. 

 
 

Irmã Cleusa Aparecida Neves, CFA 

Presidente da CFFB 
 

 

 

 

 


