
Conferência da Família Franciscana do Brasil        
CNPJ 31.166.622/0001-18 

SCLRN 709 Bloco B - Entrada 11 - CEP: 70.750-512 - Brasília - DF 

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

Coordenacao@cffb.org.br 

 

“Deem e será dado a vocês: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. 

Pois à medida que usarem também será usada para medir vocês”. (Lucas 6,38) 
 

Estimados irmãos e irmãs 

Associados e Associadas da CFFB 

Paz e todo Bem! 

  

   Na alegria de pertencermos a Família Franciscana, queremos expressar a nossa 

gratidão pela sua assiduidade na Contribuição Social.  

   Acreditamos que o seu compromisso com a CFFB é muito importante, pois ajuda a 

concretizar as Prioridades definidas na Assembleia 2019 a 2023 e colabora para sermos um ele entre 

as Entidades e a Igreja do Brasil, mantermos os trabalhos funcionando da Sede Nacional e 

articularmos os Regionais. Essa frase do Papa Francisco no inspira, pois “tudo aquilo que se 

compartilha, se multiplica!” Cremos que ao partilharmos o pouco que temos, nos sentimos 

pertencentes a uma mesma família e unidos/as numa caminhada dinâmica sendo presença forte na 

realidade que vivemos hoje.  

   Por meio desta, viemos lembrar aos Membros Associados desta Família que façam sua 

Contribuição Social Anual. Mantenha viva a CFFB, contribua. 

 

Contribuição Social Anual 
 O Estatuto Social da CFFB, no artigo que segue, descreve a obrigação dos Associados: 

1. Artigo 17, inciso VIII – Deveres das Associadas: “Estar em dia com a contribuição financeira 

para a manutenção e funcionamento da CFFB, de acordo com o fixado pela Assembleia Geral” 

– Hoje, 5% do salário mínimo por membro da Entidade. 

 

OBSERVAÇÕES: 
 Gratidão pela generosidade e partilha das Congregações, Ordens e OFS que contribuem 

anualmente para a CFFB. 

 E lembramos que, caso não possam contribuir com o total estabelecido, faça a sua 

contribuição de acordo com suas possibilidades atuais, mas por favor não deixe de contribuir. 

 

   Na comunhão de vida e ideal, pedimos ao nosso Pai São Francisco e nossa Mãe Santa 

Clara que abençoe, ilumine e proteja a vida de cada um e de cada uma, os trabalhos, assim como a 

missão de cada Entidade de ser Paz e Luz para o mundo de hoje. 

  

 

Atenciosamente, 

Brasília, 25 de janeiro de 2022. 

 

 
 

 
Nivaldo Moreira da Silva - OFS 

Conselheiro Diretor Financeiro 
 

 

 


