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PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

“FALA COM SABEDORIA, ENSINA
COM AMOR” (CF. PR 31,26)
Frei Alex Assunção, OFM | Conselheiro da CFFB
Queridos irmãos e irmãs,
É com alegria que apresentamos a vocês a primeira
edição deste ano do nosso Boletim Irmão Sol. Esse
expediente tem sido para nós um instrumento
de unidade e comunhão. Sabemos o quanto ele é
esperado pelas nossas fraternidades locais e regionais.
Saber disso é sempre motivo de alegria e de incentivo
a todos os envolvidos em sua elaboração.
Este número chega até vocês
nesse tempo bonito da quaresma,
tempo de preparação para a festa da
Páscoa do Senhor. Tempo oportuno
para renovarmos nossa fé no
ressuscitado e alimentar a esperança
de dias melhores. A quaresma está
relacionada ao período em que Jesus
passou no deserto, onde enfrentou
muitas provações e tentações. Assim
como nos lembra dos quarentas dias
que Noé passou na arca, durante o
dilúvio, e dos quarentas anos que
Moisés vagou no deserto do Sinai.
Para a Igreja, esse tempo sempre foi
propício para a escuta da Palavra,
para Oração, o Jejum e a prática
da Caridade. Esses exercícios têm como fim último
fortificar o nosso corpo, o espírito e o nosso psíquico.
Pois, onde o pecado afeta a tríplice dimensão do ser
humano, a graça fortalece, dignifica e santifica.
No Brasil, desde 1964, foi introduzido nesse
período quaresmal a Campanha da Fraternidade
(CF). Essas campanhas têm sido de grande valia na
vivencia desse tempo, pois tem nos ajudado a crescer
na fé, na consciência dos nossos pecados, e tem nos
comprometido com a transformação da realidade
em que vivemos. Neste ano, pela terceira vez, iremos
refletir sobre o tema da Educação. Com a inspiração
bíblica “Fala com sabedoria, ensina com amor” (cf. Pr
31,26) teremos a oportunidade de viver nosso tempo
de deserto refletindo sobre a educação e a nossa
responsabilidade. “É preciso de aldeia inteira para se

educar uma criança”, nos recorda o provérbio africano
e nessa aldeia todos somos educadores e educandos.
O nosso referencial é o prório Mestre Jesus. O texto
base da CF toma como inspiração o texto de João,
capítulo oitavo, onde nos apresenta aquela mulher
flagrada em adultério. Jesus mostra que educar é
contribuir para a superação do pecado, preservando a
vida. É um novo ensinamento que se revela verdadeiro
ato de esperança no ser humano.
Pois, educa de maneira pedagógica,
integral e a partir de um agir repleto
de sabedoria e amor, revelado
no trato respeitoso a uma pessoa
fragilizada pelo seu pecado.
Essa CF foi impulsionada pelo
“Pacto Educativo Global”, proposto
pelo Papa Francisco. Esse pacto visa
unir esforços para formar pessoas
maduras e com responsabilidade
na construção de uma civilização
do amor e do bem comum. E
nós franciscanos e franciscanas
não podemos ficar de fora dessa
proposta. Pois faz parte da nossa
essência promover a cultura da Paz e
do Bem. Que esse tempo quaresmal
seja uma oportunidade para refletirmos e traçarmos
metas a partir de nossa realidade que promovam
diálogos, a luz da nossa fé e de nossa espiritualidade,
que proponham caminhos em favor do humanismo
integral e solidário, como nos propõe o papa neste
pacto.
É isto que nós do Conselho Diretor desejamos a
cada um de vocês. E que esse tempo da quaresma,
que ainda iremos viver com as restrições sanitárias,
possa nos ajudar a sermos educados pela Palavra
que nos liberta e salva. E por fim, pedimos ao nosso
Seráfico Pai São Francisco, que sempre valorizou esse
tempo quaresmal, que nos ajude a educar e a servir
com a pedagogia do diálogo, da solidariedade, da paz
e do bem.
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REFLEXÃO CLARIANA

ESCUTAR COM
O CORAÇÃO

CLIQUE NO TÍTULO DO ARTIGO
PARA SABER MAIS

Irmã Maria Fachini, CICAF

Fevereiro – mês da apresentação da “Luz
que ilumina as nações todas/ da salvação o
resplendor”. Mês da Vida Consagrada chamada
a ser luz, a ser abraço, a ser amor no coração
da humanidade, “chamada a abraçar a terra, a
acolher o humano, a encarnar-se solidariamente
em todo contexto em que os/as mais pobres
se aferram a sua porção de esperança e lutam
por sua dignidade” (CLAR). Como nos recorda
o Papa Francisco, seremos fiéis a esta missão
colocando-nos “no dinamismo da escuta
recíproca”, aprendendo a escutar o coração,
a escutar com o coração: escutar o diferente,
escutar ativamente, escutar conjuntamente para
caminhar sinodalmente.
Ao escutar e agir guiadas/guiados pelo coração
arraigado no coração de Deus, não andaremos
longe de quem necessita de nosso ouvido, de
nossa mão, de um lugar em nosso coração.
Quando dizemos que Francisco escutou o
Crucificado dizendo-lhe: “Reconstrói a minha
Igreja”, estamos dizendo que escutou com
coração compassivo ao Crucificado e aos
crucificados, escutou a “Igreja em ruínas”,
escutou amorosamente irmãos e irmãs e seu agir
foi resposta de amor a esta escuta amorosa.
Em seu testamento ele nos deixa o testemunho:
“E o Senhor mesmo me conduziu entre eles (os
leprosos), e fiz misericórdia com eles” (Test 2).
“O Senhor me deu tanta fé nos sacerdotes que
vivem segundo a forma da santa igreja romana,
que se me perseguirem quero recorrer a eles”
(Test 6). “E depois que o Senhor me deu irmãos,
ninguém me mostrou o que eu deveria fazer, mas
o Altíssimo mesmo me revelou que eu deveria
viver segundo a forma do santo Evangelho” (Test
14).

Clara encerrou-se na estreiteza sagrada de
São Damião e aí aprendeu, no silêncio, a aguçar
os ouvidos do coração, para escutar os segredos
amorosos de Deus.
Ela sabe escutá-lo no gemido dos pobres, nas
necessidades de suas irmãs: “Que a abadessa
console as aflitas. Seja refúgio final para as
atribuladas” (RSC IV,12). Sabe escutá-lo na
contemplação dos sagrados mistérios: “Depois de
Completas, prolongava o tempo de oração com as
outras irmãs e não raras vezes terminava em rios
de lágrimas, provocando-as também nas outras.
E, enquanto as outras irmãs repousavam, em
duras camas, os corpos cansados, ela permanecia
firme e desperta na oração. Enquanto as outras
caíam em sono profundo, ela continuava em
oração, desperta e infatigável para captar então,
furtivamente, os murmúrios divinos” (LSC 19,34).
Uma forma de escutar que ela tinha por norma
e prescreveu para todas as que viriam depois, era
escutar a voz de suas irmãs: “Pelo menos uma
vez por semana, a abadessa tenha que convocar
suas Irmãs para um capítulo. Tratem aí o que for
necessário para a utilidade e o bem do mosteiro,
porque muitas vezes, o Senhor revela à menor o
que é melhor” (RSC IV, 15.17-18).
Clara de Assis, ensina-nos tua escuta amorosa
do Senhor, das irmãs e irmãos.Francisco de Assis,
ajuda-nos a escutar com o coração, ajuda-nos
a ouvir o coração de toda criatura e sintonizar
com o canto de cada uma, ajuda nosso coração a
pulsar ao ritmo do coração da Criação, o ritmo do
coração de Deus. Amém.
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CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO

CNBB pede aos católicos para ajudar as vítimas
das chuvas em Petrópolis
O organismo convoca “Igreja Católica
presente no Estado do Rio de Janeiro a se unir em
oração, para que esses irmãos e irmãs afetados
encontrem o conforto em meio à dor da perda
dos seus parentes, familiares e amigos”.
O Regional Leste 1 da CNBB pede uma grande
corrente de solidariedade e para enviar doações
à Diocese de Petrópolis por meio de depósito,
transferência bancária ou PIX para Banco
Bradesco, Agência: 0401; Conta Corrente:
114.134-1; CNPJ (CHAVE PIX): 28.805.190/000133.
Todos os recursos arrecadados serão
destinados às ações emergenciais e o socorro
das famílias. Maiores informações sobre outras

formas e tipos de doações, bem como ajuda
com serviço voluntário, poderão ser obtidas em
(24) 98828-0215 ou (24) 98819-1455.

Com este Suplemento à Liturgia das Horas desejamos oferecer à Família
Franciscana do Brasil a possibilidade de celebrarmos o Mistério da Paixão,
Morte e Ressurreição do Senhor à luz de nossa espiritualidade, bebendo
da riqueza da vida de nossas santas e santos, bem-aventuradas e bemaventurados, em comunhão com a Igreja.
CFFB.ORG.BR/LOJA

#DICADELEITURA

Liturgia das Horas – Próprio da Família Franciscana
do Brasil | R$ 150,00 com frete
5
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CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
PARA SABER MAIS

CFFB

Terá início dia 13 de
março, Revigoramento
Franciscano

AGENDA
MARÇO
Reunião do Conselho Diretor
10 e 11 | Local: Sede da CFFB, em Brasília
– DF
Encontro dos Regionais - Presencial
12 e 13 | Local: Brasília – DF
Encontro de Revigoramento Franciscano
13/03 a 10/04 | Local: Seminário Santo
Antônio, em Agudos – SP
Live Formação Continuada | Tema:
Sinodalidade e Carisma Franciscano
A definir | Local: Canal da CFFB no YouTube.
Início às 15h (horário de Brasília)

O Encontro de Revigoramento Franciscano é
uma resposta à solicitação de Irmãs e Irmãos
para que a CFFB ofereça um tempo forte de
encontro com Deus, consigo mesmo e com
a criação, através da formação franciscana e
convívio fraterno. Iniciária dia 13 de março de
2022 em Agudos, SP.

ABRIL
Experiência Assis
25/04 a 28/05 | Local: Assis – Itália

Programação Geral
2022
Queridos irmãos e irmãs,
Esta programação é para oportunizar a integração
e o conhecimento mútuo de todos os irmãos e irmãs
das Fraternidades locais, Regionais e toda Família
Franciscana nas diversas atividades que serão
realizadas neste ano de 2022. Assim, fortaleceremos
nossos laços e cresceremos na espiritualidade
franciscana de sermos sempre irmãos e irmãs
menores.
6
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CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
PARA SABER MAIS

CFFB REGIONAIS

I Encontro do núcleo
Sertão para a Juventude
Franciscana | CFFB RN, PB, PE
Nos dias 15 e 16 de janeiro o núcleo Sertão do
regional CFFB RN, PB e PE promoveu em Triunfo
- PE o I ENCONTRO DA CFFB SERTÃO PARA A
JUVENTUDE FRANCISCANA.
O encontro contou com a participação das
fraternidades de JUFRA São Francisco de Princesa
Isabel/PB; Estrela de Assis de Triunfo/PE e os
jovens de Tavares/PB interessados em conhecer
o carisma franciscano.
Um encontro marcado pela alegria franciscana,
momentos de fraternidade e descontração da
juventude.

AGENDA
Encontro dos Regionais
Presencial
12 e 13 de março, Brasília – DF
CFFB AL
Data a definir - Encontro de Formação.
Tema: Campanha da Fraternidade 2022
CFFB RN PB PE
25 a 27/03 – Conselho Ampliado
Tema: A CF 2022 no olhar franciscano.
CFFB RS
03/04 - Jornadas e retiro – Presencial
26/03 - Equipe do EDUFRAN - 1º Semestre –
Encontro com professores
24/04 a 30/04 - Retiro Franciscano Anual –
Presencial
CFFB SP
05/03 - Reflexão sobre a Campanha da
Fraternidade 2022 a partir de Francisco e Clara de
Assis.

CONHEÇA A CFFB ALAGOAS
Coordenação, Instagram,
Prioridades, Atividades 2022
7
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CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
PARA SABER MAIS

CFFB REGIONAIS

CFFB RS convida as irmãs e os irmãos
franciscanos para retiro
A CFFB RS convida as irmãs e os irmãos
franciscanos para retiro com o tema: Irmãos e
Irmãs Menores à luz dos Escritos Franciscanos e
da Fratelli Tutti que acontecerá nos dias 24 a 29 de
abril de 2022. O Retiro contará com a assessoria
de Ir. Vania Martins, CIFA, e Frei Pedro Bruxel,
OFM.
A Inscrição será no valor de R$100,00 pago na
chegada.
Mais informações, no e-mail: nelsihoffelder@
gmail.com ou pelo Whatsapp: (51) 99488 9410,
com a Ir. Nelsí Hoffelder

CONHEÇA A CFFB RIO GRANDE DO NORTE,
PARAÍBA E PERNAMBUCO
Coordenação - Atividades 2022 - Prioridades
CFFB BA SE celebra a realização de capítulos eletivos
da OFS para o triênio de 2022 a 2025
Com a graça de Deus tivemos nestes meses de
janeiro e fevereiro quatro fraternidades de OFS
do Regional da CFFB BA SE. Se que realizaram
seus capítulos eletivos para o triênio de 2022 a
2025 foram elas:
Fraternidade Nossa Senhora Aparecida em
Aracaju - SE.
Santa Maria dos Anjos, em São Cristóvão - SE.
Fraternidade Monte Alverne, em Aracaju - SE.
Fraternidade Santo Antônio, em Aracaju - SE.
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CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
PARA SABER MAIS

CFFB SINFRAJUPE

Nota CPT: De Olho Aberto para Não Virar Escravo...:
Sigamos em Campanha
Se fosse verdadeira, a “melhora” dos números
observada entre 2014 e 2020 teria ido na
contramão da realidade: uma brutal deterioração
das condições de vida e de trabalho, com a
crescente extensão da pobreza, a qual alcançou
em 2020 um em cada 4 brasileiros. Essa situação,
inédita havia anos, só fez piorar depois, com a
redução drástica dos benefícios emergenciais
criados para mitigar os efeitos da pandemia.
Assim, nesses tempos difíceis, o acirramento
da pobreza e da desigualdade tornou claramente

as pessoas mais vulneráveis a serem submetidas
à migração forçada, ao aliciamento e a situações
de escravidão.

Lançamento do Tempo da Criação 2022
“Ouça a Voz da Criação”
Este tema unirá toda a família cristã global
para orar e agir pela nossa casa comum de 1º de
setembro a 4 de outubro. A abertura foi realizada
na quarta-feira, dia 23 de fevereiro, às 11h
(horário de Brasília);

Sra. Isabell Retamoza – Associação Nacional de
Mulheres Advogadas
Confira no Canal do Movimento Laudato Si.

Estiveram presentes:
Dra. Célia Deanne Drummond – Diretora do
Instituto de Pesquisa Laudato Sí
Pe. Joshtrom Isaac Kureethadam – Coordenador
do Setor de “Ecologia e Criação” do Dicastério
para a Promoção do Desenvolvimento Humano
Integral do Vaticano.

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.
CFFB.ORG.BR/LOJA

#DICADELEITURA

Horizontes Franciscanos: Janelas para um Mundo
Novo | R$ 38,00 com frete
9
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CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
PARA SABER MAIS

CUIDANDO DA CASA COMUM

Franciscanas de N. Sra. Aparecida são parceiras em
Ação Reflorestamento nas Margens do Rio Negro
de Preservação Ambiental de Rio Negro/MS) e
Ir. Joana Aparecida Ortiz, Franciscana de Nossa
Senhora Aparecida.
Foram ao todo 36 mudas
de árvores nativas do bioma
de mata atlântica e algumas
frutíferas para servirem de
alimento para ave-fauna. As
mudas foram feitas por várias
pessoas que doaram de seu
tempo e cuidado. Algumas
pessoas não puderam estar
presente no momento. Nossa
gratidão por gestos tão simples
com mudanças extraordinárias no meio
ambiente. O Planeta agradece. Cuidar da mãe
terra e dos seres que nela habita é compromisso
de cada um de nós, pois somos todos irmãos.

Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora
Aparecida em parceria com AGRAER e
organizações aliadas.
Iniciamos o ano com uma ação
espetacular no cuidado com a Casa
Comum. No dias 05 de janeiro de
2022, em parceria com a AGRAER:
Francimar Perez Matheus da Silva,
Engenheira Agrônoma, e Jovelina
Maria de Oliveira, zootecnista,
gestora de desenvolvimento Agrário,
e mais quatro pessoas voluntárias,
sendo elas Matthias Heinrich K.
Ballaschk, reside em Campo Grande,
permacultor e trabalha com o sistema de
agroecologia e bioconstrução; Keila Aparecida
Garcia Portela, formada em agronomia, Técnico
Agrícola e Especialização em Proteção de
Plantas, Presidente da Apremarine (Associação

Centro Vida e Paz das Catequistas Franciscanas
celebram 30 anos a Serviço da Vida
O espaço terapêutico Centro
Vida e Paz completa em 2022, 30
anos de missão em defesa da vida
ameaçada. O Centro nasceu em
1992 com o objetivo de proporcionar integração do ser humano e
desde sua fundação tem acolhido
e atendido pessoas de todo o país
e do exterior, de diferentes crenças religiosas, culturas e gerações.
O que torna esse local singular
dos demais é que o atendimento é realizado pelas Irmãs Catequistas Franciscanas, que buscam
acolher e ajudar pessoas com problemas emocionais e psíquicos.
Considerando a pluralidade da problemática

humana, fez-se necessário aperfeiçoamento de abordagens diversas: Neurolinguística; ADI; Terapia
Cognitiva; Massoterapia; Acupuntura; Biomagnetismo; Logoterapia;
Constelação Familiar; Terapia da
Quadrinidade; Acompanhamento
Espiritual; Renascimento; EMDR
(Dessensibilização e Reprocessamento através do Movimento dos
Olhos); Brainspotting; Curso de
Trauma; Dry Needling (Técnica de Agulhamento), etc.
Louvamos e agradecemos a Deus por este espaço missionário que tem contribuído na qualidade de vida de inúmeras pessoas.
10
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CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
PARA SABER MAIS

IGREJA NO BRASIL E NO MUNDO

Irmã Maria Inês Ribeiro, presidente da CRB:
o sentido da Vida Consagrada
Como uma “experiência de uma escolha
de Deus”, assim vê a irmã Maria Inês Ribeiro
sua vocação. A presidente da Conferência dos
Religiosos do Brasil, no contexto do Dia da Vida
Religiosa, reflete sobre a vida consagrada num
momento caótico.
A irmã Maria Inês é consciente dos desafios
que enfrenta a Vida Religiosa, insistindo na
“abertura onde a vida realmente mais necessita,
onde realmente precisa da presença salvadora,
redentora de Deus”. Por isso, ela destaca que a
necessidade “de ser profecia, de ser presença,

de curar, de redimir, de salvar, de libertar, fora
disso não há sentido para a Vida Consagrada”.
Diante disso se faz necessário sair do
comodismo e buscar o caminho para poder
avançar, insiste a religiosa. Também faz um
chamado a se envolver no processo sinodal do
Sínodo sobre a Sinodalidade, lançando uma
mensagem de coragem para descobrir “como
ser resposta, como ser consagrados no mundo
de hoje”.

Amazônia: de predadores a
voluntários para salvar
as tartarugas
Sonhos do Papa Francisco na
Querida Amazônia fortalecem
os sonhos dos povos
indígenas
Líderes religiosos se reúnem no
Paraná contra a intolerância e o
preconceito

Jesuítas vão ao STF defender
tombamento do
Encontro das Águas
11
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CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
PARA SABER MAIS

JUFRA

Reunião
Presencial
De 26/02 a 01/03, o Secretariado Fraterno
Nacional esteve reunido no Convento de Santo
Antônio do Pari (SP) com intuito de avaliar
a caminhada e planejar sobre as ações para
esse ano. O tema que guiou esse momento
foi a passagem bíblica de Lucas: "Avence para
águas mais profundas, e lancem as redes
para a pesca" (Lc 5, 4). Na oportunidade,
o Secretariado também participou da
Celebração Eucarística com o Padre Júlio
Lancelloti, na Igreja São Judas Tadeu.

Retorno das Atividades das Atividades
e Encontros Fraternos

Cheias do espírito fraterno e com zelo pelas
vidas do irmãos e irmãs, as fraternidades locais da
JUFRA do Brasil retomam suas atividades locais com
encontros fraternos presenciais, retiros formativos
e assembleias eletivas e avaliativas.

JUFRA assina Nota de Repúdio,
Indignação e Preocupação
JUFRA do Brasil se une à 6ª Semana Social
Brasileira, às pastorais sociais, movimentos
e organizações e assinam Nota de Repúdio,
Indignação e Preocupação.
“Manifestamos a imensa tristeza pelas vidas
ceifadas, e profunda solidariedade às famílias das
vítimas (...)”
12
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CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
PARA SABER MAIS

JUFRA

ALERTA SPOILER | LIVRO DA EFF
#oLivroDaEFFvemaí e durante o mês que antecede
o lançamento (6 de março, já marca na agenda!)
vamos trilhar juntas e juntos um itinerário de
preparação para esse momento especial na história
da JUFRA do Brasil!

No último domingo a nossa formadora nacional
já apresentou tudo isso... Mas vamos aprofundar
um pouquinho e viajar no tempo, voltando para a
reformulação das Diretrizes em 2014, lembrando as
capas dos outros Livros, vendo o PRIMEIRO SPOILER
DA CAPA do próximo?
Passa para o lado,
manda o post para
a fraternidade e
mergulha com a gente
nessa história linda de
amor e cuidado!
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OFS

Lançamento do Livro de Documentos
da Ordem Franciscana Secular
Paz e bem! O livro Documentos da Ordem Franciscana Secular foi
lançado e está disponível para download.
Conheça o novo livro e nos ajude na divulgação para que este
material chegue às nossas bases, às fraternidades locais, onde tudo
acontece.
O Conselho Nacional da OFS do Brasil agradece a todos e todas que
nos acompanharam no lançamento e faz um agradecimento especial
à Equipe de Articulação e Revisão de Livros, que tanto trabalhou e se
dedicou para que esse momento fosse possível.

OFS do Brasil realiza encontro
com fraternidade do Japão
A irmã Maria José Coelho, Ministra, e o irmão
Márcio Bernardo, Coordenador de Comunicação,
representaram nosso Conselho Nacional em
reunião de formação da Fraternidade Kita Urawa,
do Japão, vinculada ao Convento Franciscano de
Saitama, realizada nesta sexta-feira, dia 14 de
janeiro.

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

O texto do capítulo XV nos fala, a partir da espiritualidade e do
testemunho de Francisco, da diferença entre necessidade e desejo.
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OFS

Carta aos irmãos e irmãs do SEI
Dia Mundial dos Doentes
Caros irmãos e irmãs, Paz e Bem!
Frei José Carlos Corrêa Pedroso, ofmcap, em seu
livrinho Maria Franciscana, afirma que “Francisco
e Clara descobriram em Maria a semente das
atitudes novas que se abriram com a alegre notícia
da reviravolta no mundo: o Evangelho”. E, ainda,
que “Foi a contemplação do mistério da Mãe de
Deus que alimentou a oração e a vida de Francisco
e Clara”.
Nós aprendemos, desde que iniciamos nossa
formação na Fraternidade Franciscana Secular
que nos acolheu, que o amor a Nossa Senhora
precisa ser manifestado pela “imitação de sua
disponibilidade e pela prática de uma oração
confiante e consciente” (Regra da OFS, Art. 9).

Queremos, neste dia dedicado a Nossa Senhora
de Lourdes, agradecer a Deus pela visão animadora
de seus rostos sorridentes e pelos braços abertos
para envolver cada um, cada uma, num demorado
abraço fraterno. E nossa gratidão se junta ao
pedido de saúde, serenidade, consolo nas aflições
e conforto em suas dores.
A lembrança desses encontros benditos continua
gravada em nossa memória e em nosso coração e
nos ajuda a refletir sobre nossos relacionamentos
e atitudes e a encantar-nos a cada dia com o dom
de nossa vocação.
Vamos rezar juntos?
Um abraço afetuoso de Paz e Bem.
Equipe Nacional de Formação

E vocês, irmãs e irmãos queridos, que estão
em suas casas, impedidos de frequentar
presencialmente a Fraternidade a que pertencem
pela idade avançada ou alguma enfermidade,
continuam conosco na recordação e na herança
que nos confiaram com seu testemunho de amor,
devoção, disponibilidade e oração.
Em muitas Fraternidades, quantas vezes, ao
chegarem, os formandos e os professos mais
jovens foram recebidos pela música de suas vozes
recitando o Rosário, o que aquecia e dava sentido
às atividades.
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VIDA CONSAGRADA FEMININA

XVII Capítulo Geral Eletivo da Congregação das
Irmãs Franciscanas da Santíssima Trindade
As Irmãs Franciscanas da Santíssima Trindade realizaram o
Capítulo Geral em três momentos fortes: 1) Assembleia formativa
para aprofundar o tema e o lema; 2)Assembleia Eletiva que
aconteceu nos dias 21 a 25 de novembro de 2021 e elegeu a
Coordenação Geral para o quadriênio 2022 a 2025, e 3) Assembleia
de Planejamento que teve por finalidade fazer o Plano de Ação
para o quadriênio.
Coordenadora Geral para o quadriênio 2022 a 2025: Ir. Irene
Novak e Conselheiras: – Ir. Rejane Maria Grigoletto, Ir. Rosmari
Cortina, Ir. Maria Regina Wojakevicz, e Ir. Rosete Aparecida Zucco.

Capítulo Geral Ordinário Eletivo do Instituto das
Franciscanas Filhas da Divina Providência
Nós, Irmãs Franciscanas Filhas da Divina Providência, reunidas
em Capítulo Geral Ordinário Eletivo entre os dias 12 e 20 de janeiro
de 2022, com o tema “Chamadas a testemunhar a vocação em
fraternidades geradoras de vida, abrindo espaço para a diversidade.”
e lema: “Eis-me aqui, envia-me!” (Is 6,8), sentimos o Espírito vivo e
atuante na vida de nosso Instituto, através da sintonia e comunhão
de todas(os) em suas intercessões e orações, que nos levaram a
vivenciar em profundidade a inspiração da Divina Providência e
acolher a mensagem do profeta Isaías com abertura e disposição
renovada de caminharmos neste quadriênio.

Governo Geral das Servas Franciscanas
Reparadoras de Jesus Sacramentado
No contexto da celebração do seu XIX Capítulo Geral (de 17 a
22 de dezembro) as Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus
Sacramentado procederam nesta Terça-Feira, dia 21 de dezembro de
2021, à eleição do seu Governo Geral para um mandato de seis anos.
Presidiu à eleição da Superiora Geral Sua Ex.cia Rev.ma D. José
Cordeiro, Arcebispo eleito de Braga e Administrador Diocesano de
Bragança-Miranda, na presença do Bispo Emérito de BragançaMiranda, D. António Montes Moreira, ofm e o Pe. Abílio Pina Ribeiro,
cmf, que assessorou este Capítulo.
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VIDA CONSAGRADA FEMININA

Irmãs Franciscanas da
Penitência e Caridade Cristã
celebram 150 anos
de presença
Irmãs Franciscanas do Amparo
realizam Retiro anual
da Congregação

CICAF | Em memória delas… 107
anos a serviço da vida!

Novo Governo da Missão
Franciscana São José, Angola

Carta de Solidariedade às Irmãs
Franciscanas de N. Sra.
do Amparo, Petrópolis - RJ
(Re)descobrir caminhos e
possibilidades de SER: a
importância da experiência
religiosa no combate à ansiedade

17

Boletim Irmão Sol - Janeiro e Fevereiro de 2022

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
PARA SABER MAIS

VIDA CONSAGRADA MASCULINA

CF 2022: Franciscanos lançam
série de Podcasts

Frei Lorrane:
“Quando recebo ataque nas
redes, lembro de Jesus”

Vacinar as crianças é um ato de
cuidar e defender a vida!

Província Santa Cruz |
Eleição dos definidores
provinciais

Eleito novo governo da Província
N. Sra. da Assunção – MA/PI

Nota de solidariedade ao
povo de Petrópolis
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REFLEXÃO FRANCISCANA

Por que educar ao humanismo
solidário?
Frei Claudino Gilz, OFM

O humilde intento de procurar responder à
pergunta tema “Por que educar ao humanismo
solidário?” está diretamente alinhado à
necessidade
de
considerarmos
alguns
pressupostos já conhecidos de todos nós, tais
como: a ideia de que o ser humano[I] está à mercê
de constante desenvolvimento; a compreensão
cristã e franciscana[II] da criação; a finalidade da
educação conforme a LDB/96[III], entre outros.
A expressão humanismo solidário remonta, do
ponto de vista histórico, à educação gregabIV],
cujo objetivo visava a oportunizar processos
não só em termos de aprendizagem da leitura,
da escrita, da hermenêutica crítica, do cálculo e
da retórica aos cidadãos. Este princípio também
contemplava o desenvolvimento de qualidades
humanas mais apuradas, por exemplo, a bravura
e a lealdade.
Em 16 de abril de 2017, durante a solenidade
da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, a
Congregação para a Educação Católica lançou o
documento “Educar ao Humanismo Solidário –
para construir uma civilização do amor”[V]. De
acordo com o referido documento, é relevante
educar ao humanismo solidário para, ao menos,
1. se alcançar um olhar mais amplo em relação
a instauração de “um novo modelo ético-social,
capaz de abraçar parcelas cada vez maiores da
humanidade, onde se faz necessário trabalhar
pela paz, justiça e solidariedade.” (n. 1).
2. se contrapor ao cenário atual, multifacetado
e em constante mudança, atravessado por
intolerâncias de naturezas diversas, por múltiplas
crises (econômicas, financeiras, políticas,
democráticas, ambientais, demográficas e
migratórias), pelo terrorismo, pelo aumento da
miséria, do desemprego e das desigualdades
sociais, por ataques irracionais a provocar
instabilidades emocionais e sentimentos de ódio

etc. (cf. n. 3, n. 4 e n. 5).
3. se alavancar o desenvolvimento de
atividades educativas voltadas à promoção
de redes de cooperação, à instauração de
uma cultura solidária junto às atuais gerações
escolares e universitárias, de modo a contrapor
ao individualismo, à ideologia do conflito e à
relativização dos princípios religiosos (cf. n. 25).
4. se educar tendo em vista o alcance de
uma convivência fraterna, alimentada pela
cultura do diálogo, pela globalização da
esperança, pela viabilidade da inclusão, por
“relações que compõem uma comunidade
viva, interdependente, vinculada a um destino
comum.” (n. 8).
Embora a busca pelo cumprimento da missão
na educação leve a constantes desassossegos e
inquietações, é louvável todo e qualquer esforço
para se educar ao humanismo solidário. O Projeto
FAE Social[VI] (proposto em 2018), o Projeto
Virtudes (lançado em 2002) e o Projeto Bom Jesus
Social[VII] (implantado em 2016) têm sido algumas
das iniciativas a corroborar para o alcance de tão
desafiadora finalidade. Finalidade essa capaz de
tornar cada vez mais viável tanto a sensibilização
para o verdadeiro, o bom e o belo[VIII] como o
desenvolvimento integral da pessoa humana[IV].
Nesse sentido, educar ao humanismo solidário
é um propósito muito digno e sagrado que –
constituído de motivações existenciais, religiosas
e profissionais – renova todos os dias em nós
a disposição para contribuir com a formação
acadêmica das atuais gerações escolares e
universitárias. Pois, trabalhar na educação
exige presença impregnada de alma, de amor,
de sensibilidade, de comprometimento, de
humildade, de espírito criativo, de ousadia
empreendedora, de prudência, de sabedoria, de
atitude dialógica e de doação (cf. João 15,13).
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ENTREVISTA

FRATERNIDADE E EDUCAÇÃO
Edivanderson Silva, JUFRA
2. Esta é a terceira
vez que a Campanha
da
Fraternidade
trata da educação. A
primeira em 1982, após,
em 1998 e agora com
enfoque específico, abordando
a
educação e a pandemia COVID-19. Ainda hoje
analisamos e descobrimos desafios potencializados
nestes 02 anos de pandemia no Brasil. A educação
integral tanto no campo escolar, familiar,
profissional, religioso, encontra-se abalada. Como
enxergar e caminhar com sabedoria neste período??
Novos desafios estão por vir e é de grande importância que as Escolas e suas equipes estejam preparadas para utilização dos mais diversos recursos, a fim
de se utilizarem de criatividade e recursos tecnológicos para proporcionarem um aprendizado significativo dos seus educandos, buscando também diminuir a
desigualdade entre as várias salas de aula existentes
em nosso imenso Brasil.
3. Quais valores humanos a família franciscana, em
sua vasta presença em nosso país, pode contribuir
para o processo fraterno e educativo da sociedade?
A fraternidade se faz na vivência e nos laços
construídos com o outro. Na educação, esta
fraternidade é muito importante no processo de
inclusão, igualdade, empatia, aprendizagem, fatores
essenciais para a construção do conhecimento,
redução da desigualdade no ambiente escolar, a
busca por uma fraternidade universal e a civilização
do amor..
4. Em sua trajetória pedagógica, além da sede por
educar e formar bons cidadãos, tem se desafiado a
construir pontes, elaborando projetos com o intuito
de contribuir para sua área de atuação. O que
precisamos transformar urgentemente em nossa
Igreja, em nossa Sociedade para que a educação
integral (consigo, com o outro, com o todo) seja de
fato assumida quanto jovem, pai, avô, formador,
irmã?

Natural de Santarém – Pará, Engenheiro de
Pesca pela Universidade Federal do Oeste do Pará,
Licenciado em Pedagogia pela Universidade Luterana
do Brasil, pós-graduando em Engenharia de Segurança
do Trabalho e Projetos Educacionais pela Unimais.
Irmão na Fraternidade Frei Juvenal Carlson –
JUFRA, secretário regional de finanças no Regional
Norte 3 – Pará/Oeste, membro do conselho fiscal
nacional da JUFRA do Brasil. Atua como professor da
rede Municipal de ensino em comunidade ribeirinha,
membro do Grupo Municipal de Educação Fiscal de
Santarém, voluntário em projetos de assistência a
comunidades tradicionais com demais movimentos
da família franciscana. Desenvolve pesquisas e
projetos na linha de qualidade de água, conhecimento
tradicional, educação ambiental e etnomatemática.
1. Em breve, iremos iniciar o Tempo Quaresmal.
Neste período, a Igreja do Brasil nos orienta a refletir
sobre “Fraternidade e Educação”, tema da Campanha
da Fraternidade, com o lema: “Fala com sabedoria,
ensina com amor” (cf. Pr 31, 26). Professor, no atual
contexto brasileiro, como a Igreja contribui para a
educação? Quais pontos, em sua realidade local,
são exemplos para a Família Franciscana do Brasil e
quais carecem de atenção?
O tema a ser trabalhado na Campanha da
Fraternidade é muito importante para reflexão e
debate no atual contexto pelo qual estamos passando.
Educação e fraternidade sempre são temas atuais e
necessários a serem trabalhados como elementos
primordiais para a formação de uma sociedade mais
humana, consciente e justa.
Temáticas como essas mostram a importância que
a igreja possui em promover espaços que permitam
a socialização, acolhida, compartilhamento de ideias
que busquem estar a serviço de uma educação
significativa, transformadora e libertadora. A igreja
sempre lutou e buscou espaços que possibilitem dar
voz aos menos favorecidos, e no contexto atual não
tem sido diferente, a luta tem sido constante junto
aos demais seguimentos da sociedade em busca do
cumprimento dos direitos adquiridos.

LEIA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA
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SAV

Roda de Conversa
Francisclariana
Com grande alegria fraterna, aconteceu no dia 06 de fevereiro de
2022, a Roda de Conversa Francisclariana. Este encontro organizado
pelas Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Amparo e em parceria
com os Frades Menores Conventuais (Petrópolis), possibilitaram de
forma online, um momento de oração e partilha.
A Roda de Conversa Francisclariana foi aberta às juventudes que
buscam discernir a sua vocação. O momento orante foi conduzido
pelo Frei Willian, OFM Conv., e tivemos o auxílio de duas psicólogas,
Ligia Andrade e Ingrid Araújo, que abordaram a temática: Desafios
vocacionais e os passos para o discernimento vocacional.

Frades Franciscanos Conventuais
convidam para Despertar Vocacional Virtual

Frades Franciscanos Conventuais convidam para Despertar
Vocacional Virtual a ser realizado nos dias 13 de março, 03 de abril,
22 de maio e 12 de junho deste ano.
Os encontros serão via Google Meet às 10h.
Mais informações entre em contato pelo e-mail: sav.conv@
hotmail.com

Serviço de Animação Vocacional - Pastoral
Vocacional suscita cultura vocacional em 2022
O Ano Vocacional começa no dia 20 de novembro de 2022, na
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, Dia dos
Cristãos Leigos e Leigas e Jornada Diocesana da Juventude. A Comissão
Central do Ano Vocacional de 2023 escolheu o tema “Vocação: Graça
e Missão” e o lema “Corações ardentes, pés a caminho” (cf. Lc 24,
32-33).
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SENTIMENTO DE PERTENÇA

Província
Santo Antônio do Brasil - OFM
Em 1500 o franciscano Frei Henrique de Coimbra
celebrou a primeira missa na Terra de Santa Cruz.
O Brasil só conheceu missionários franciscanos
até a chegada do Primeiro Governador Geral com
os primeiros jesuítas em 1549.
FUNDAÇÃO DA CUSTÓDIA DE SANTO ANTÔNIO
– Mas só em 1584 foi criada a Custódia de Santo
Antônio do Brasil, dependente da Província
Franciscana do mesmo nome de Portugal. Os
fundadores chegaram a Olinda a 12 de abril
de 1585, chefiados por Frei Melquior de Santa
Catarina. Tomaram posse, a 4 de outubro do
mesmo ano, do Convento de Nossa Senhora
das Neves, construído para eles pela terciária
franciscana Maria da Rosa.
AS PRIMEIRAS ATIVIDADES DOS FUNDADORES
– Fundaram muitos conventos que ainda hoje

são preciosas relíquias do passado e inúmeras
Missões entre os índios. Fundaram obras sociais,
escolas e davam atenção especial aos hospitais
e leprosários. Pregavam também Missões
populares.
CRIAÇÃO DA PROVÍNCIA – A 24 de agosto de
1657 o Papa Alexandre VII elevou a Custódia
de Santo Antônio à categoria de Província
autônoma. Em 1675, com a ajuda da Província de
Santo Antônio, foi criada a Província da Imaculada
Conceição, no Sul do Brasil.
A RESTAURAÇÃO – a República separou a Igreja
do Estado. Foi uma libertação. O último Ministro
Provincial da Província de Santo Antônio, Frei
Antônio de Lellis, fez inúmeros apelos ao Ministro
Geral da Ordem Franciscana para que mandasse
frades da Europa para restaurarem as províncias...

Irmãs Franciscanas
de Siessen
No dia 2 de março de 1854, um pequeno grupo
de quatro Irmãs e três Postulantes ingressavam
no Convento de Oggelsbeuren na Alemanha
(antigo Convento Franciscano, desapropriado
desde 1782, por decisões políticas).
Essa nova fundação em Oggelsbeuren,era um
ramo de Dillingen, o mais antigo convento de
Franciscanas da Alemanha.
O Padre José Kuonz, inspetor escolar, com a
autorização do Bispo de Rottenburg, dirigiu o
pedido à superiora do Convento das Franciscanas
de Dillingen, Irmã Theresia Haselmayr, para a
instalação de um Convento feminino com a
finalidade de criar um Instituto de Educação e
Ensino para as jovens.

Dentro de poucos anos o Convento tornou-se
pequeno. Por isso, em 1860, a nova Comunidade
mudou-se para o vilarejo de Siessen na Alemanha.
Respondendo aos apelos missionários, em
1934, nossas irmãs chegaram na áfrica do sul.
No ano de 1936, elas chegam ao Brasil, na
cidade de Agudos, a pedido do Pe. João Batista
de Aquino.
Com o passar dos anos, atentas aos sinais dos
tempos e a renovação proposta pelo Concílio
Vaticano II, no dia 08 de agosto de 1996, no
Capítulo Geral – Siessen—Alemanha; tivemos
a aprovação da Província Santa Clara em
Guaratinguetá — SP, deixando o trabalho nas
escolas, assumimos novas frentes de trabalho.
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SANTAS E SANTOS FRANCISCANOS

São João Bosco
Sacerdote da Terceira Ordem (1815-1888). Fundador da
Congregação dos Padres Salesianos e o Instituto das Filhas de Maria
Auxiliadora e os Cooperadores Salesianos. Foi canonizado por Pio XI
no dia 1º de abril de 1934.
João Melquior Bosco, nasceu no dia 16 de agosto de 1815, numa
família católica de humildes camponeses em Castelnuovo d’Asti,
no norte da Itália, perto de Turim. Órfão de pai aos dois de idade,
cresceu cercado do carinho da mãe, Margarida, e amparo dos
irmãos. Recebeu uma sólida formação humana e religiosa, mas a
instrução básica ficou prejudicada, pois a família precisava de sua
ajuda na lida do campo.

Bem-aventurada Filipa Mareri
Virgem da Segunda Ordem (1190-1236). Concedeu ofício e missa
em seu louvor Pio VII no dia 29 de abril de 1806.
Nasceu em Riéti, em 1190, de família nobre. Desde os primeiros
anos se mostrou piedosa, contemplativa e inteligente. Teve a sorte de
estar em contato bastante com o próprio São Francisco, que, nas suas
andanças pelo vale de Riéti, se hospedava na casa da família Mareri.
Seguindo o exemplo de São Francisco e do Beato Rizério, dedicou
muita atenção à pobreza, sempre confiante na divina providência.
Prostrada diante de um grande crucifixo, chorava ao pensar nas
muitas ofensas feitas ao Senhor, fazia penitência e implorava a
misericórdia Divina.

Bem-aventurado Antônio de Stroncone
Religioso da Primeira Ordem (1381-1461).
Aprovou seu culto Inocêncio XI no dia 28 de junho de 1687.
A sua terra natal, Stroncone, fica em Térni, na Úmbria. Aí
nasceu Antônio, filho de dois terceiros franciscanos, Luís e Isabel,
descendentes da antiga e prestigiada família Vici. Sendo sobrinho de
um franciscano, P. João Vici, desde criança frequentava o convento
onde o tio vivia. Pode dizer-se que depois do leite materno seu
alimento foi o espírito franciscano. Por isso, não é de surpreender
encontrá-lo desde os doze anos vivendo no convento dos frades
Menores, mas não foi de imediato que os irmãos decidiram vestirlhes o hábito franciscano.
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CENTROS FRANCISCANOS

Curso EAD
Pastoral do Dízimo

Curso EAD
Introdução ao
Franciscanismo (Avançado)

Cursos de Extensão Online

Curso: Igreja e Sociedade: o
papel do leigo numa Igreja
sinodal

Curso: Confessar-se?

BIBLIOTECA VIRTUAL
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#ESPÍRITOFRATERNOCFFB

Assembleia das Irmãs
Missionárias Capuchinhas

Abertura do Postulantado 2022
Capuchinhos Oeste

Irmãs Franciscanas de
Maristella

OFS de Capanema - PA em
parceria com o SENAR

Franciscanas da Penitênia comunicam com alegria
o término de nosso XVIII Capítulo Provincial Eletivo.
Agradecemos as orações. Louvado Sejas SENHOR!

#FradesFranciscanos
OFM
#Franciscanos #PazeB
em

Classias Gávea
Fábrica de Velas

#IrmãsCatequistasFranciscanas

#SAV #Vocação #CICAF

JUFRA do Brasil com o
Pe. Júlio Lancelloti

www.CFFB.org.br
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