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PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

BENDITO ÉS TU SENHOR!

Irmã Rosa Maria Severino, CFS | Conselheira da CFFB

Faço minha esta bela prece rezada em alguns 
ritos da ceia pascal judaica: “Bendito és Tu, Eterno, 
nosso Deus, que nos preservastes e protegestes e 
nos fizestes chegar até este dia”! Bendito és Tu 
Senhor, que este ano nos permitiu a celebrarmos 
juntos, como irmãos/as, a Páscoa do Senhor. 
Devido a pandemia, para preservar a vida, nos 
dois anos fomos impedidos/as de celebrar juntos/
as. Na dor do distanciamento, redescobrimos 
o valor do encontro presencial. Nossa fé tem a 
dimensão pessoal sim, mas precisa ser vivida e 
celebrada em comunhão, na vida fraterna.

Bendito és Tu Senhor pelo encontro presencial 
dos/as Coordenadores/as Regionais da CFFB e 
Conselho Diretor em Brasília. Como foi prazeroso 
poder abraçar, celebrar, ou simplesmente estar 
juntos como irmãos e irmãs da Família Franciscana. 
A partilha das superações, dos sofrimentos, 
perdas, das conquistas, enfim da vida vivida 
nos Regionais foi uma riqueza. Obrigado, Frei 
Nestor Schwerz, OFM, pela profunda reflexão 
- Sinodalidade numa ótica franciscana e pela 
provocação: “Como grande Família Franciscana e 
Clariana, temos o dever de participar ativamente 
do processo de preparação e realização do 
Sínodo da Igreja, bem como de testemunhar pela 
nossa prática e pela nossa vida de Fraternidades 
e Irmandades o espírito de Sinodalidade como 
dimensão constitutiva da Igreja”.

Bendito és Tu Senhor, pelo Encontro de 
Revigoramento Franciscano/22. Oportunidade de 
reencontro consigo mesma/o, com Deus, com os 
irmãos/as, com a natureza, com a missão, com 

Francisco e Clara de Assis. Espaço para partilhar a 
vida nas suas diversas nuances. Chance concreta 
para revisar os votos e se encontrar mais 
profundamente com a espiritualidade de Clara 
e Francisco. O tema Casa Comum foi muito mais 
que reflexões, mas vivenciar o como tudo está 
interligado. Cada participante podia experimentar 
a beleza do local, a leveza do conviver com irmãs 
e irmãos diferentes, cantar, dançar e celebrar a 
vida na liturgia. Gratidão aos coordenadores, 
aos assessores, às Congregações/ordens e aos 
participantes que contribuíram para a excelência 
do encontro.

Bendito és Tu Senhor, que permite a realização 
da Experiência Assis/2022. Peregrinar por 
Assis/IT é uma oportunidade de respirar o ar 
franciscano e beber das fontes em suas origens. 
É um tempo Kairós. Contamos com a proteção 
divina e o espírito sinodal de cada participante. 
Que em Assis, sejam revigorados no Carisma 
Francisclariano.

Diante dos desafios, sofrimentos e guerras 
do momento, somos convidados a acolher a 
mensagem de Jesus Cristo Ressuscitado. Ele 
venceu o ódio, a violência e a morte. Ele está 
vivo entre nós. Ele é a Esperança! Que sejamos 
missionários da Paz e do Bem.

Aproveito para agradecer a todos os 
colaboradores e leitores do Boletim Irmão Sol. 

Gratidão e boa leitura.
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REFLEXÃO CLARIANA

CLARA DE ASSIS E FREI 
DAMIÃO MODELOS DE 

HUMILDADE E SIMPLICIDADE
Frei Igor Campos, OFMCap

Os santos são reconhecidos por sua vida, 
exemplo, testemunho e também por alguma obra 
que marcou a vida das pessoas e da sociedade. 
Aqui pretendemos olhar para vida de duas 
pessoas: uma mulher que marcou o século XIII 
com a ousadia de viver a fraternidade na mais alta 
pobreza e simplicidade; e um frade capuchinho 
que deixando a Itália veio missionar no Nordeste 
brasileiro anunciando o Reino de Deus. 

Estamos falando de Santa Clara de Assis e do 
Venerável Frei Damião de Bozzano. Conhecendo a 
vida da jovem de Assis e do missionário capuchinho 
podemos encontrar alguns elementos que os 
aproximam. Nesta breve matéria, vamos destacar 
apenas a vida de simplicidade e humildade que 
ambos tiveram.  

Nas fontes clarianas nos deparamos com 
a vida simples de Clara, no mosteiro de São 
Damião. Correspondendo ao chamado do Senhor 
e seguindo as orientações do Seráfico Pai São 
Francisco, ela e as companheiras renunciaram 
a família, o casamento, as amizades, os bens, a 
herança, para viver na pobreza. Esta renúncia se 
dava em obediência ao pedido do Senhor: “quem 
quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a 
sua cruz e me siga” (Lc 9, 23).

Diante de tantas renúncias a vida de Clara e 
das irmãs acontecia na vivência da conversão, das 
penitências, do jejum, do trabalho e da oração. 
Na verdade, essa é uma marca na vida dos filhos 
de São Francisco. Os frades também viviam de 
maneira simples, sem luxos, privilégios, riquezas, 
bens ou dinheiro. Dedicavam-se as penitências, 
jejuns, orações, trabalho, pregação e missão.

Francisco é o grande mestre, que ensina tanto 
aos irmãos, como também a Clara e as irmãs, que 
a simplicidade é filha da graça, irmã da sabedoria 
e mãe da justiça. Era a virtude que ele procurava 
para si, com especial empenho, e aquela que 
mais apreciava nas pessoas.  Ele ainda dizia que 
a simplicidade não sabia dizer nem fazer o mal, 
ela não condenava ninguém com seu julgamento, 
entregando-se ao exercício do poder não buscava 
poder, não julgando as melhores glórias, preferia 
fazer a dizer ou ensinar; a simplicidade se revelava 

não na casca, mas na medula, não no invólucro, 
mas no núcleo, não nas muitas coisas, mas no 
sumo e estável bem. (2Cel 189).

Os seguidores de São Francisco de Assis irão 
ouvir suas orientações, e é perceptível na vida de 
muitos a marca da simplicidade. Essa marca não 
é exterior que pode se revelar na aparência ou 
no comportamento, mas surge no coração.  As 
pessoas simples não são capazes de dizer ou fazer 
o mal, nem de julgar ou condenar os outros, elas 
não buscam as glórias exteriores, mas o essencial 
que está no interior. 

Frei Damião, como um bom filho do santo 
de Assis, em sua vida missionária capuchinha 
também viveu a simplicidade. Pregando por 
todo Nordeste brasileiro gostava de ensinar: 
“Humildade e simplicidade, eis o segredo da 
santidade”. Nas missões que pregou, viveu aquilo 
que ensinou: os jejuns, as práticas penitenciais, as 
orações, as caminhadas de madrugada, a acolhida 
dos fiéis, a comunicação com as multidões. 

Existem alguns relatos que apontam sinais de 
simplicidade na vida do pregador capuchinho. Em 
muitas casas onde ficou hospedado foi oferecida 
uma cama para dormir, mas preferia dormir no 
chão. No dia seguinte, quando arrumaram o 
quarto em que estava hospedado viram que a 
cama não havia sido usada. Além disso, fazia 
jejuns e sacrifícios; muitas vezes comia aquilo 
que não gostava oferecendo a Deus aquele 
sacrifício por uma intenção maior. Esses relatos 
eram frutos da observação das pessoas. Frei 
Damião nunca anunciou publicamente suas 
práticas penitenciais, simplesmente as realizava 
no silêncio e na humildade do seu coração. 

Traçando esse percurso, podemos concluir 
que, mesmo vivendo em séculos totalmente 
diferentes, Clara de Assis e Damião de Bozzano 
conseguiram trilhar o caminho do Senhor através 
do processo de conversão. Eles nos ensinam 
que através da via da humildade e simplicidade 
podemos construir relações mais autênticas 
e verdadeiras com aqueles que vêm ao nosso 
encontro, praticando, dessa forma, a fraternidade 
tão sonhada por Francisco de Assis.   
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Tema: Seguimento de Jesus Cristo a partir de 
São Francisco.

Valor: R$ 90,00.
Inscrições até o dia 25 de maio de 2022, via 

WhatsApp. Vagas limitas. 

Retiro Online com Pe. 
Éderson Queiroz

Mensagem da presidente 
da CFFB para a Páscoa

CFFB CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

Nossa experiência humana é tecida no dia a dia 
em meio a lutas e incertezas, a demandas cada vez 
mais complexas e sinais de morte que nos inquietam 
e afligem causando-nos dor, angústia e sofrimento. 
Ao voltarmos nosso olhar para a dimensão redentora 
da Paixão de Cristo, percebemos que não faz sentido 
deixar-nos vencer pela dor e angústia, vivermos sem 
rumo e na escuridão, distanciando-nos da esperança, 
pois a ressurreição de Cristo deu novo sentido a 
nossa existência.

AGENDA
MAIO
Retiro Online com Pe. Éderson Queiroz
Inscrições até o dia 25 de maio de 2022 via 

WhatsApp.

JUNHO
Celebração dos 50 anos do Doc de Santarém 

– Tendas Temáticas
Quando: 10 a 12 de junho
Local: Santarém – PA

Reunião do Conselho Diretor
Quando: 10 de junho | Modalidade: Online

Live Formação Continuada
Laudato Si’ e Fratelli Tutti
Quando: a definir
Local: Canal da CFFB no YouTube. Início às 15h 

(horário de Brasília).

https://api.whatsapp.com/send?phone=556195882781
https://cffb.org.br/mensagem-da-presidente-da-cffb-para-a-pascoa/
https://cffb.org.br/programacao-2022/
https://cffb.org.br/cffb-disponibiliza-gratuitamente-exemplares-da-revista-franciscana/
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REVIGORAMENTO FRANCISCANO CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

Depois de termos adiado no ano passado 
devido a pandemia do Covid-19, com alegria 
comunicamos que finalmente iniciamos o 
Revigoramento Franciscano 2022.

As irmãs e irmãos presentes têm demonstrado 
querer aproveitar essa oportunidade de graça de 
Deus e vivenciar esse momento com intensidade. 
Que possamos estar em sintonia e em oração 
com toda a família franciscana.

As irmãs e irmãos participantes do 
Revigoramento Franciscano 2022 produziram 
informativos com a finalidade de partilhar 
com a família franciscana os momentos de 

espiritualidade, aprendizado e vivência fraterna.
Clique e confira: 

1º INFORMATIVO
2º INFORMATIVO
3º INFORMATIVO

Participantes do Revigoramento Franciscano 
compartilham informativo

https://cffb.org.br/wp-content/uploads/2022/03/Revigoramento-2022.pdf
https://cffb.org.br/wp-content/uploads/2022/03/Revigoramento-2022-2.pdf
https://cffb.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Revigoramento-2022-n.-3.pdf
https://cffb.org.br/com-alegria-iniciamos-o-revigoramento-franciscano-2022/
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EXPERIÊNCIA ASSIS CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

A Experiência Assis/2022 teve início com a 
chegada dos participantes no dia 24 de abril, na 
Casa de Retiro Pia Sociedade Filhas de São Paulo, 
Jardim Monte Alegre. O grupo é formado por 
irmãs e irmãos franciscanos. Participam Irmãs 
Franciscanas de Nossa Senhora do Amparo, de 
Nossa Senhora do Bom Conselho, da Penitência 
e Caridade Cristã, de Allegany, da Providência de 
Deus, de Nossa Senhora Aparecida, Missionárias 
Capuchinhas, da Ação Pastoral, irmãs e irmão 
da OFS, frades OFM, da Província Santa Cruz. Na 
coordenação temos: Frei Celso Márcio Teixeira, 
OFM, Denise Marun, OFS e Irmã Cleusa A. Neves, 
cfa.

A dinâmica da Experiência Assis é feita de 
momentos de convivência, de estudo das 
Fontes Franciscanas e Clareanas, de oração e 
contemplação. Inicia no Brasil e, posteriormente, 
na Itália, passando pelos lugares e cidades onde 
viveu São Francisco e Santa Clara. Também lá, a 
Experiência segue a mesma dinâmica de estudo, 
oração e convivência.

Acompanhe o Testemunho Ir. Cristiane Nani, 
Congregação das Irmãs Franciscanas da 3ª Ordem 

Seráfica, sobre essa enriquecedora vivência 
franciscana.

“A gratidão é a memória do coração.”
Quando recebi a feliz notícia que iria para a 

experiência Assis a primeira palavra que veio no 
pensamento foi essa: gratidão… por esse tempo 
precioso que Deus está me concedendo, através 
de minha congregação. Minha expectativa é 
de “beber das fontes”, conhecer e fazer essa 
experiência de andar nos lugares onde nosso 
pai Seráfico São Francisco e Santa Clara viveram, 
pisaram. Parece um sonho, mas é um sonho que 
será realizado , pois já iniciou desde o momento 
dos preparativos, da chegada em São Paulo na 
dinâmica de integração com os participantes da 
Experiência aqui em São Paulo. Está sendo uma 
experiência de muita riqueza e aproveitamento, 
de graças e dádivas, só tenho agradecer:

“Por tudo demos graças a Deus” (1Tes 1,3)

Irmã Cristiane Nani,
Congregação das Irmãs Franciscanas da 3ª 

Ordem Seráfica

Irmãs e Irmãos compartilham com a Família 
Franciscana a primeira semana da Experiência Assis

https://cffb.org.br/irmas-e-irmaos-compartilham-com-a-familia-franciscana-a-primeira-semana-da-experiencia-assis/
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“Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. ” 
(Romanos 12,12)

 Novas informações sobre a data do Capítulo Celebrativo

 A Coordenação Geral do Capítulo Celebrativo da Terceira Ordem vem, por meio desta, comunicar 
a todos os irmãos e irmãs da Família Franciscana, especialmente à Terceira Ordem, que a data para 
realização do nosso Capítulo foi remarcada para os dias 20 a 23 de abril de 2023 em Canindé-CE.

Estamos aguardando com o coração ardente do desejo de reencontrar toda a nossa Família 
Franciscana para celebrar e festejar o dom da nossa Ordem e nossa vocação. Queremos celebrar 
juntos com as irmãs e irmãos da OFS; com os religiosos e religiosas da TOR e das congregações e 
institutos franciscanos, com a JUFRA do Brasil este momento tão significativo para nós e para toda a 
nossa Família.

Agradecemos a todos e todas que compreenderam todas as dificuldades de remarcações devido à 
pandemia e pedimos a Deus que abençoe a todos.

Acompanhem nossas redes sociais, reservem a data e aguardem as novidades!

Fraternalmente,

Equipe Central do Capítulo Celebrativo

NOTA DA COORDENAÇÃO GERAL DO CAPÍTULO 
CELEBRATIVO DA TERCEIRA ORDEM FRANCISCANA

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

CLIQUE NO VÍDEO E CONFIRA O CONVITE

https://cffb.org.br/novas-informacoes-sobre-o-capitulo-celebrativo/
https://www.youtube.com/watch?v=cadWwOEOOqI&t=2s
https://cffb.org.br/encontro-de-revigoramento-franciscano-2022/
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CONHEÇA A CFFB MINAS GERAIS

Coordenação - Instagram - Facebook 

AGENDA

CFFB AL
19/06 - Encontro de formação e festa junina, das
09h as 16h com o tema: Revigoramento 

Franciscano. Encontro de Formação e Forró 
Franciscano.

CFFB RN PB PE
14/05 - Visita do Regional ao Núcleo de Recife
28/05 - Visita do Regional ao Núcleo de Mossoró
04/06 - Visita do Regional ao Núcleo de Natal
18/06 - Visita do Regional ao Núcleo de João 

Pessoa

CFFB RS
05/06 - Jornadas e retiro – Presencial

CFFB SP
15/05 - Encontro de Cantos Franciscanos
A definir - Mensagem sobre Santo Antônio

CFFB MT MS
20/05 - Live. Tema: Os desafios da família
Franciscana nos dias de hoje.

CFFB realizou nos dias 12 e 
13 de março encontro com 
os coordenadores regionais

CFFB REGIONAIS CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

O Conselho Diretor da CFFB, Conferência 
da Família Franciscana do Brasil, nos dias 12 
e 13 de março, promoveu o III Encontro com 
os Coordenadores Regionais da CFFB. Foram 
momentos de partilha, espiritualização e muita 
fraternidade. Desta vez, o encontro foi presencial 
(ainda mantendo as medidas sanitárias como uso 
de máscara, distanciamento e uso recorrente 
de álcool para higienização) e contou com os 
seguintes momentos:

12 de março
Reflexão com o Frei Nestor, OFM) – Partilha 

dos Regionais da Conferência – Ressonância das 
realidades – Visita ao Museu do Pequeno Príncipe 
da voluntária Rosa Garcia (curadora do Museu)

13 de março
Reflexão com o tema “Olhando com esperança 

o futuro. O que podemos fazer?” – Missa de 
encerramento.

https://cffb.org.br/cffb-minas-gerais/#1611767151152-294d5ea3-a0ae
https://cffb.org.br/programacao-geral-2022/
https://cffb.org.br/cffb-realizou-nos-dias-12-e-13-de-marco-encontro-com-os-coordenadores-regionais/
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Ocorreu neste sábado dia 23 de Abril na cidade 
de Salvador, Bahia, no Colégio Nossa Senhora da 
Assunção e fraternidade das Irmãs Franciscanas 
Imaculatinas o I Encontro de núcleo 2022 da 
Conferência da Família Franciscana do Brasil – 
CFFB presente no regional Bahia e Sergipe.

O Encontro teve por tema “A Centralidade do 
Cristo Ressuscitado para uma CFFB sinodal que 
anuncia a Ressurreição”. Ainda dentro das oitavas 
pascais celebramos a nossa vida em fraternidade 
no Dom da vida de cada irmão e irmã presente.

I Encontro de núcleo 2022 da CFFB BA SE
 Grão Salvador

CFFB REGIONAIS

CFFB Piauí lança 
"Via Sacra com São Francisco de Assis" 2022

CONHEÇA A CFFB PARÁ E AMAPÁ

Coordenação - Prioridades - Família 
Franciscana

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

Irmãos e Irmãs, Paz e bem!
Eis o tempo de reflexão e de conversão ao 

Amor Maior!
Vale lembrar um lamento de Nosso Pai Seráfico 

São Francisco de Assis que nos alerta que “o 
Amor não é amado”. Essa compreensão, já em 
seu tempo, tristemente ainda permanece atual e 
presente nos dias de hoje.

Há uma clara substituição da vivência do projeto 
evangélico, por uma cultura ainda mais alicerçada 
no egoísmo, na ignorância, no acúmulo dos bens, 
na opressão e exclusão de tantos irmãos e irmãs 
de seus direitos sociais, dentre outras mazelas 
que se configuram em um contínuo flagelo e...

https://cffb.org.br/i-encontro-de-nucleo-2022-da-cffb-ba-se-grao-salvador/
https://www.cffbpiaui.com.br/2022/04/cffb-piaui-lanca-via-sacra-com-sao.html
https://cffb.org.br/cffb-para-e-amapa/
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De Wall Street à Amazônia: grande capital financia 
desmatamento via mineração

CFFB SINFRAJUPE

Está de acordo com o Calendário Romano Geral e contém as 
celebrações que se destinam a serem observadas no Rito Romano em 
todos os países do mundo. O que traz de específico são as características 
próprias da Família Franciscana, referentes a datas festivas e memória das 
santas e santos franciscanos, por isso, destina-se aos membros da Família 
Franciscana do Brasil. Diretório Franciscano 2022 – Ano C (São Lucas)

R$ 27,50 com frete | OFERTA!CFFB.ORG.BR/LOJA

#DICADELEITURA

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

Grandes instituições financeiras norte-
americanas e brasileiras continuam financiando 
a destruição da Amazônia, investindo em 
mineradoras que fazem pressão para operar em 
territórios indígenas, diz um novo relatório.

Reportagem é de Jenny Gonzales, publicada 
por Mongabay, 07-03-2022.

Entre as grandes financiadoras estão a 
BlackRock, o Capital Group e a Vanguard, dos 
EUA, que juntamente com o fundo de pensões 
brasileiro Previ têm participações, empréstimos 

e outras formas de investimento financeiro em 
nove companhias de mineração, num total de 
US$ 54,1 bilhões.

Nota de repúdio à violência contra o povo Yanomami

A Comissão Episcopal Pastoral Especial para 
o Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB, 
vem a público expressar, veementemente, sua 
indignação e repúdio diante da violência sofrida 
pelo povo Yanomami, especialmente a invasão 
do garimpo ao seu território, a violência sexual 
contra mulheres e crianças e o completo descaso 
do governo.

O relatório “Yanomami Sob Ataque: Garimpo 
ilegal na Terra Indígena Yanomami e propostas 
para combatê-lo”, divulgado em 11 de abril, 
construído pela Hutukara Associação Yanomami, 
denuncia a dramática realidade em que vivem 
as comunidades Yanomamis do Amazonas, de 
Roraima e, também, revela que a exploração do 
garimpo cresceu 46% nas reservas indígenas em 

2021. Os números de ataques criminosos contra 
as comunidades Yanomamis são alarmantes e 
desesperadores.

O documento traz ainda relatos de violência 
sexual e estupros sofridos por adolescentes e 
mulheres yanomamis, praticados por garimpeiros.

http://www.falachico.org/2022/03/de-wall-street-amazonia-grande-capital.html
https://cffb.org.br/produto/diretorio-franciscano-2022/
https://cffb.org.br/produto/diretorio-franciscano-2022/
https://cffb.org.br/loja/
https://cffb.org.br/nota-de-repudio-a-violencia-contra-o-povo-yanomami/
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Em 2022 o Programa de Iniciação Científica 
do Colégio Bom Jesus dará um grande passo 
rumo ao voluntariado. Vinte e um (21) alunos do 
Programa se candidataram a orientar alunos de 
escolas públicas do Estado do Paraná, em uma 
parceria Sebrae-PR-Bom Jesus. Esta iniciativa 
de cunho social desse Programa de Iniciação 
Científica, alinhada ao tema da Campanha da 
Fraternidade 2022 e ao ideário do Projeto Bom 
Jesus Social, permitirá aos alunos de escolas 
públicas o desenvolvimento de pesquisa 
científica com a tutoria dos alunos Bom Jesus que 
já possuem experiência em Iniciação Científica. 
Sem dúvida, a parceria Sebrae-PR e Bom Jesus 
trará resultados significativos e transformadores 
para a comunidade.

Acesse e prestigie a reportagem do projeto 
de pesquisa “Recicla” das alunas do Colégio 
Bom Jesus por meio do link , cujo aplicativo 

auxilia a quem 
precisa descartar 
algum material 
que não deve ser 
jogado no lixo 
reciclável comum 
(por ex. materiais 
poluentes a 
serem entregues 
em locais 
específicos).

Saiba mais sobre o Programa de Iniciação 
Científica do Bom Jesus e suas feiras acessando 
o portal oficial dos eventos.

Coordenador do Núcleo de Iniciação 
Científica – Unidades Bom Jesus

Frei Claudino Gilz
Coordenador do Bom Jesus Social

Carisma Franciscano inspira alunas do Colégio Bom 
Jesus a cuidar do meio ambiente por meio de App

CUIDANDO DA CASA COMUM

Como apontado pelo Papa Francisco, há uma 
urgente necessidade de rever a forma como 
pensamos e nos relacionamos com a natureza, 
e desenvolver economia saudável e um desen-
volvimento sustentável que cure as feridas e lhe 
garanta um futuro digno.

Pensando nisso, e em nosso compromisso en-
quanto franciscanos para com o bem comum, 
elaboramos a Cartilha dos “10 Princípios da Eco-
nomia de Francisco e Clara”.

CLIQUE AQUI E FAÇA O DOWNLOAD 
DA CARTILHA.

Cartilha dos "10 Princípios da Economia de 
Francisco e Clara" é lançada

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/carisma-franciscano-inspira-alunas-do-colegio-bom-jesus-a-cuidar-do-meio-ambiente-por-meio-de-app/
https://sefras.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Cartilha-ECO-Francisco-e-Clara.pdf?fbclid=IwAR2adK4TG0PGlMTBBzEv5qoOGZkpaL7aqwqBrgZ-qjNyG6gQVc_Szl4xaYQ
https://sefras.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Cartilha-ECO-Francisco-e-Clara.pdf?fbclid=IwAR2adK4TG0PGlMTBBzEv5qoOGZkpaL7aqwqBrgZ-qjNyG6gQVc_Szl4xaYQ
https://cffb.org.br/lancamento-da-cartilha-dos-10-principios-da-economia-de-francisco-e-clara/
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IGREJA NO BRASIL E NO MUNDO

Eleições 2022: Cartilha de 
orientação política (CNBB Sul 

2) é inspirada na Encíclica 
Fratelli Tutti

Cáritas lança cartilha de
 Saúde Ambiental

Conic disponibiliza E-book 
gratuito preparatório à Semana 
de Oração pela Unidade Cristã 

2022

26ª Assembleia Geral Eletiva da 
CRB de 19 a 22 de julho

Inscrições Abertas

Assembleia dos Organismos, Congresso Eucarístico e 
Ano Vocacional: os grandes eventos da 

Igreja no Brasil em 2022

Foram apresentados ao plenário da 59ª 
Assembleia Geral da CNBB os três grandes 
eventos que acontecerão em 2022 e que 
marcarão a vida e caminhada da Igreja no 
Brasil. São eles: a 10ª Assembleia Nacional dos 
Organismos do Povo de Deus, o 18º Congresso 
Eucarístico Nacional e a abertura do 3º Ano 
Vocacional. 

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/eleicoes-2022-cartilha-de-orientacao-politica-elaborada-pelo-regional-sul-2-da-cnbb-e-inspirada-na-enciclica-fratelli-tutti/
https://cffb.org.br/caritas-lanca-cartilha-de-saude-ambiental/
https://cffb.org.br/conic-disponibiliza-e-book-gratuito-preparatorio-a-semana-de-oracao-pela-unidade-crista-2022/
https://26age.crbnacional.org.br/
https://www.cnbb.org.br/59a-ag-grandes-eventos-igreja-no-brasil-2022/
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Ciclo de estudos da 
Animação Fraterna

No dia 09 de abril aconteceu o primeiro 
encontro do Ciclo de Estudos da Animação 
Fraterna. Olhando para o tema JuventudeS, 
as/os animadoras/es fraternas/os locais e 
regionais, juntamente com as/os Formadores 
Regionais da OFS estiverem reunidos e foram 
assessorados por Raquel Pulita.

JUFRA

Assistentes Espirituais dos Regionais da JUFRA do 
Brasil se reuniram na noite do dia 20 de abril

À luz do Evangelho do dia (Lc 24,13-35), do 
encontro e escuta de Jesus com os discípulos de 
Emaús, que O reconhecem no partir do pão, as 
irmãs e irmãos foram motivadas/os a partilhar a 
Vida e Missão junto a JUFRA, a dizer o que escutam 
de sonhos e clamores pelo caminho, a falar o que 
faz os seus corações arder.

No encontro estiveram presentes também as 
irmãs e irmãos que compõem o Secretariado 
Fraterno Nacional.

Especial 
Campanha da Fraternidade 2022

Esse ano a JUFRA trabalhou a temática da Campanha da Fraternidade 
(CF) 2022 por meio de áudio-formações curtas. Em cada episódio 
desse podcast (programa em formado de áudio) irmãs e irmãos de 
diversos regionais falaram de uma dimensão da CF e o especial foi 
concluído com um episódio bastante especial falando sobre o papel 
da Educação na luta Antirracista.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://www.instagram.com/stories/highlights/17959514740571146/
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LANÇAMENTO: LIVRO DA ETAPA DE 
FORMAÇÃO FRANCISCANA SECULAR
No dia 6 de março a JUFRA do Brasil lançou o livro 

com as propostas de encontro para a última etapa de 
formação da Jufra, a Etapa de Formação Franciscana 
Secular. Esse período requer um cuidado ainda maior 
de toda a Família Franciscana com as(os) jufristas, 
porque a responsabilidade pela formação, diferente 
das outras etapas, é do(a) Animador(a) 
Fraterno(a) da OFS Local. Mais que 
uma formalidade, este compromisso 
representa a efetividade do caminhar 
conjunto da Ordem Franciscana 
Secular e Juventude Franciscana.

O livro é o terceiro reformulado 
em um processo iniciado em 2014, 
com as novas Diretrizes de Formação 
da Jufra do Brasil, que direcionaram 
um intenso percurso de sintonia com 
o desenvolvimento da sociedade, da 
Igreja e do franciscanismo. Foi assim 
que, em 2016, lançamos um novo 
Livro da Etapa de Formação Inicial 
(EFI) e, em 2018, o Livro da Etapa 
de Formação Base da Jufra (FBJ). Passamos então 
a nos dedicar à Etapa de Formação Franciscana 
Secular (EFF), última fase do processo de formação 
da/o jovem na Jufra, na qual o caminhar passa 
a ser também na Ordem Franciscana Secular. 

De toda forma, a beleza da caminhada em 
fraternidade nunca é somente o que entregamos nos 
projetos, materiais ou encontros, mas floresce no 
processo de construção coletiva, com suas dores e 
alegrias, e na multiplicação das riquezas que brotam 
do que Deus nos permite elaborar, como instrumentos 
do Seu amor. Com o Livro da EFF não é diferente. 

O resultado que desabrocha nas mais de 150 
páginas é fruto de uma trajetória muito maior que 
as 44 propostas de momentos formativos, as 50 
pessoas envolvidas na elaboração dos encontros, as 
outras 40 pessoas que trabalharam na organização e 
revisão dos textos. O material é inundado pelo desejo 

incessante de inúmeras gerações 
que acreditam na juventude, na 
paz e na justiça, no compromisso 
eclesial e socioambiental, em Jesus 
como objetivo e em Clara e Francisco 
de Assis como meio de alcançá-lo. 

Reunimos 50 autoras e autores que 
são dignas/os de imensa admiração, 
que entregam suas vidas a um 
propósito de amor e que depositaram 
nos escritos toda a potência que 
experimentam no cotidiano. Com 
a intercessão de Santa Rosa de 
Viterbo, rogamos para que cada tema 
alcance as/os jufristas formandas/
os com simplicidade e coragem. Que 

os encontros despertem a beleza do amor fraterno, 
a vontade do pertencimento, e sobretudo a leveza 
da entrega que, quando saboreada atentamente, 
torna a radicalidade evangélica uma opção única. 

O lançamento aconteceu em uma linda festa que 
proporcionamos para irmãs e irmãos, que ainda pode 
ser conferida no link: https://www.youtube.com/
watch?v=nmXObdmWlys&t=1569s e o material 
pode ser baixado no nosso blog. Contamos com toda 
a Família Franciscana para a divulgação e o melhor 
uso deste nosso material tão especial! Paz e Bem!

JUFRA CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://www.jufrabrasil.org/2022/03/livroeff.html
https://www.youtube.com/watch?v=nmXObdmWlys&t=1569s
https://www.youtube.com/watch?v=nmXObdmWlys&t=1569s
https://inafrajufrabrasil.blogspot.com/
https://www.jufrabrasil.org/2022/03/manual-orientacoes-conjufra.html
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OFS

Materiais de Promoção Vocacional 
para download

Disponibilizamos em nosso site todo o material elaborado pelo 
Conselho Nacional vigente voltado para o serviço de Promoção 
Vocacional. Clique no título desta notícia e faça o download dos 
materiais:

Propostas de Encontro de Promoção Vocacional JUFRA OFS (2021)
Projeto OFS+1: conhecer, fortalecer e expandir a JUFRA (2021)
Proposta de Encontro Vocacional para o mês das vocações (2020)
Projeto Vocacional OFS +1 (2019)

Materiais do Serviço aos Enfermos e Idosos 
para download

Disponibilizamos em nosso site todo o material 
elaborado pelo Conselho Nacional vigente voltado 
para o SEI (Serviço aos Enfermos e Idosos). Clique 
no título desta notícia e faça o download do 
material disponibilizado.

Carta aos irmãos e irmãs do SEI por ocasião 
do Dia Mundial dos Doentes (2022); Novena de 
Natal (2021); Proposta de Encontro Virtual (2021); 
Roteiro para Celebração Natalina (2020); São 
Joaquim e Sant'Ana: dia dos avós (2020); Oração 
em movimento (2020), entre outros.

Dia do Animador Fraterno e
da Animadora Fraterna

Dia 04 de março, celebramos o dia do Animador Fraterno e da 
Animadora Fraterna!

É com imensa alegria que o Conselho Nacional da OFS do Brasil 
agradece a todos que se doam nesse serviço prestado junto à JUFRA, 
compartilhando seus dons e fomentando o carisma franciscano com 
os jufristas.

Que Deus abençoe sua vidas e vocações, irmãos e irmãs!

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://ofs.org.br/materiais-de-promocao-vocacional-para-download
http://ofs.org.br/materiais-do-sei-para-download
https://www.ofs.org.br/noticias/item/2124-dia-do-animador-fraterno-e-da-animadora-fraterna
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OFS

NOTA JUSTIÇA, PAZ E INTEGRIDADE DA CRIAÇÃO: 
AOS IRMÃOS E IRMÃS DA PENITÊNCIA

Queridos irmãos e irmãs, o mandamento 
do amor exige um incessante desejo de ir ao 
encontro do excluído, daquele que a ideologia 
vigente em nosso mundo destratou, para se fazer 
próximo. Cada tempo tem seus excluídos, e cada 
período cria novas formas de pobreza e restrição 
no acesso aos bens comuns.

Apesar de perceber tanta pobreza ao nosso 
redor, ainda há a necessidade de querer 
encontrá-los. E é neste encontro que somos 
impelidos pela Boa Nova de Jesus Cristo e por 
nossa vocação de penitente a assumir um 
compromisso com o Reino de Deus. Uma vez 
que quando encontramos com o próximo é 
que o nosso amor é colocado à prova. É no 
encontro com os pobres que descobrimos 
como não há direito e tampouco justiça para 
excluídos e marginalizados. Somos forçados 
pela Boa Nova a assumir postura crítica diante 
de tanta indiferença para com os pobres, os 
quais comumente são também percebidos 
nos ambientes eclesiais. Os pobres surgem à 
porta clamando por seus diretos, e percebe-se 
claramente que todas estas situações também se 
devem à indiferença de cristãos e cristãs, que se 
silenciam diante das injustiças para manter seus 
privilégios.

 O amor é concretizado quando saímos de 
nossas comodidades e seguranças e vamos ao 
encontro dos pobres, excluídos e marginalizados. 
Quando nos aproximamos sem medo de nos 
enlamearmos, de nos ferirmos ou de perdermos 
nossos pequenos benefícios e comodidades. 
Esta opção pelos pobres é ingrediente de nossa 
fé cristã e “deriva da nossa fé em Jesus Cristo” 

(EG 186), “deriva da própria obra libertadora da 
graça em cada um de nós” (EG 188).

Todo franciscano e franciscana e toda 
fraternidade deve buscar conviver não somente 
com aqueles e aquelas que podem nos retribuir 
de alguma forma, mas sim com aqueles que 
estão caídos à beira do caminho (Lc 10,30): 
os pobres, doentes, idosos, abandonados, 
esquecidos e descartados por sua forma de vida, 
por seu gênero ou ainda por sua orientação 
sexual (EG 48). Somos “chamados em todo 
lugar e circunstância, a ouvir o clamor dos 
pobres” (EG 191). Pobre é todo aquele ou aquela 
que é excluído econômica, social, política e 
culturalmente, privado de sua liberdade e da 
possibilidade de escolha. É necessário estar 
próximo não somente através de ações ou 
programas assistenciais, mas promovendo 
oportunidades e, em especial, amando. “Quando 
amado, o pobre ‘é 
estimado como de 
alto valor’, e isto 
diferencia a autêntica 
opção pelos pobres de 
qualquer ideologia, de 
qualquer tentativa de 
utilizar os pobres ao 
serviço de interesses 
pessoais ou políticos” 
(EG 199).

 
PARA CONFERIR 
A NOTA NA 
INTEGRA, CLIQUE 
NO TÍTULO.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

Materiais de JPIC para 
download, clique aqui

http://ofs.org.br/noticias/item/2131-nota-jpic-aos-irmaos-e-irmas-da-penitencia
http://ofs.org.br/noticias/item/2131-nota-jpic-aos-irmaos-e-irmas-da-penitencia
http://ofs.org.br/noticias/item/2131-nota-jpic-aos-irmaos-e-irmas-da-penitencia
http://ofs.org.br/noticias/item/2115-livros-de-formacao-da-ofs-disponiveis-para-venda
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
http://ofs.org.br/materiais-do-jpic-para-download
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VIDA CONSAGRADA FEMININA

Irmãs Franciscanas celebram 150 anos 
de presença no Brasil

No dia 02 de abril de 2022, as Irmãs Franciscanas da Penitência 
e Caridade Cristã comemoraram 150 anos de presença da missão 
no Brasil, em Assembleia Celebrativa. Vindas da Alemanha, seis 
jovens irmãs chegaram, em 1872, a São Leopoldo, a convite dos 
padres jesuítas, para se dedicarem à educação das meninas 
de famílias da região. Fazendo memória desta data, a Província 
do Sagrado Coração de Jesus, de São Leopoldo/RS, celebrou a 
história: às margens do Rio dos Sinos, festivamente foi encenado 
a chegada das religiosas em um pequeno barco. Hoje, rendendo 
graças pelas muitas vocações que se empenharam na missão em 
terras brasileiras.

111 anos de Presença das Irmãs Franciscanas 
Missionárias de Maria Auxiliadora no Brasil

Foi no dia 07 de abril de 1911, na bonita e histórica cidade de 
Óbidos, estado do Pará, que as irmãs da Congregação fundada por 
Santa Maria Bernarda aportaram em terras brasileiras, iniciando, 
assim, uma longa e bonita jornada de evangelização que atualmente 
se estende de norte a sul do país.

Gratidão a Deus por todo o bem realizado ao longo desses anos!
Parabéns a toda a Congregação! Felicitações especialmente 

às irmãs que atuam no Colégio Franciscano São José e no Bairro 
Progresso, junto às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Clarissas Franciscanas Missionárias do Santíssimo 
Sacramento realizarão capítulo

Nesta certeza da ressurreição  experimentada  e vivida por nós 
desejamos-lhe um tempo pascal abençoado e fecundo.

Nós, Clarissas Franciscanas Missionárias do SSmo Sacramento,  
realizaremos o nosso XV Capitulo Provincial nos dias  4 a 16 de julho 
de 2022, em Belo Horizonte.

O tema escolhido para reflexão, estudo, oração e principalmente  
inspiração para nossa vida é: “Da Animação Vocacional à Formação 
Continuada: fundamentar a nossa vida no Evangelho de Jesus para 
sermos sinal de unidade, comunhão e esperança para o mundo”.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/irmas-franciscanas-celebram-150-anos-de-presenca-no-brasil/
https://saojoseerechim.com.br/noticias/111-anos-de-presenca-das-irmas-franciscanas-missionarias-de-maria-auxiliadora-no-brasil/
https://cffb.org.br/clarissas-franciscanas-missionarias-do-santissimo-sacramento-divulgam-xv-capitulo-provincial/
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VIDA CONSAGRADA FEMININA

Anunciadoras da Esperança 
em Terras Angolanas!

Irmãs Franciscanas: anjos no 
Sertão Alagoano

Irmãs Franciscanas Alcantarinas 
em formação

XLI JORNADA DE EDUCAÇÃO 
das Irmãs Missionárias 

Capuchinhas em Manaus

Irmã Dulce:
quem foi a 1ª santa nascida no 

Brasil, que morreu há 30 anos

FRANCISCLAREANDO
Vivos para sempre!

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/anunciadoras-da-esperanca-em-terras-angolanas/
https://cffb.org.br/irmas-franciscanas-holandesas-anjos-no-sertao-alagoano/
https://franciscanasalcantarinas.org.br/?p=34785
https://irmasmissionariascapuchinhas.org/2022/04/21/xli-jornada-de-educacao-das-irmas-missionarias-capuchinhas-em-manaus-veja-mais/
https://cffb.org.br/irma-dulce-quem-foi-a-1a-santa-nascida-no-brasil-que-morreu-ha-30-anos/
https://www.cicaf.org.br/portal/index.php/noticias/item/2869-francisclareando-vivos-para-sempre
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VIDA CONSAGRADA MASCULINA

OFM | Conferência 
Franciscana do Brasil e

 Cone Sul

75 anos: com júbilo, frades 
celebram missa de abertura 

do jubileu em Franca / SP

Dia Mundial da Água: Paróquia 
Santo Antônio de Belisário realiza 

a 6ª Caminhada das Águas

Dia da resistência dos 
Povos Indígenas

Encontro de animadores 
capuchinhos de JPIC do Brasil

OFM Santo Antônio realiza 
Conselho Plenário: “Pertença, 

economia e sinodalidade”

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/conferencia-franciscana-do-brasil-e-cone-sul-faz-primeira-assembleia-ampliada/
http://ofmscj.com.br/75-anos-com-jubilo-frades-celebram-missa-de-abertura-do-jubileu-em-franca-sp/
https://cffb.org.br/dia-mundial-da-agua-paroquia-santo-antonio-de-belisario-realiza-a-6a-caminhada-das-aguas/
https://cffb.org.br/dia-da-resistencia-dos-povos-indigenas/
https://www.capuchinhos.org.br/blog/encontro-de-animadores-capuchinhos-de-jpic-do-brasil
http://ofmsantoantonio.org/?p=13853
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REFLEXÃO FRANCISCANA

CARISMA FRANCISCANO – XIII: O 
DEUS ALTÍSSIMO DE FRANCISCO

Frei Almir Ribeiro Guimarães, OFM

O Deus de Francisco não é resultado de uma 
reflexão, de um postulado da teologia ou de 
acomodação ao ambiente. É fonte que lhe brota do 
coração, depois vai se expandindo, exuberante. A fé 
em Deus é como um manancial de vida.

Na sua oração poesia, Louvores do Deus Altíssimo, 
Francisco atribui a Deus uma série de qualificativos 
que são bem a experiência de uma vivência fontal: 
“Tu és o santo, Tu és o forte, Tu és o grande, Tu é o 
Altíssimo… Tu és trino e Uno… Tu es bom, todo bem, o 
sumo bem, Tu és amor. Tu és caridade, Tu és sabedoria, 
Tu és humildade, Tu és paciência, Tu és formosura, Tu 
és mansidão, Tu és serenidade, Tu és quietude… Tu 
és gozo, Tu és esperança. Tu es alegria. Tu és justiça e 
temperança; Tu és toda nossa riqueza e saciedade”.

Esses atributos, jorrando aqui torrencialmente, 
aparecem em seus escritos e mostram claramente 
quem e o que era Deus para Francisco: presença, 
força, vida, dom, libertação, beleza, beatitude, gozo, 
amor, felicidade, plenitude.

Uma das experiências mais significativas é que 
Francisco vive Deus como plenitude do bem. Deus 
não é só Pai bondoso e providente; não é só Senhor 
Altíssimo a que se deve toda a reverência, homenagem 
e adoração, mas ele é o próprio Bem. Muitos teólogos 
viram Deus como o Summum Bonum, mas o original 
é que para Francisco o Summum Bonum não é um 
conceito, mas, verdadeiramente, a experiência da 
suma felicidade em relação pessoal. Deus não é uma 
realidade longínqua e inadequada ao homem, mas 
seu anelo, a sua meta, a sua intimidade, a sua delícia, 
a sua festa.

“No coração da vida franciscana encontra-se a 
experiência de fé em Deus no encontro pessoal com 
Cristo (…) Sob qualquer aspecto que se aborde – oração, 
fraternidade, pobreza, presença no meio dos homens 
– todo projeto evangélico remete continuamente 
para a fé (…) As motivações propostas para todos 
os comportamentos dos irmãos – contemplação, 
jejum, oração, forma de vestir, pobreza, trabalho, 
mendicidade, alimentação – todas mostram que, na 
base de uma tal vida, existe uma experiência única 
de fé em Deus que é amor” (Declaração sobre a 
Vocação da Ordem nos dias de hoje, Capítulo geral 
dos franciscanos celebrado em Madrid em 1973).

Não são somente as formas do viver franciscano 
que brotam dessa experiência. Dela brotam também 
os valores que hoje admiramos em São Francisco: 
o respeito pela pessoa, dignidade do indivíduo, 
fraternidade entre os homens, a missão da paz, 
a solidariedade, a igualdade, o universalismo, a 
simplicidade e o encanto perante as criaturas, tendo 
todos esses valores sua raiz na experiência religiosa 
do Poverello. Esquecida esta todo o edifício espiritual 
franciscano se desmoronaria.

Essa experiência está tanto na raiz de sua existência 
que podemos dizer que toda a sua vida é oração. 
Francisco dirige-se a Deus não somente mediante 
as orações oficiais da Igreja como a liturgia e outros 
exercícios aconselhados pela tradição, mas seu 
movimento existencial abarca todo o seu ser, todos 
os seus comportamentos e também. toda a criação 
num ato permanente de adoração e de louvor.

“A existência religiosa de Francisco não foi um 
construção pensada, projetada, montada, peça 
por peça, mas algo que nascia nele. Nisso se revela 
uma atitude espiritual bem diferente da atitude 
quantificante, matemática, tecnicista, e pré-
fabricante do homem moderno. A de Francisco é 
uma atitude receptiva e poética através da qual a 
vida brota agradecida, feliz, jovial, desimpedida, 
corrente, fecunda. Esta distinção entre fabricação 
e fecundidade, entre coisa e vida é de importância 
crucial. O enfeitiçamento do homem – principalmente 
do homem industrial – pela quantificação, pela 
exploração e pelo domínio, é uma das deformações 
mais perturbadoras do desabrochar da experiência 
religiosa”.

Um salto do mundo da matemática para o mundo 
da vida. Um novo salto acontece quando a vida se 
apreende – era o caso de Francisco – não como algo 
nosso, resultante da fecundidade imanente das forças 
cósmicas, materiais ou biológicas, mas como um dom, 
dom de Alguém, força e ternura de um Amor que nos 
envolve. Com esse salto passamos de um movimento 
linear para um movimento relacional e, por isso, 
pessoal. Uma coisa é a fecundidade biológica, por 
mais assombrosa que seja a proliferação da vida 
vegetal e animal – e outra infinitamente mais nobre 
e aconchegante – é a intimidade e a comunicação 
interpessoal.

CLIQUE NO TÍTULO DA REFLEXÃO
 PARA LER NA INTEGRA

https://cffb.org.br/carisma-franciscano-xiii-o-deus-altissimo-de-francisco/
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ENTREVISTA

Mayra Santos, JUFRA

É natural de Floriano, Piauí. Bióloga, mestra 
em Zoologia com ênfase em Conservação da 
Biodiversidade, doutoranda em Ecologia e 
Conservação da Biodiversidade. Secretária 
Nacional para a área Nordeste A e Regional A2 CE/
PI da Juventude Franciscana do Brasil. E atua como 
Coordenadora de programas do Movimento Laudato 
Si’.

1. Mayra, dia 24 de maio, nós vamos celebrar 07 
anos da Encíclica Laudato Si’. Quais efeitos sociais 
a Encíclica despertou na Igreja e nas relações inter-
religiosas no Brasil? 

Todos os anos são publicados relatórios, artigos e 
notas que apontam tudo que está acontecendo e o que 
vai acontecer, perdas e até espécies que não iremos 
conhecer e que muitas vezes não chega à sociedade 
ficando fechado a quem “detém o conhecimento”, pelo 
palavreado, palavras complexas e até o difícil acesso. A 
carta encíclica mudou isso e abriu a visão, nela contém 
informações socioambientais importantes e escancara 
quem são os atingidos, os que sofrem. Desde 2015, 
a carta e todas as ações recorrentes delas uniu e fez 
gerar mudanças em todas as pessoas.

2. Sabemos que mudar de estilo de vida é um 
compromisso global. São vários passos. Como o 
Movimento Laudato Si’ em parceria com a 1ª, 2ª e 
3ª Ordem Franciscana além da CFFB, CNBB, CONIC 
tem contribuído para a formação humana, social, 
política e ecologia na base da Família? 

Essas parcerias são importantes para chegar na 
base.  E essa é a maneira que queremos contribuir: 
chegando na base, em quem de fato movimenta e 
propaga os compromissos propostos pelo Papa. Jun-
tos/juntas conseguimos criar cursos, gestos concre-
tos, atividades em conjunto, que movimenta para 
além da internet e sim, no cotidiano e base familiar. 
Utilizamos datas importantes para divulgação de ma-
teriais, usando a comunicação em parceria para che-
gar a diversas pessoas através das redes. A base é de 
fato a propagadora de mudanças.

3. Neste semestre mais uma turma de Animadores 
Laudato Si’ iniciará. Quantas pessoas já foram 

capacitadas em nosso 
país? Quais os efeitos 
positivos e os desafios 
no atual contexto 
brasileiro? 

Mais de 1.500 pessoas 
certificadas no Brasil e em países de língua 
portuguesa,  no curso de Animadores Laudato Si’, 
que é um curso presente no mundo todo. Esses 
animadores e animadoras são importantes, todos e 
todas levam o movimento para suas comunidades e 
nos ajudam no desafio de chegar em todos os locais e 
até locais com muitas problemáticas ambientais e nos 
trazem informações de acontecimentos que muitas 
vezes não são divulgados amplamente. Desde o 
início do curso propomos a execução de projetos nas 
comunidades, necessário para receber a certificação, 
portanto propagamos para mais pessoas, para além 
dos inscritos.

Para conhecer mais sobre o curso, acesse: https://
laudatosianimators.org/pt/home-pt/.

4. No Evangelho percebemos em raríssimas 
passagens o cuidado com a Mãe Terra. Já em 
Francisco de Assis, no Cântico das Criaturas fica 
evidente a vida simples, espiritual, e de defesa 
que devemos ter com nossa Casa Comum. Quais 
pesquisas e análises o Movimento realiza para além 
da capacitação? Há grupos, coletivos, associações, 
entidades civis parceiras?

5. Atualmente, você integra o Secretariado 
Fraterno Nacional da JUFRA do Brasil para a Área 
Nordeste A. Quais ações a JUFRA e a OFS realizaram 
em parceria com o Movimento? Como a Vida 
Religiosa Masculina e Feminina poderia firmar 
parcerias?

6. Seria possível apresentar o tema e alguns pontos 
de sua pesquisa de doutorado? Tem inspiração em 
Francisco e Clara?

LEIA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA

CLIQUE NO TÍTULO DA ENTREVISTA
 PARA LER NA INTEGRA

MOVIMENTO LAUDATO SI’

https://laudatosianimators.org/pt/home-pt/
https://laudatosianimators.org/pt/home-pt/
https://cffb.org.br/entrevista-movimento-laudato-si-com-mayra-santos-jufra/
https://cffb.org.br/entrevista-movimento-laudato-si-com-mayra-santos-jufra/
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SAV CLIQUE NO TÍTULO
 PARA SABER MAIS

Serviço da Animação Vocacional 
da CFFB se reuniu

O SAV da CFFB se reuniu neste último sábado, dia 09 de abril, de 
forma virtual. A reunião teve como pauta a criação de uma nova logo 
e os eventos programados para este ano, como o encontro presencial 
em Brasília previsto para os dias 23, 24 e 25 de setembro, bem como 
as lives formativas no segundo semestre deste ano.

Estavam presentes: Ir. Soliane da Silva, CFA – Coordenadora; Helmir 
da Silva, OFS – Vice-coordenador; Frei Gederson Marques, OFMConv.; 
Rafael Carneiro de Sousa, JUFRA; Walas Santos, OFMConv; Ir. Ildaci 
Soares, CFA; Ir. Edina, Ir. Terc. Cap. da Sag. Família, e Ana Paula Silva 
– Sede CFFB.

Missão Amazônia: OFMConv realizam experiência 
missionária no Amazonas

A Província Franciscana São Maximiliano Maria Kolbe, da Ordem 
dos Frades Menores Conventuais possui presença missionária no 
Estado desde 2005, quando Dom frei Agostinho, frade conventual e 
bispo emérito da Diocese de Luziânia deixou o Brasil central para se 
aventurar nas comunidades ribeirinhas e indígenas. Lá se estabeleceu 
em Juruá- AM o ardor missionário dos frades franciscanos conventuais.

De dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, frei André Moreira, frei 
Fernando Pereira e frei Gederson Marques, experienciaram junto 
aos frades missionários as aventuras da missão na Amazônia e o os 
desafios que enfrentam o povo que vivem naquela região.

Encontro Vocacional em Salvador trata do tema da 
Páscoa na perspectiva franciscana

No final de semana de 22, 23 e 24 de abril foi realizado no Convento 
de São Francisco, em Salvador, o 3° encontro vocacional de 2022 com 
o tema: Páscoa na ótica franciscana.

Na sexta-feira, iniciou-se o encontro com o Tríduo de São Benedito 
na Igreja do Rosário dos Pretos, Centro Histórico de Salvador. Foi um 
momento muito interessante onde os vocacionados puderam entrar 
em contato com outra forma de experimentar a fé, na multiplicidade 
que ela permite.

No sábado foi desenvolvido o tema “Páscoa na ótica franciscana” 
por frei Mateus Antony, OFM.

https://cffb.org.br/servico-da-animacao-vocacional-da-cffb-se-reuniu-neste-sabado/
https://cffb.org.br/missao-amazonia-frades-franciscanos-conventuais-realizam-experiencia-missionaria-no-amazonas/
http://ofmsantoantonio.org/?p=13845
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SENTIMENTO DE PERTENÇA

Vicente Gargiulo nasceu em Castellammare di 
Stabia, a 2 de agosto de 1834. A vida de Vicente 
Gargiulo, se desenvolve numa realidade marcada 
pela marginalização e pobreza. A semente da 
vocação foi cultivada e amadurecida no Seminário 
diocesano, onde se configurava a Cristo Bom 
Pastor, conforme o modelo de formação próprio 
do seu tempo. Em 19 de dezembro de 1857 é 
ordenado sacerdote.

Na oração e no discernimento compreendeu 
que a sua obra deveria iniciar-se na Paróquia, 
mas diante de um programa de trabalho tão 
vasto, Pe. Vicente sentia que não poderia realizá-
la sozinho; colocou-se à procura de alguém que 
condividisse o desejo que tinha. A Providência 
estava preparando o encontro decisivo com 
Maria Luiza Russo, uma jovem que há algum 

tempo freqüentava a sua paróquia. Bastou um 
encontro de alto nível espiritual para que aqueles 
dois corações se colocassem em sintonia. A 
criatividade apostólica do sacerdote encontrou 
na experiência de uma irmã, aberta, sobretudo às 
necessidades do povo, o mais idôneo instrumento 
para a intuição que estava amadurecendo.

Com a sua ajuda, à qual rapidamente se uniu 
um pequeno grupo de jovens da paróquia, Pe. 
Vicente conseguiu abrir uma escola gratuita 
de alfabetização e de trabalhos para crianças 
pobres, com o objetivo de erradicar o fenômeno 
da prostituição e da ignorância, bem como a 
promoção integral da pessoa.

Em 1870 o grupo foi consagrado a Deus 
segundo a espiritualidade Franciscana e a reforma 
Alcantarina.

Congregação das Irmãs 
Franciscanas Alcantarinas

A Divina Providência providenciou o Instituto 
das Franciscanas Filhas da Divina Providência 
através de Frei Nicolau Leurs, de Irmãs Agnela de 
São José, Messias Catarina do Céu e Maria Egídia 
da Conceição, chamou as primeiras irmãs para 
que a obra pudesse crescer e frutificar e chamou 
muitas outras que já doaram sua vida e hoje 
se encontram junto de Deus. Ele chamou a nós 
que atualmente estamos vivendo nesta família 
religiosa e agora Deus pode estar chamando você 
para viver e partilhar deste carisma – menores 
pobres em situação de risco. JOVEM, NÃO TENHA 
MEDO! Ele está e estará sempre a seu lado, lhe 
dará tudo o que necessita e muito mais, basta 
confiar e decidir responder ao chamado.

O franciscano foi Frei Nicolau Leurs, nosso 

fundador, “homem da Providência”. Ele foi o 
confessor das Irmãs de 1925 até 1933, assumindo 
esta missão com alegria e dileção; de maneira 
especial, em 1930, ele foi chamado pelo bispo 
Dom Duarte Leopoldo e Silva para dar formação 
e organizar um grupo de Irmãs que crescia e não 
tinha mais ligação estreita com sua Congregação 
italiana de origem (as Pequenas Irmãs da Divina 
Providência).

O acompanhamento de Frei Nicolau foi mais 
intenso no período de 1930 até 1933, quando deu- 
nos formação na espiritualidade franciscana, um 
novo nome, normas segundo o Direito Canônico, 
agregação à Ordem dos Frades Menores, a Regra 
e Vida da Terceira Ordem Regular de São Francisco 
e novo hábito.

 Instituto das Franciscanas Filhas 
da Divina Providência 

CLIQUE NO TÍTULO
 PARA SABER MAIS

https://franciscanasalcantarinas.org.br/?p=155
https://franciscanasprovidencia.org.br/nossa-historia/
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SANTAS E SANTOS FRANCISCANOS

Santa Inês de Praga

Clarissa da Segunda Ordem (1205-1282). Canonizada por João 
Paulo II no dia 12 de novembro de 1989. Também conhecida como 
Santa Agnes de Praga.

Faleceu em 6 de março de 1282 no Convento São Salvador, em 
Praga, de causas naturais. Beatificada em 1874 pelo Papa Pio IX e 
canonizada em 12 de novembro de 1989 pelo Papa João Paulo II. Seu 
túmulo logo se tornou um local de peregrinação e vários milagres 
foram atribuídos a sua intercessão.

Bem-aventurada Maria Bernarda Bütler

Virgem da Terceira Ordem Regular, Fundadora das Irmãs 
Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora (1848-1924). 
Beatificada por São João Paulo II no dia 29 de outubro de 1995 e 
canonizada pelo Papa Bento XVI em 12 de outubro de 2008. Sua 
festa é no dia 19 de maio.

Muito aberta às necessidades da Igreja e com um enorme zelo 
missionário, em 19 de junho de 1888, veio para o Equador com mais 
6 Irmãs para trabalhar na missão, anunciando o Evangelho aos povos 
da América Latina.

Bem-aventurado Egídio de Assis

Discípulo de São Francisco, clérigo da Primeira Ordem (+1262). 
Pio VI aprovou seu culto no dia 4 de julho de 1777.

Dos primeiros companheiros de Francisco de Assis nenhum lhe 
era mais caro ao coração do que um irmão muito simples que ele 
chamava “nosso cavaleiro da Távola Redonda”. Jovem de uma 
piedade e de uma pureza de vida singulares, Egídio admirava seu 
concidadão Francisco à distância, mas não ousava aproximar-se dele, 
até o dia em que soube que seus amigos Bernardo e Pedro tinham-
se tornado seus companheiros, decididos a viver com ele uma vida 
de pobreza. Egídio imediatamente resolveu fazer o mesmo.

CLIQUE NO TÍTULO
PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/santa-ines-de-praga/
https://cffb.org.br/bem-aventurada-maria-bernarda-butler/
https://cffb.org.br/bem-aventurado-egidio-de-assis/
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CENTROS FRANCISCANOS

ITF | Laudato Si’: Leitura 
Francisclareana para o 

Mundo Atual

Graduação em Teologia

BIBLIOTECA VIRTUAL

Especialização Lato Sensu em 
Espiritualidade Franciscana

ITF |
Sínodo e Igreja são Sinônimos

Curso de Teologia Popular

CLIQUE NO TÍTULO
PARA SABER MAIS

https://itf.edu.br/cursos/segmento/186960584/laudato+si+leitura+francisclareana+para+o+mundo+atual.htm
https://www.isb.org.br/component/smartmatriculas/curso/1?itemid=136
https://estef.edu.br/curso-de-espiritualidade-franciscana/
https://itf.edu.br/cursos/segmento/186840857/sinodo+e+igreja+sao+sinonimos.htm
https://estef.edu.br/ctp-curso-de-teologia-popular/
https://www.clarissasmarilia.com.br/biblioteca-serafica
https://www.franciscanos-rs.org.br/biblioteca
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#ESPÍRITOFRATERNOCFFB

#quaresma #familiafranciscana 
#pazebem #cffbsertão

"E amando-vos umas às outras com a caridade de Cristo, demonstrai 
por fora, por meio das boas obras, o amor que tendes dentro,  para 

que, provocadas por esse exemplo, as Irmãs cresçam sempre no amor 
de Deus e na mútua caridade" (Santa Clara de Assis)

OFM | Conferência Franciscana 
do Brasil e Cone Sul

#ofsdobrasil #cffb 
#pascoa2022

Abertura da Semana Cultural 
dos Povos Indígenas, Chapecó

#IrmãsCatequistasFranciscanas 
#MissãoIndigenas

#institutoteologicofranciscano 
#petrópolis #educação

#ofmconv #fradesconventuais
#semanasanta #pazebem

www.CFFB.org.br

CLIQUE NA FOTO
PARA SABER MAIS

Visita Fraterna do Regional.
#jufradobrasil #bahiasul

https://www.instagram.com/p/CblzcNTNgMC/
https://www.instagram.com/p/CctZdvapB3x/
https://www.instagram.com/p/Cbf6LETv3__/
https://www.youtube.com/channel/UCZaHVtBizTOPJ92uTFPpd6w
https://www.instagram.com/p/Cck686KMcfV/
https://www.instagram.com/p/CcvEX8PLsxi/
https://www.instagram.com/p/CcijfykFaCh/
https://www.instagram.com/p/CcJiU5CJW_2/
https://www.instagram.com/p/Cc6Ega8pGpi/
https://www.instagram.com/p/CcLn3zbp15g/
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
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