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Retiro Franciscano Online         

                              Com Pe Éderson Queiroz 

Tema: Seguimento de Jesus Cristo a partir de São Francisco 
 

O carisma franciscano tem se revelado, ao longo dos séculos, de uma grande riqueza e 
atualidade. O mundo em que vivemos necessita de Francisco para reinventar-se noutros 
moldes. O pontificado de Francisco, revela-se que a novidade franciscana é uma fonte 
límpida, cheio de frescor e de genuína inspiração para os nossos dias. 
 
Oferecemos a você, a possibilidade de um Retiro Franciscano, de forma online: 

 início 30 de maio até 03 de junho de 2022.  

 Horários: 9:00hs e 15:00hs, horário de Brasília. 

 Tempo:  de 30 a 40 minutos.  

 Plataforma:  Google Meet. Posteriormente enviaremos o link. 

 Orientador: Pe Éderson Queiroz - da Arquidiocese de Uberaba/MG, franciscano 

de coração. 

 Vaga limitada – inscrições até dia 25/05/2022.  

 Valor da Inscrição: R$ 90,00 – transferência bancária ou PIX: 

Banco do Brasil - Agência: 1003-0 - Conta: 200143-8 
PIX : 31166622000118 
CNPJ: 31.166.622/0001-18 – Conferência da Família Franciscana do Brasil 

 
Prepare-se antes, deixe às suas mãos a Bíblia, Fontes Franciscanas e material para 
anotações. 
 
Lembre-se: o retiro é um tempo pessoal de encontro consigo mesmo, com Deus e com os 
irmãos e irmãs. Organize seu tempo de forma pessoal ou em Fraternidade, para que você 
possa: rezar e refletir, rever-se.  
 
A Fraternidade pode organizar momentos diários ou no final do retiro, para um tempo de 
partilha. Na Fraternidade, em que apenas uma pessoa esteja fazendo o retiro, seria oportuno 
que esta pessoa pudesse partilhar seus momentos com um irmão ou irmã, previamente 
escolhido. 
 
Os momentos de Oração da Liturgia das Horas, Eucaristia,  Adoração, Oração do Terço e 
outras devoções, serão em Fraternidade ou individualmente. Organize-se! 
 
Solicite a ficha de inscrição via e-mail: coordenacao@cffb.org.br ou WhatsApp: 61 99588 
2781. Enviar comprovante de pagamento com: nome, endereço completo com o CEP e o 
CPF ou CNPJ junto com a ficha de inscrição. 

 

   

 

  

 

      
 

           

    
 Ana Paula de Sousa Silva       


