
 

                CONFERÊNCIA DA FAMILIA FRANCISCANA DO BRASIL  

REGIONAL NORTE 2 – PA/AP 

 

CARTA CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

 

 

A/C  

As Irmãs e Irmãos da CFFB Norte 2 e simpatizantes do Carisma Franciscano, 

 

Paz e bem!  

 Animados(as) pelo exemplo de São Francisco e Santa Clara de Assis, nossa 

Família caminha com esperança e alegria do evangelho. Nesta certeza, a CFFB 

Nacional nos proporcionou três prioridades (2019 – 2023):  

SENTIDO DE PERTENÇA 

Fortalecer os vínculos entre o Nacional e os Regionais, Ordens, Congregações, Institutos Franciscanos, JUFRA, 

Movimentos e Serviços na linha da espiritualidade francisclariana no Brasil; 

Revigorar e reorganizar os Regionais e os Núcleos. 

FORMAÇÃO E COMUNHÃO 

Elaborar um plano de formação franciscana para formadores da CFFB, considerando o perfil das novas juventudes; 

Intensificar o diálogo entre o Conselho Diretor com a OFS, JUFRA e outros grupos leigos em vista da formação 

franciscana para um laicato maduro; 

Apoiar e divulgar as iniciativas das Universidades, Faculdades, Institutos e Centros de Espiritualidade Franciscana. 

ECOLOGIA INTEGRAL 

Promover e divulgar o estudo da encíclica “Laudato Si” nos diversos âmbitos da igreja e da sociedade; 

Estabelecer e articular parcerias em defesa da vida, da justiça e da paz com pastorais, movimentos sociais, ONGs, órgãos 

públicos, articulações populares e entidades afins. 

 

 Envolvidos pelo caminho Sinodal, convocamos a todas as irmãs e todos os 

irmãos a se fazerem representados por 3 membros de cada Ordem/ Fraternidade/ 

Congregação em nossa Assembleia Ordinária a ser realizada em modalidade virtual, 

pela plataforma google meet, no dia 19 de junho de 2022, das 9h às 12h.  

O tema desenvolvido será “Em Família: comunhão, participação e missão”. Um 

encontro de escuta e avalição para nossa vida. E para melhor organizarmos nossas 

atividades, não somente para este encontro fraterno, mas em preparação a Celebração 

dos 800 anos da Terceira Ordem em Canindé, estamos solicitando um valor de 

contribuição de R$20,00 por pessoa. (Pix: CPF: 888.084.322-20 ou Depósito Banco do 

Brasil Ag: 3702-8 C/C 34.855-4)  

Enviar o comprovante para: cffbn2@gmail.com ou para whatsApp: 91 

982637814 (Ir° Francisco Araújo) 

As inscrições serão realizadas pelo seguinte link:  

https://forms.gle/H1bgn3GpSGM3e3vi9  

 

Belém/PA, 18 de maio de 2022. 

 Fraternalmente, 

__________________________________ 

Francisco José Corrêa de Araújo, OFS 

Articulador da CFFB - Regional N2 

https://forms.gle/H1bgn3GpSGM3e3vi9

