
CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA FRANCISCANA DO BRASIL 

                  REGIONAL  ALAGOAS 

 

Maceió – AL, 10 de julho de 2022 

Aos jufristas  de Alagoas, 
Aos jovens simpatizantes do carisma franciscano, PAZ E BEM! 

 
  Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria e sincera motivação,chegamos até vocês através 

desta, para convidá-los  a se fazerem presentes no Encontro, pensado e preparado exclusivamente para 

vocês. Uma das prioridades de nossa Coordenação para o quadriênio 2019-2023, foi trabalhar com a 

Jufra, dedicando especial atenção a seu fortalecimento e expansão em nosso Regional Alagoas. A 

pandemia nos restringiu e nos limitou, para que muitas ações pensadas por nossa equipe, infelizmente 

acabaram não podendo acontecer em virtude do momento pandêmico que pedia cautela e distanciamento 

social. 

  A Jufra é um lindo jardim, onde Deus semeia as mais lindas flores para encantar e embelezar a 

vida franciscana, com sua jovialidade, alegria, animação, esperança e vigor. Cada um e cada uma é para 

nós franciscanos e franciscanas das três Ordens, um sinal vital da beleza e da ternura de um Deus que é 

sempre jovem e quis se revelar para nós, na pessoa de Jesus Cristo, nosso irmão, mestre e salvador. Por 

amor à Ele, os jovens Francisco e Clara de Assis, fizeram a belíssima experiência de um seguimento 

determinado e fiel e se tornaram para   aquela    época e para todos os tempos, modelo de desapego, de 

amor generoso a toda a criação e de  vivência  do Evangelho. 

  Tendo em vista que agosto é um mês vocacional e nosso Encontro visa ajudar no despertar,  e/ou 

no acender, reacender a chama do ideal de vida proposto por Francisco e Clara. Para isso, nosso tema 

será: Nos passos de Francisco e Clara, nosso Encontro acontecerá na Escola Nossa Senhora do 

Amparo, localizada na Praça Centenário – Maceió, no dia 07/08/22, no horário das 9:30h  às 15 h, a 

assessoria do tema ficará por conta do Fr. Alex, OFM Cap.  

        PROGRAMAÇÃO 
   9:30h – Oração inicial 
  -  Dinâmica de Apresentação 
  - Reflexão do tema 
  - Lanche 
  - Realidade das Fraternidades 
  - Almoço 
  - Celebração Eucarística 
  - Momento recreativo 
  - Avaliação 
  15 h – Oração de encerramento 
 
  Esperamos contar com a presença de todos e todas, para que nosso Encontro motive a 
caminhada de nossas Fraternidades e mais jovens possam se encantar com o ideal de vida de Francisco e 
Clara. 
 

Fraternalmente,  
 
 
 
                                       Coordenador da CFFB-AL 
 
 
>> OBS: Para melhor organização da logística da alimentação (lanches e almoço) do Encontro, pedimos 

que nos informe o quantitativo de pessoas, até o dia 31/07, pelo whatssap 82 – 99960-6979/ Flávio. 


