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PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

“OBSERVAR O SANTO 
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR 

JESUS CRISTO” (RB, 1,1)
Frei Alex Assunção, OFM | Conselheiro da CFFB

Queridos irmãos e irmãs,
É com alegria que apresentamos a quarta edição 

do Boletim Irmão Sol, para os meses de setembro 
e outubro/2022. Esses meses nos chamam atenção 
para a importância da Bíblia e da missionariedade 
na Igreja, temas caros à nossa espiritualidade e 
identidade franciscana, por fazerem parte do sonho 
de nossos fundadores Francisco e Clara de Assis. 
O mesmo Evangelho que inspirou-os, continua 
nos dias de hoje animando-nos e recordando que 
nossas fraternidades precisam serem fraternidades 
missionárias, que vivem a alegria do Evangelho 
(Evangelii Gaudium), que louvam o Senhor (Laudato 
Si), e proclamam a fraternidade universal (Fratelli 
tutti), difundindo e construindo o mundo de Paz e 
Bem.

Aproveitemos bem esse tempo, para fortalecermos 
nossa vocação, renovando nosso compromisso 
evangélico com a Palavra de Deus e com o mandato 
de Jesus, pois através de nossa profissão religiosa, 
assumimos o compromisso de observar o Santo 
Evangelho e lançarmo-nos na missão. O Papa 
Francisco que tem sido na atualidade, um grande 
expoente da espiritualidade franciscana, tem 
insistido com toda a Igreja para que saia de sua zona 
de conforto para lançar-se na missão. Ele também 
pede para reconstruirmos a Igreja que está em 
ruína, chagada pelo clericalismo e colonialismo, que 
destoam da nossa identidade como Igreja de Cristo. 
É urgente, pois, voltarmos a Jesus e renovarmos 
nosso compromisso sagrado com os pobres, 
ouvindo seus clamores e, também, vociferando com 
eles o grito do Magnificat proclamado por Maria, 
nossa mãe e rainha da ordem seráfica. Precisamos 
como Francisco, reconhecer o rosto de Cristo nos 
indígenas, quilombolas, ribeirinhos, migrantes, 
LGBTQIA+, nos moradores em situação vulnerável 
(sem teto), nos pequenos agricultores, nos sem-
terra, sem-direitos e nos tantos outros irmãos e 
irmãs que se encontram às margens e invisíveis para 
nossa sociedade excludente e insensível. São estes 

os leprosos que precisamos enxergar, abraçar, beijar, 
assumir e carregar as dores. São essas ações que nos 
serão cobradas no dia do julgamento conforme fala-
nos o Evangelho que professamos: “eu tive fome, 
sede, estava nu e preso e me acolheste” (cf. Mt 25, 
31-46). Essas reflexões levam-nos sempre àquele 
convite de nosso Seráfico Pai: “vamos recomeçar a 
servir a Deus, meus irmãos, porque até agora pouco 
ou nada fizemos” (1 Cel, 103).

Todos fomos escolhidos, chamados, consagrados 
e enviados segundo a forma do Evangelho para 
colocar-nos a serviço. Alguns de nós deu o sim de 
imediato, bem na primeira hora, outros, precisaram 
de um pouco mais de tempo mas, todos nós, 
regulares e seculares deixamo-nos seduzir por Cristo, 
a maneira de Francisco e Clara. Livremente fizemos 
nossa consagração através dos votos evangélicos 
para lançarmo-nos na missão, pois ninguém vive 
sua vocação para si mesmo. A vida consagrada só 
tem sentido se for para ser oferecida, lançada, por 
Cristo, em Cristo e com Cristo na convocação do 
“ide” evangélico de Jesus (cf. Mc 16,15). O “ide” 
que, no século XIII norteou e mudou radicalmente a 
vida dos jovens assisenses, Francisco e Clara. Que a 
exemplo de ambos, sejamos, cada vez mais, guiados 
pela Sagrada Escritura e que possamos colocar-nos 
à disposição da ação missionária-evangelizadora da 
Igreja. Que as temáticas desses dois meses ajudem-
nos a voltarmos às nossas raízes francisclarianas.  

Um abençoado tempo de reflexão para o mês 
da Bíblia e o mês missionário. Aproveitem a leitura 
de nosso boletim, que traz reflexões propícias 
para alimentar nossa vida fraterna e aborda sobre 
a Oração pela Criação, os Estigmas e a Festa de 
São Francisco, o Grito dos Excluídos, a Semana 
Franciscana, Encontro do SAV e, dentre outras, 
presenteia-nos com a entrevista com Jefferson 
Machado, OFS do Rio, que aborda sobre o tema das 
eleições/2022. 

Um abraço fraterno a todos e todas.
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REFLEXÃO CLARIANA

SANGUE, VIDA FECUNDA 
E FECUNDANTE

Irmã Maria Fachini, CICAF

“Brotarán de sus entrañas, torrentes de agua 
viva, de su corazón abierto, sangre y agua para la 
vida”. Com esta canção, as comunidades hispano-
falantes gostam de invocar a proteção do amor 
que se derramou como sangue e água do coração 
de Jesus transpassado pela lança (cf. Jo 19,34). 
O sangue derramado na cruz é garantia de 
purificação, de salvação. Sangue é vida e fonte de 
vida. No mês de julho, a igreja católica costuma 
celebrar o preciosíssimo sangue de Jesus, 
“derramado por nós e por muitos, para a remissão 
dos pecados”. Sangue que nos resgatou do poder 
da morte e nos compromete à disposição de dar 
o nosso pela vida do povo, pela vida do planeta.

Francisco se deixou ferir pelos sofrimentos do 
Redentor: “A partir daquela hora, seu coração 
ficou de tal modo ferido e enternecido que, ao 
lembrar-se da paixão do Senhor, sempre enquanto 
viveu, levava em seu coração os estigmas do 
Senhor Jesus, como mais tarde ficou de maneira 
nítida pela renovação dos mesmos estigmas, 
admiravelmente impressos em seu corpo e muito 
claramente comprovados” (LTC 14,1).

Outro testemunho nos chega através do 
biógrafo de Francisco, Tomás de Celano: “Dois 
anos antes de entregar sua alma ao céu, estando 
no eremitério que, por sua localização, tem o 
nome de Alverne, Deus lhe deu a visão de um 
homem com a forma de um Serafim de seis asas, 
que pairou acima dele com os braços abertos 
e os pés juntos, pregado numa cruz. Duas asas 
elevavam-se sobre a cabeça, duas abriam-se para 
voar e duas cobriam o corpo inteiro. Ao ver isso, 
o servo do Altíssimo se encheu da mais infinita 
admiração, mas não compreendia o sentido. 
Experimentava um grande prazer e uma alegria 

enorme pelo olhar bondoso e amável com que o 
Serafim o envolvia. Sua beleza era indizível, mas 
o fato de estar pregado na cruz e a crueldade de 
sua paixão atormentavam-no profundamente. 
Levantou-se triste e alegre ao mesmo tempo, se 
isso se pode dizer, alternando em seu espírito 
sentimentos de gozo e de padecimento. Tentava 
descobrir o significado da visão e seu espírito 
estava muito ansioso para compreender o seu 
sentido. Estava nessa situação, com a inteligência 
sem entender coisa alguma e o coração avassalado 
pela visão extraordinária, quando começaram a 
aparecer-lhe nas mãos e nos pés as marcas dos 
quatro cravos, do jeito que as vira pouco antes no 
crucificado” (1Cel 94,1-7).

Clara nutria um amor ardente ao Crucificado, 
cujo sofrimento reviveu em seu corpo, durante 
prolongada enfermidade. “O sofrimento pela 
Paixão do Senhor era-lhe tão familiar, que das 
sagradas chagas tanto contemplava o amargo 
da mirra, como as mais doces alegrias. ... Uma 
vez, ... o demónio deu-lhe tal pancada na face 
que a vista ficou manchada com sangue e o 
rosto ensanguentado. E para não interromper a 
contemplação as delícias do Crucificado, meditava 
continuamente a oração das cinco chagas do 
Senhor. Aprendeu de cor o Ofício da Paixão, como 
o tinha composto São Francisco, o apaixonado da 
Cruz, e recitava-o muitas vezes com igual fervor”. 
.. (cf. LSC 30, 1-8).

A mesma Legenda testemunha como ela viveu 
a enfermidade como participação nas dores da 
Paixão de Jesus Cristo. “No fim, pareceu debater-
se em agonia durante muitos dias ... Exortada 
pelo bondoso Frei Reinaldo a ser paciente no 
longo martírio de todas essas doenças, respondeu 

https://www.cicaf.org.br/portal/index.php/noticias/item/2926-francisclareando-sangue-vida-fecunda-e-fecundante
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com voz mais solta: “Irmão querido, desde que 
conheci a graça de meu Senhor Jesus Cristo por 
meio do seu servo Francisco, nunca mais pena 
alguma me foi molesta, nenhuma penitência foi 
pesada, doença alguma foi dura”. Interrogada 
sobre quando começou a prolongada doença de 
Santa Clara, respondeu que foi mais ou menos há 
vinte e nove anos” (LSC 44c).

Uma das testemunhas do Processo de 
Canonização fala da consciência e devoção 
com que ela fazia de sua doença uma forma de 
participar no sofrimento redentor de Cristo, uma 

forma de também entregar sua vida, derramar 
seu sangue por amor ao Mestre que já o havia 
feito por nós: “Interrogada sobre os bens de que 
falava, respondeu que quando entrou no mosteiro, 
madona Clara estava doente. No entanto, de 
noite, erguia-se no leito e velava em oração, com 
lágrimas abundantes. E fazia o mesmo de manhã, 
na hora de Tércia” (PC 14,2).

Que tenhamos a graça da união no sofrimento 
redentor de Jesus Cristo, de sentir sempre a força 
fecunda e fecundante do sangue de Jesus Cristo 
em nossa vida, em nossa missão.

O livro retrata seu modo de relacionar com Deus, com os semelhantes, 
com todos os seres; sua maneira de pensar e de agir; suas buscas, 
decepções, tentativas de corrigir caminhos mal percorridos; sua ânsia 
constante por conversão, isto é, por superar o medíocre que acaba por 
reduzir os horizontes do espírito humano.

Escritos de São Francisco
 | R$ 45,00 com freteCFFB.ORG.BR/LOJA

#DICADELEITURA

https://cffb.org.br/produto/escritos-de-sao-francisco/
https://cffb.org.br/produto/escritos-de-sao-francisco/
https://cffb.org.br/loja/
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A luz profética de Clara de Assis brilhou na 
Idade Média e continua iluminando em nossos 
dias, marcados por sombras e escuridão, pois 
feridas da vida humana e da criação se agravam 
cada dia mais, particularmente as feridas dos 
irmãos e irmãs mais pobres e vulneráveis. Mas, 
de onde vinha essa força impetuosa, esse ardor 
que emanava luz capaz de iluminar à sua volta 
e cuja claridade se estendia fora dos muros do 
claustro?

Mensagem para a Festa 
de Santa Clara

CFFB CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

AGENDA
SETEMBRO
Encontro SAV
Tema: Vocação Graça e Missão por 

uma Igreja em Saída.
Quando: 23 a 25 de setembro
Local: Casa de Oração Filippo Smaldone 

– SGAN 911 – Asa Norte, em Brasília – DF

OUTUBRO
Semana Franciscana
Quando: 05, 06 e 07 de outubro
Local: Canal da CFFB no YouTube. Início 

às 20h (horário de Brasília).

Live SAV
Tema: Terra de missão – a vocação que 

se renova.
Quando: 29 de outubro
Local: Canal da CFFB no YouTube. Início 

às 15h (horário de Brasília).

O encontro foi realizado na Sede da CFFB em 
Brasília/DF, dirigido por Irmã Cleusa Neves, CFA 
(Presidente da CFFB). Entre os 4 membros da 
JUFRA (Mailla Oliveira, Ana Clara, Laís Chagas 
e José Douglas), também se fez presente a 
Assistente Espiritual Nacional, Irmã Claudenice 
Sabadin.

Rezemos por esses irmãos que estão avaliando 
e organizando os próximos passos serviço para 
com as crianças e adolescentes que estão 
espalhados por esse Brasil.

Sede da CFFB acolhe I Reunião da Equipe Nacional 
de Articulação da INAFRA do Brasil

https://cffb.org.br/mensagem-da-presidente-da-cffb-para-a-festa-de-santa-clara-2022/
https://cffb.org.br/programacao-2022/
https://cffb.org.br/aconteceu-neste-fim-de-semana-22-a-24-de-julho-a-i-reuniao-da-equipe-nacional-de-articulacao-da-inafra-do-brasil/
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EXPERIÊNCIA ASSIS 2022 CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

I Semana Clariana 2022

Santa Clara e Sinodalidade

A primeira live é composta por Paula Ruas, OFS/BA (moderadora), 
Irmã Vania Simone Martins, CIFA (assessora I) e Frei Vanildo Zugno, 
OFMCap (assessor II).

A segunda live é composta por Ir. Juliana Ferreira de Jesus, IFS 
(moderadora) e Frei Florival Mariano, OFM (assessor).

Clara de nome, 
claríssima de vida

A terceira live é composta por Antônia Laís, JUFRA/PA (moderadora) 
e Daniel Silbernagel, OFS/RJ (assessor).

Noite Clara: Música e Oração

https://cffb.org.br/vem-ai-i-semana-clariana-2022/
https://youtu.be/Nh2L4yo8cIQ?list=PLgM-tgzc-Qrb3hRaud1a2AnXm__6ljBts
https://www.youtube.com/watch?v=9enAzv2WCcY
https://www.youtube.com/watch?v=Cy2IaP1mXm8
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CONHEÇA A CFFB TO - GO - DF

Coordenação

AGENDA

CFFB MT MS
17/09 – Encontro para celebrar as Chagas de São
Francisco de Assis. Local Paroquia Nossa Senhora de 

Fatima em Campo Grande MS.
04/10 – Encontro para celebrar São Francisco. Local. 

A definir.

CFFB RN PB PE
07/07 – Participação no Grito dos Excluídos.
24/07 – Visita do Regional Núcleo de Garanhuns.

CFFB RS
07/09 - Jornadas e Retiro – Presencial, das 08:30 às 

16:00
26/10 - Equipe do EDUFRAN (2º semestre – Sementes 

do Futuro com estudantes).
03 e 04/11 - Assembléia Eletiva - presencial.

CFFB SP
27/09 - Jornada Franciscana 2022 (presencial e
online).
Celebração - Mensagem pelo dia de São Francisco

CFFB TO, GO e DF promove 
JUNIFRAN

CFFB REGIONAIS CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

A temática a ser abordada será: Virtudes e 
valores evangélicos, a partir da Regra Franciscana. 
Com isso, retomaremos a forma vitae que São 
Francisco escreveu e que celebramos seu oitavo 
centenário em 2021, com o olhar direcionado à 
celebração de 2023, que celebraremos os 800 
anos da Regra Bulada. O assessor que conduzirá 
as formações será o Dr. Frei Victor Mora Mesén, 
OFMConv.

O encontro acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de 
outubro de 2022, iniciando às 18 horas da sexta- 
feira, com o término previsto para o domingo no 
almoço e, será no Instituto São Boaventura dos 
Franciscanos Conventuais, em Brasília – SGAN 
Setor de Grandes Áreas Norte 915, 70790-150, 
anexo ao Santuário São Francisco de Assis.

A data limite para a inscrição e pagamento será 
30 de setembro de 2022.

https://cffb.org.br/cffb-goias-distrito-federal-e-tocantins/
https://cffb.org.br/programacao-geral-2022/
https://cffb.org.br/junifran-encontro-de-junioristas-franciscanos-cffb-go-to-e-df/
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A Conferência da Família Franciscana Regional 
BaSe, Núcleo Grão Salvador e Recôncavo realizou 
a I Romaria da Família Franciscana no Santuário 
Santa Dulce dos Pobres em razão dos festejos 
desta Santa tão Franciscana que muito amou. 

A nossa família buscou revitalizar a chama 
do carisma franciscano quando neste encontro 
lançou o Capitulo das Esteiras do Núcleo da 
CFFB/BaSe, previsto para acontecer no dia 08 de 
outubro às 08h com a presença do Cardeal Dom 
Sérgio da Rocha, Bispo da Arquidiocese de São 
Salvador da Bahia.

I Romaria da CFFB BA SE 
Núcleo Grão Salvador e Recôncavo

CFFB REGIONAIS

CFFB Piauí participou do “Lançamento do Boletim 
Retratos da Violência: novos dados do

 Maranhão e Piauí

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

CONHEÇA A CFFB CEARÁ

Coordenação - Facebook
Instagram

No dia 05 de Julho a CFFB Piauí participou do 
“Lançamento do Boletim Retratos da Violência: 
novos dados do Maranhão e Piauí," da Rede de 
Observatórios de Segurança (NUPEC), no Memorial 
Esperança Garcia, em Teresina. O relatório 
apresentou dados catalogados nos últimos 6 
meses com panoramas dos casos de violência 
ocorridos nos dois Estados, sistematizando 
os recortes sobre homicídios, feminicídios, 
linchamento, violência sexual, crimes contra a 
comunidade LGBTQIA+ e intolerância religiosa.

Participar de espaços de diálogo sobre os dados 
do contexto da violência no nosso estado e os seus 

recortes, amplia o conhecimento sobre pautas tão 
próximas a nós, contribuindo para que, quanto 
franciscanos, possamos formentar o debate e 
contribuir com práticas para mudar as realidades 
a partir de nossas ações e fraternidades. 

https://cffb.org.br/i-romaria-da-cffb-base-nucleo-grao-salvador-e-reconcavo/
https://www.instagram.com/p/CgAoe7AJZ14/
https://cffb.org.br/cffb-ceara/
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Preparando-se para o Tempo da Criação 2022

CFFB SINFRAJUPE CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

O Tempo da Criação começa em 1º de 
setembro, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado 
da Criação, e termina em 4 de outubro, festa de 
São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia. 
Com a proximidade do evento deste ano, fizemos 
um roteiro explicando como nos preparar para 
celebrar este evento significativo e olhar para o 
que está por vir.

O que é o Tempo da Criação? É a celebração 
cristã anual de oração e ação pela nossa casa 
comum. Ouvimos e respondemos ao grito da 

criação como comunidade cristã.

BAIXE O GUIA DE CELEBRAÇÃO 2022.

Capuchinhos fazem presença missionária
 nas periferias a partir do JPIC

Com o arrefecimento da pandemia, a Comissão 
Justiça, Paz e Integridade da Criação (JPIC) dos 
capuchinhos de São Paulo vem desenvolver uma 
presença missionária em periferias ao longo 
do estado de São Paulo. Durante o tempo mais 
grave da pandemia, a JPIC articulou campanhas 
solidárias a diversas realidades periféricas, 
principalmente na cidade de São Paulo, em vista 
de socorrer inúmeras famílias que padeciam 
com a falta de renda e o desemprego crescente, 
devido a drástica política econômica atual. Essa 
solidariedade agora vem se fazer também através 
da presença missionária.

Os franciscanos capuchinhos, juntamente com 6 
irmãs franciscanas do Coração de Maria, a maioria 
membros da Comissão JPIC dos capuchinhos de 
São Paulo, estiverão nessa presença missionária. 
No dia 24, houve uma reunião com algumas 
lideranças para conhecer melhor a realidade e 
organizar as atividades nesses dias de presença. 
Nos dias 25, 26 e 27, frei Marcelo Toyansk e as 
irmãs franciscanas – Marinalva, Ruthielle, Janielle, 

Ana, Kaysana e Géssica – visitaram as famílias, 
sempre juntos de lideranças locais, para ajudá-
las também no crescimento e desenvolvimento 
do serviço missionário na comunidade. Na noite 
do dia 25, realizamos um encontro bíblico, com 
partilha da história das pessoas e da comunidade, 
sendo iluminadas por um aprofundamento 
da Palavra de Deus, saindo desse encontro a 
proposta de se realizar, em setembro, grupos de 
aprofundamento da Bíblia na comunidade, na 
perspectiva de “fé e vida”.

No dia 26, à noite, aconteceu um “terço pela 
paz”, unindo a devoção popular com o cuidado da 
vida nas ruas da comunidade, algo que marcou 
muito as famílias naquela noite. Como na maioria 
das periferias, a violência de várias formas se 
faz cotidiana. Rezar e caminhar em meio às 
ruas, trazendo a intenção da paz, marcou muito 
a comunidade, que não tem quase presente 
manifestações da Igreja Católica. E no dia 27, à 
noite, encerramos essa missão com a celebração 
eucarística em uma praça central.

https://seasonofcreation.org/pt/home-landing-pt/
https://seasonofcreation.org/wp-content/uploads/2022/07/SOC-2022-Guia-de-Celebracao-final.pdf
https://www.capuchinhos.org.br/blog/presenca-missionaria-da-jpic-dos-capuchinhos-nas-periferias
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Nesse mês vocacional, em que refletimos e 
rezamos as vocações específicas, trazemos aqui 
duas iniciativas de cuidado com a Casa Comum 
que expressam a vocação de todos/as.

Mutirão e recuperação de nascentes
Com muito ânimo nos reunimos no último 

dia 31 de julho às seis e meia da manhã, em 
frente à Paróquia São José Operário, de onde 
saímos juntos para a comunidade do Poço 
Azul, distante 60 quilômetros de Rondonópolis, 
município de Poxoréo, para mais um Mutirão 
de Recuperação de Nascentes. Desta vez foi no 
sítio do Sr Maroto. Ao chegar na propriedade 
nos juntamos com outras pessoas da família e 
da comunidade; éramos cerca de 50 pessoas, 
homens e mulheres, jovens e crianças. Uma 
festa!

Um olhar cuidadoso para com a Casa Comum

No dia 07 de agosto de 2022 os Simpatizantes 
do Carisma das Irmãs Catequistas Franciscanas 
de Juscimeira - MT, mais uma vez marcaram 
presença na festividade do Padroeiro Bom 
Jesus, doando mudas de plantas frutíferas, 
ornamentais, medicinais e plantas que compõem 
o bioma do Cerrado.

Ao todo foram doadas 320 mudas que 
foram levadas para várias regiões do estado de 
Mato Grosso e outros estados. Toda a ação foi 
registrada em fotos e no relatório mensal dos 
simpatizantes.

De forma muito espontânea conseguimos 
também despertar a atenção e o interesse das 
crianças em levar uma plantinha para casa e 
cultivá-la.

É cuidando da natureza que encontraremos 
beleza e sustentabilidade em todos os lugares.

Cuidar da Casa Comum, Vocação de Todos/as

CUIDANDO DA CASA COMUM

O Frei Marx dos Reis e a responsável técnica 
Rosângela Pezoti, representando o Sefras, jun-
tamente com o Sinfrajupe e a Campanha ‘A vida 
por Um Fio’, realizaram uma atividade no dia 29 
com tema “Proteção Coletiva de Grupos e Co-
munidades Ameaçadas na Amazônia: experiên-
cias, redes e desafios”.

Além disso, em parceria com a Fundação Mott, 
o Sefras também apoiou as atividades: ‘Fundos 
Socioambientais pela Autonomia dos Povos da 
Amazônia’, e ‘Diálogo: Os Fundos como instru-
mento de autonomia!’ Ambas tinham o objetivo 
de dialogar e trocar experiências entre fundos 
criados pelos movimentos sociais na Amazônia 
Brasileira.

De acordo com o Frei Marx dos Reis, o FOSPA 

foi um evento “surpreendente não apenas pelo 
conteúdo, como também pela forma” por con-
ta das apresentações culturais e reflexões apre-
sentadas que mostravam como os problemas da 
Amazônia se interligam com os problemas glo-
bais. 

Ele também se disse impactado, positivamen-
te, pelo protagonismo das mulheres indígenas 
nas discussões tanto nacionais quanto interna-
cionais. E do conhecimento das lutas dos povos 
originários, de forma gráfica, contra os grandes 
negócios que destroem a terra como o extrati-
vismo. 

Sefras participa do X Fórum Social Pan-Amazônico

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://www.cicaf.org.br/portal/index.php/noticias/item/2935-cuidar-da-casa-comum-vocacao-de-todos-as
https://sefras.org.br/blog/sefras-participa-do-fospa/
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IGREJA NO BRASIL E NO MUNDO

Economia de Francisco: até 
os mais jovens comprometidos 

com a ecologia integral
Juventude 2023

26ª Assembleia Geral Eletiva 
da CRB Nacional

19 a 22 de julho de 2022

Um cardeal franciscano e de 
Francisco

Faleceu o Cardeal 
Cláudio Hummes

Conheça o Caderno que reúne reflexões, discursões e 
compromisso com a Política

Na hora de acompanhar as 
propostas dos candidatos (as) e 
fazer o discernimento em quem 
irá votar, é precisar ter uma 
consciência e fazer uma reflexão 
acerca do objetivo comum. 

Uma dica de material para 
se fazer bem esse processo, é 
a Cartilha preparada por uma 
rede de organizações, Comissões 

Episcopais Pastorais para o Laicato 
e para a Ação Sociotransformadora 
da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, serviços, 
pastorais sociais e organismos 
da Igreja, Rede Brasileira de Fé e 
Política, com o apoio da CNBB e 
que faz um convite para um maior 
Encantamento pelo Política. 

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2022-08/economia-francisco-papa-jovens-ecologia-integral-assis.html
https://26age.crbnacional.org.br/2022/07/21/eleita-a-nova-presidenta-da-crb-nacional/
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2022-08/um-cardeal-franciscano-e-de-francisco.html
https://www.cnbb.org.br/faleceu-o-cardeal-claudio-hummes/
A experiência do discipulado na atualidade
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Congresso Nacional da JUFRA já tem lugar e data 
marcada para 2023

O CONJUFRA 2023 acontecerá na região 
metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, 
entre os dias 17 e 21 de fevereiro.

Contamos com a presença dos irmãos nesse 
momento que será incrível!

#Jufra #Conjufra2023

JUFRA

IX PROVOCAE da 
INAFRA

Paz e bem meus irmãos e minhas irmãs!
É com muita alegria que a INAFRA do Brasil 

divulga o material do IX PROVOCAE para a 
INAFRA, que ocorrerá  de 13 a 21 deste mês e 
contamos com vocês.

Precisamos lançar a rede e avançar para águas 
mais profundas e iremos realizar grandes coisas 
trabalhando em fraternidade.

Contamos com todos vocês!

Luto e esperança na Páscoa Definitiva de
 Dom Cláudio Hummes

"Não se esqueça dos pobres". Essa foi a frase soprada pela Divina 
Ruah ao então Cardeal Bergolio por meio de Dom Cláudio Hummes. 

Ele que muito além do amigo e "batizador" do papa, foi um irmão 
franciscano que tão bem soube levar o Evangelho para a vida e a vida 
para o Evangelho. 

Em sua Páscoa Definitiva queremos rezar por essa esperança de 
vida eterna, que se concretiza na transformação e construção de uma 
sociedade justa, solidária e fraterna.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://www.instagram.com/p/ChLFwPaPkQY/
https://inafrajufrabrasil.blogspot.com/2022/08/ix-provocae.html
https://www.jufrabrasil.org/2022/07/luto-e-esperanca-na-pascoa-definitiva.html
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“É preciso pescar diferente”
XI PROVOCAE

Minhas irmãs e irmãos, paz e bem!
Estamos mais uma vez nos preparando para 

vivenciar a SEMANA DE PROMOÇÃO VOCACIONAL 
E AÇÃO EVANGELIZADORA da JUFRA do Brasil, 
que nesse ano celebraremos a 9º edição. É um 
momento de profundo cuidado com as nossas 
fraternidades locais e de lançarmos as redes 
para que novas pessoas possam mergulhar nesse 
carisma franciscano.

Depois de um bom tempo nos reunindo de 
forma online ou até mesmo sem nos reunir, 
a JUFRA do Brasil CONVOCA todas as nossas 
bases, as fraternidades locais, a vivenciarem esse 
momento. Não deixemos o momento passar! Nos 
unamos para proporcionar esses momentos e até 
mesmo registrando e nos marcando em nossas 
redes sociais, para que assim outras fraternidades 
vejam e se motivem a somar nessa grande ciranda.

Esse ano trazemos o tema: “Fraternidade 
e Missão: é preciso avançar para águas mais 
profundas” e o lema: “Mas por causa da tua 
palavra, lançarei a rede” (Lc 5, 5), ambos são 

inspirações divinas do Santo Evangelho sobre 
nossa missão como pescadores do povo de 
Deus. Nosso material também bebe na fonte da 
primeira PROVOCAE que na época trouxe uma 
reflexão sobre o cuidado com o nosso barco de 
pesca, assim sendo, podemos prosseguir para 
jogar as redes como ordena Jesus.

O material está organizado em um único 
encontro dividido em dois momentos: um para 
reflexão da própria fraternidade e outro para o 
agir da missão. Esperamos que todos gostem e 
que possam realizar esse momento tão lindo em 
nossas fraternidades.

A nossa Infância e Adolescência Franciscana 
(INAFRA) não pode ficar de fora, e vem com um 
material próprio para a faixa etária abrangente, 
então divulguem também, para que assim 
possamos celebrar esse mês de agosto, mês 
dedicado as vocações. E assim, verdadeiramente 
cuidar e fazer brotar novas flores para o Jardim 
que é a JUFRA/INAFRA do Brasil.

Que o nosso Bom Deus nos abençoe hoje e 
sempre e Santa Rosa de Viterbo seja inspiração 
de sempre nos mantermos pelos Caminhos do 
Senhor. Vamos JUFRA do Brasil!

Fraternalmente,

José Douglas de Souza, OFS/JUFRA
Secretário Fraterno Nacional 

Rafael Carneiro de Sousa, JUFRA
Secretário Nacional de Ação Evangelizadora

JUFRA CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://www.jufrabrasil.org/2022/08/xi-provocae.html
https://inafrajufrabrasil.blogspot.com/
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OFS

Pacto de Olinda, carta compromisso por Justiça, 
Paz e Integridade da Criação

Nós, franciscanas e franciscanos seculares do Brasil, reunidos em 
Olinda – PE, entre os dias 18 e 21 de agosto de 2022, por ocasião 
do Capítulo Nacional da OFS do Brasil, inspirados no carisma e na 
espiritualidade de São Francisco e Santa Clara de Assis, que nos 
impulsiona a seguir o Cristo pobre e crucificado, sob o túmulo de 
D. Hélder Câmara, verdadeiro profeta da esperança, conscientes 
da realidade brasileira de sofrimento, morte, violência, injustiça 
e opressão e de que devemos testemunhar nossa fé por meio de 
iniciativas corajosas, nos comprometemos, tal qual muitos bispos o 
fizeram por meio do pacto das catacumbas, a lutar...

OFS do Brasil lança 4ª edição do Encarte 
de Formação: "A OFS precisa falar sobre..."

A proposta é apresentar as nossas fraternidades 
textos formativos com informações robustas e 
reflexivas sobre temáticas, que 
muitas vezes são apresentadas 
aos nossos irmãos e irmãs 
de maneira incorreta ou com 
interpretações equivocadas. 
Então, vamos aproveitar esses 
materiais para aprofundar, 
de forma madura, temas que 
precisam ser discutidos de 
forma minuciosa em nossas 
fraternidades. Por isso, cada 
texto poderá ser utilizado na 

nossa formação individual e também coletiva, 
nos momentos de partilhas familiares e nos 

encontros formativos em nossas 
fraternidades, de acordo com 
cada realidade, particularmente 
na formação permanente. Vale 
ressaltar, que os textos são 
atemporais e por isso, podem 
ser revisitados sempre que 
necessário por todos os(as) 
irmãos(ãs).

Prioridades, resoluções, recomendações e moções 
aprovadas no Capítulo Nacional

PRIORIDADES
Formação de novas lideranças: como forma de promover a renovação dos 

conselhos e serviços, em todos os níveis, tendo em vista o fortalecimento do 
carisma e da identidade do Franciscano Secular, de forma contínua.

JPIC: sendo o serviço uma forma de expressão do cuidado com a Casa 
Comum, é importante que o trabalho seja implementado de forma efetiva, 
particularmente em nível regional e local.

Promoção Vocacional: como forma de revitalizar e revigorar as 
Fraternidades, por meio de dois eixos: - Na criação e/ou fortalecimento da 
JUFRA e INAFRA. - No despertar e acolhimento de novas vocações adultas.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://ofs.org.br/noticias/item/2175-pacto-de-olinda-franciscanos-criam-carta-compromisso-por-justica-paz-e-integridade-da-criacao
http://ofs.org.br/noticias/item/2169-ofs-do-brasil-lanca-4-edicao-do-encarte-de-formacao-a-ofs-precisa-falar-sobre
http://ofs.org.br/noticias/item/2173-prioridades-resolucoes-recomendacoes-e-mocoes-aprovadas-no-capitulo-nacional-em-olinda
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OFS

OFS DO BRASIL REALIZA CAPÍTULO ELETIVO E
 RENOVA SEU CONSELHO NACIONAL

A Pousada Convento da Conceição, na cidade 
de Olinda/PE, acolheu o Capítulo Eletivo da Ordem 
Franciscana Secular do Brasil, realizado entre os dias 
18 e 21 de agosto. O Capítulo é momento profundo de 
espiritualidade, de alegria pelo encontro de irmãos e 
ocasião para avaliar a caminhada e escolher os irmãos 
que estarão a serviço na missão de conduzir a OFS, no 
espírito de conversão diária, crescimento fraterno e 
construção do Reino de Deus.

Para isso foram convocados os irmãos e irmãs 
Ministros e Vices de todos os Regionais, Assistentes 
Espirituais e os membros do Conselho Nacional 
cessante, que conduziu os trabalhos para o triênio 
2018-2021 e ficou por mais um ano, prorrogado 
em virtude da pandemia da Covid-19. Além destes, 
estiveram presentes o Ministro Geral da OFS, o irmão 
Tibor Kauser, da Hungria, e o Frei Tomas Ginga Panzo 
Suva, OFMCap, Assistente Espiritual Geral.

Em espírito de oração e através de uma organizada 
votação eletrônica, foram eleitas as irmãs e os irmãos 
que estarão à frente do Conselho Nacional da OFS do 
Brasil durante o triênio 2022-2025. São eles:

Ministra: Maria José Coelho (reeleita)
Vice-Ministro: Marco Antonio Dias Rodrigues 

(reeleito). Secretário. Emanuelson Matias de 
Lima. Tesoureiro: Felipe Paiva Guedes (reeleito). 
Coordenadora de Formação: Bernadete de Lourdes 
Franco Pereira. Assessor Jurídico: Lourival Godinho da 
Silva Júnior. Animadora Fraterna para a JUFRA: Juliana 
Caroline Gonçalves Almeida. Coordenadora da Área 
Norte: Ailda Roberta Ouriques de Oliveira Gouveia. 
Coordenadora da Área Nordeste A: Iramar de Souza 
Franco. Coordenador da Área Nordeste B: Helmir José 
Soares Silva. Coordenadora da Centro-Oeste: Darilene 
Pereira da Silva. Coordenadora da Área Sudeste: 
Dirlene Heloísa Loiola Lima. Coordenadora da Área 
Sul: Célia Maria Plentz.

Na ocasião também foi eleito o Conselho Fiscal, 
que ficou assim definido: Roseli Aparecida Consolaro 
Nabozny, Joseval Ferreira Ramos e Maria Izabel 
Barbosa como titulares e Helio da Costa Gouvêa, José 
Carlos Dionízio e Sandra Regina de Oliveira como 
suplentes.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

Confira os materiais à 
venda na Sede da OFS

Guia para utilização do 
sistema Francelo

http://ofs.org.br/noticias/item/2171-alegria-e-espiritualidade-ofs-do-brasil-realiza-capitulo-eletivo-e-renova-seu-conselho-nacional
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-a-venda
http://ofs.org.br/guia-do-sistema-francelo
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VIDA CONSAGRADA FEMININA

25 anos de presença das Franciscanas 
Alcantarinas em Serra do Ramalho - BA

Dos dias 14 ao dia 21 de Agosto de 2022, nós Irmãs Franciscanas 
Alcantarinas realizamos uma semana missionária em Serra 
do Ramalho - BA. Celebrando junto com o povo os 25 anos de 
presença Alcantarina e trabalho missionário.  Durante a semana 
realizamos visitas as agrovilas da cidade, assistidas pelas Irmãs e 
os padres vicentinos. 

Foram dias de muita partilha, acolhida e fé junto ao povo. No dia 
21 tivemos a celebração Eucarística em ação de graças pelos 25 
anos de presença Alcantarina presidida pelo nosso Bispo Dom João 
Santos Cardoso. Momento de agradecermos juntos as maravilhas 
que Deus realizou nestes 25 anos de serviço ao Reino.

XII Capítulo Geral Irmãs Missionárias Franciscanas 
de Santo Antônio

Nos dias 01 a 05 de julho de 2022 se deu inicio ao nosso capítulo 
geral, na Cidade de Palmeira dos Índios, em Alagoas.

O governo geral do Brasil, está composto desta maneira: Superiora 
Geral: Irmã Maria das Dores do Nascimento, Assistente Geral: Irmã 
Lurdes Santana, Ecônoma Geral: Irmã Nadja, e secretária Geral: Irmã 
Edineuza Araújo. 

No dia 06, houve a Missa de posse do novo governo, celebrada 
pelo Bispo da Diocese de Palmeira dos Índios, Dom Manoel Filho.

Todas as irmãs da congregação presenciaram esse momento 
histórico da nossa Congregação.

XV Capítulo das Irmãs Clarissas Franciscanas 
Missionárias do Santíssimo Sacramento

Nos dias 04 a 16 de julho estivemos reunidas em Assembleia para 
avaliar o quatriênio passado, planejar e projetar metas para o futuro.  
Foram dias intensos de oração, reflexão, partilha de vida e comunhão. 

Neste período também elegemos a nova Coordenação Provincial 
que tem agora a missão de animar a nossa Província. Foram eleitas 
nossas Irmãs:bIr. Ana da Consolação Chagas - Superiora Provincial. 
Ir. Maria do Rosário de Lima - Vice Provincial. Ir. Rosimeire de Souza 
Luciano - Conselheira Provincial. Ir. Maria Inês de Almeida - Conselheira 
Provincial. Ir. Regina Lúcia Abreu Lima Resende - Conselheira Provincial. 

Que o Senhor Deus abençoe a nossa missão!

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://franciscanasalcantarinas.org.br/?p=34853
http://franciscanadesantoantonio.blogspot.com/2022/07/capitulo-geral.html
http://www.clarissasfranciscanas.com.br/2022/08/xv-capitulo-provincial.html
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VIDA CONSAGRADA FEMININA

Franciscanas do Amparo:
Projeto Intercongregacional 

no Peru

Franciscanas de ingolstadt:
Missão Jovem na Amazônia

Franciscanas de São José: 30 
anos de nossa presença 

missionária em Angola

Solenidade de Santa Clara no 
Mosteiro de Santa 

Clara do Deus Trino

Reflexão I 
“Crescer no amor universal 

com o coração indiviso”

Irmãs Missionárias Capuchinhas 
realizam encontro com a 
Juventude “Cristo Vive e

 te quer Vivo” 

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://www.franciscanasdoamparo.org.br/2022/08/17/projeto-intercongregacional-peru/
https://www.franciscanas.org.br/noticias/missao-jovem-na-amazonia/
https://www.franciscanasdesaojose.org.br/30-anos-de-nossa-presenca-missionaria-em-angola-3/
https://cffb.org.br/solenidade-de-santa-clara-no-mosteiro-de-santa-clara-do-deus-trino/
https://cffb.org.br/reflexao-i-crescer-no-amor-universal-com-o-coracao-indiviso/
https://irmasmissionariascapuchinhas.org/2022/08/28/irmas-missionarias-capuchinhas-realizam-encontro-com-a-juventude-cristo-vive-e-te-quer-vivo-no-instituto-frei-joao-pedro-em-fortaleza/
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VIDA CONSAGRADA MASCULINA

Marcha Franciscana completa 
22º edição à Nascente do Rio 

São Franscisco

Santa Clara e a Eucaristia 
como nosso ponto de partida

Esboço histórico dos 365 anos 
da Província a serviço da Ordem 

e da Igreja no Brasil

Ministro Geral comenta o rescrito 
do Papa que autoriza irmãos

 leigos serem superiores

As Leis como arma e 
escudo contra a escravidão e 

luz para a liberdade 
de filhos de Deus

Festa de São Maximiliano, 
padroeiro da Província

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/marcha-franciscana-completa-22o-edicao-a-nascente-do-rio-sao-franscisco/
https://franciscanosamazonia.org.br/santa-clara-e-a-eucaristia-como-nosso-ponto-de-partida/
https://www.ofmsantoantonio.org/noticia/esboco-historico-dos-365-anos-da-provincia-a-servico-da-ordem-e-da-igreja-no-brasil-2022-08-24-12-07-23/
http://fradesfranciscanos.com.br/ministro-geral-comenta-o-rescrito-do-papa-que-autoriza-irmaos-leigos-serem-superiores.html
https://www.ofmsantoantonio.org/noticia/as-leis-como-arma-e-escudo-contra-a-escravidao-e-luz-para-a-liberdade-de-filhos-de-deus-2022-06-16-12-55-26/
https://www.franciscano.org.br/comunicacoes/noticias/item/1775-festa-de-sao-maximiliano-padroeiro-da-provincia
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REFLEXÃO FRANCISCANA

IDENTIDADE FRANCISCANA

Frei Walter Schreiber, OFM

 Para entender o lugar dos pobres na vida de São 
Francisco devemos olhar o caminho de conversão 
de Francisco. Era um jovem reconhecido em 
Assis, filho de um comerciante rico, que teve os 
meios para oferecer aos amigos diversão e festas. 
Depois se encanta com a vida dos cavalheiros e 
deseja ser um deles e por isso participa da guerra 
entre Perugia e Assis. Foi prisioneiro e sofreu 
uma longa doença que se torna um momento de 
“kairos”, de mudança de sua vida. A recuperação 
da doença foi acompanhada por uma conversão 
profunda, que o levou buscar o verdadeiro sentido 
de sua vida. Ele o encontra na Igreja São Damião 
no contato com Jesus Cristo crucificado, “que se 
fez pobre por nós, neste mundo” (cf. 2Cor 8,9; 
Regra Bulada 6,3). “Ele tinha a condição divina, e 
não considerou o ser igual a Deus como algo a 
que se apegar ciosamente. Mas esvaziou-se a si 
mesmo, e assumiu a condição de servo, tomando 
a semelhança humana” (Flp 2,6s). 

Para Francisco o grande ato de misericórdia e 
de humildade de Deus é justamente o mistério 
de Encarnação. Deus se fez pobre e por isso o 
pobre para Francisco se torna uma mediação 
para seguir fielmente a Jesus. O encontro com 
o leproso torna-se decisivo para Francisco: “E o 
Senhor mesmo me conduziu entre eles e eu tive 
misericórdia com eles. E enquanto me retirava 
deles, justamente o que antes me parecia amargo 
se me converteu em doçura da alma de do 
corpo” (Testamento 2-3). O pobre se torna assim 
para Francisco a mediação concreta para seguir 
a Jesus. “A Regra e a vida dos frades menores 
é esta: observar o santo Evangelho de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem 
propriedade e em castidade” (Regra Bulada 1,1). 
Na Regra não Bulada ele acrescenta “e seguir a 
doutrina e as pegadas de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, que diz: “Se quiseres perfeito, vai, vende 
tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um 
tesouro nos céus, e vem e segue-me” (2-3).

Ser solidário com os pobres para Francisco é 
inerente ao seguimento de Jesus, é fidelidade 
ao Evangelho, é vivência do Reino de Deus. No 

Evangelho de Mateus ele nos mostra isso:  O 
que em primeiro momento é uma compreensão 
teológica do pobre se torna no próprio Evangelho 
ao mesmo tempo uma opção humana concreta 
ou com palavras modernas política, econômica 
e sociológica. “Pois tive fome e vocês me deram 
de comer, tive sede e me deram de beber, era 
estrangeiro e me acolheram, estava nu e me 
vestiram, estava doente e me visitaram, estava 
na cadeia e vieram me ver” (Mt 25,35s).

Como para São Francisco o leproso foi a chave 
da aproximação ao mistério de Deus, assim os 
pobres de hoje devem ser para os Irmãos Menores 
o caminho para seguir Jesus. O Documento de 
Puebla nos fala das feições sofredoras de Cristo, 
hoje: feições de crianças golpeadas pela pobreza; 
feições de jovens desorientados; feições de 
indígenas vivendo segregados e em situações 
desumanas; feições de camponeses sem terra; 
feições de operários mal remunerados e com 
dificuldades para defender os seus direitos; 
feições de subempregados e desempregados sem 
condições de oferecer uma vida digna aos suas 
famílias; feições de marginalizados e amontoados 
carentes de desenvolvimento humana; feições 
de anciãos cada dia mais numerosas postos a 
margem da sociedade (cf. Puebla Cap. II, 32-39).

Finalizando, a opção pelos pobres para os 
Irmãos Menores é uma opção evangélica e o 
compromisso assumido na profissão da Regra e 
Vida. É um desafio permanente a ser conquistado 
pessoal e comunitariamente. Papa Francisco na 
sua homilia em Santa Marta, aos dias 11 de maio 
de 2013 fala da missão da Igreja: “Que o Senhor 
nos dê esta liberdade de entrar naquele santuário 
onde Ele é sacerdote e intercede por nós e 
qualquer coisa que pedirmos ao Pai em seu nome, 
Ele nos dará. Mas também nos dê a coragem de ir 
naquele outros “santuário” que são as chagas dos 
nossos irmãos e irmãs necessitados, que sofrem, 
que levam ainda a cruz e ainda não venceram, 
como Jesus venceu”. O pobre é um “santuário”, 
por isso deve ter um lugar privilegiado na vida e 
missão dos Irmãos Menores. 

CLIQUE NO TÍTULO DA REFLEXÃO
 PARA LER NA INTEGRA

https://www.ofmsantoantonio.org/noticia/identidade-franciscana-qual-e-o-lugar-dos-pobres-no-carisma-franciscana-e-na-vida-dos-frades-menores-2022-08-15-09-00-00/
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ENTREVISTA

Jefferson Machado, OFS

Carioca, durante muito tempo morador do 
Município de Nilópolis na Baixada Fluminense. 
Doutor em História Comparada pelo PPGHC/UFRJ. 
Coordenador de formação da Fraternidade Nossa 
Senhora Aparecida da OFS em Nilópolis. Professor 
de Franciscanismo no Curso de Verão do Centro de 
Espiritualidade da PROCASP, do Instituto de Estudos 
Franciscanos das Províncias Franciscanas Capuchinhas 
do Nordeste e da Pós-Graduação em Franciscanismo 
da Província dos Frades Menores Capuchinhos do 
Paraná. Um dos irmãos do coletivo negro ecumênico 
franciscano Diálogos da Esperança.

1. É de amplo conhecimento que nosso país 
atravessa em vários sentidos, sobremaneira 
politicamente, um momento profundamente 
desafiador. Com seu olhar e experiência é possível 
identificar quais são os maiores desafios? 

O Brasil traz em sua História a marca da escravização 
de seres humanos. Após a libertação do povo negro 
não houve a preocupação em integrá-los à sociedade. 
Depois de mais de 100 anos de liberdade os efeitos 
desse momento de nossa história ainda nos fazem 
mal. Mas, qual o motivo de começar a nossa reflexão 
por esse tema? Precisamos refletir quais são as 
formas de combate dos problemas brasileiros. Temos 
a tradição de esconder ou fingir que não temos 
graves problemas que precisam ser debatidos pela 
sociedade, a fim de encontrarmos um caminho que 
faça nosso país ser mais justo e solidário. Então, esse 
seria nosso primeiro desafio: aprendermos a debater 
sobre nós mesmos.

2. Diante do carisma de Francisco e Clara, quais 
desafios saltam, ou pelo menos deveriam saltar, aos 
nossos olhos e nos mobilizar? 

O cuidado com os leprosos, um grande exemplo 
de serviço, nos leva a ver a importância em cuidar da 
saúde e dar amor aos excluídos. Não precisamos de 
um país, ou seja, de um mundo que esteja acima de 
todos, pois nosso Deus é um Pai que não se coloca 
acima, mas a nosso lado, a fim de podermos caminhar 
de forma coerente.

3.  Muito se fala nesses tempos em polarização 

e ideologização. Quais 
condutas e princípios 
você acredita que 
são inegociáveis 
às franciscanas e 
franciscanos diante do que 
estáem pauta? Vamos citar dois 
exemplos: o armamento e a violência política. 

Primeiro, devemos ceder para termos uma sociedade 
mais justa. É um absurdo sermos franciscanos e não 
sermos solidários. Não podemos crer que um país 
católico é um país que sufoca as experiências de vida 
diferentes das nossas. A sociedade, para nós, deve ser 
plural.

4. Tem-se muito zelo, por vezes dificuldades, 
em lidar com a temática da política institucional e 
partidária no seio dos movimentos religiosos. O 
que você diria para os irmãos e irmãs da Família 
Franciscana sobre esse desafio, e se temos, como 
recuperar esse espaço dentro da política, em 
especial ao considerar que somos uma família em 
sua maioria formada por leigas e religiosas?

Além de religiosos somos cidadãs e cidadãos e vi-
vemos em sociedade, não vivemos separados. Nossas 
leis não são diferentes, ou seja, toda nossa vida está 
inserida no contexto social em que vivemos.

Como brasileiros e brasileiras temos que conhecer 
e entender como a política nacional lida com nossos 
temas fundamentais. Sendo assim, não podemos ficar 
alheios à vida política.

5. A história brasileira é marcada no cenário 
político por fortes imersões de franciscanas e 
franciscanos em cenários regionais e nacional, na 
luta por Justiça social, paz e bem. Recordando Zilda 
Arns Neumann, Dom Helder Câmara, Chiara Lubich, 
qual o legado e quais ensinamentos deles para nós?

6. Muito também se fala em autocrítica. Enquanto 
família, dentro da abrangência do seu olhar e 
lugar de fala, sobre quais pontos poderíamos nos 
questionar?

LEIA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA

CLIQUE NO TÍTULO DA ENTREVISTA
 PARA LER NA INTEGRA

ELEIÇÕES 2022 EM UMA 
PERSPECTIVA FRANCISCANA

https://cffb.org.br/entrevista-eleicoes-2022-em-uma-perspectiva-franciscana-com-jefferson-machado-ofs/
https://cffb.org.br/entrevista-eleicoes-2022-em-uma-perspectiva-franciscana-com-jefferson-machado-ofs/
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SAV CLIQUE NO TÍTULO
 PARA SABER MAIS

SAV entrevista Carlos Eduardo, 
assessor do Encontro Nacional

O acesso à Espiritualidade Franciscana se deu pelo contato e 
diversas assessorias a grupos da Família Franciscana.

1. Qual impacto o Ano Vocacional tende a repercutir numa proposta 
da Igreja em saída?

2. O que espera do encontro do SAV que vai acontecer em Brasília?
3. Quais desafios vislumbra na dimensão dos Animadores 

Vocacionais?
4. Em relação ao tema e o lema do encontro do SAV/CFFB, o que 

destaca como fator essencial do chamamento?

"A experiência do discipulado na atualidade", 
SAV CFFB promoveu mais uma live formativa

Assessor: Frei Sérgio Dal Moro, OFMCap
Moderador: Frei Walas Santos, OFMConv
Momento orante: Irmã Ildací Soares, CFA

CIFA realiza encontro vocacional com o tema
 "Cristo vive! Somos suas testemunhas"

No dia 21 do agosto, tendo em vista estarmos no mês das 
vocações, as Irmãs da Betânia Irmão Sol, em Manaus/AM, realizaram 
um encontro vocacional, refletindo com as jovens, com o lema: “Eu 
vi o Senhor!’’ (Jo20,18). Ir. Andréia trabalhou sobre o chamado que 
vai acontecendo na vida das pessoas e Ir. Silvana Carvalho, sobre as 
Vocações Especificas. O encontro contou com a participação de 19 
jovens, vindas das cidades de Canumã, Novo Remanso e Manaus. 
Também tivemos alegria de ter a participação de nossa Ministra 
Geral, Ir. Iriete Lorenzzetti e o testemunho vocacional da Postulante 
Fernanda e demais Postulantes.

https://cffb.org.br/sav-entrevista-carlos-eduardo-assessor-do-encontro-nacional/
https://www.youtube.com/watch?v=rc_sr3cU_7I
http://www.cifa.org.br/noticias/encontro-vocacional-em-manaus-am-1
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SENTIMENTO DE PERTENÇA

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. A missão principal era a educação das 
jovens pobres. Mais tarde assumiram também a 
missão de cuidar dos doentes em hospitais, bem 
como outras atividades pastorais.

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 sem 
perder de vista o carisma.

Franciscanas de Siessen

Desde 1917 Alzira da Conceição Sobrinho e 
Maria Augusta Martins, naturais da aldeia de 
Pereira – Mirandela, viviam o ideal de fundar uma 
Congregação Religiosa dedicada à adoração e 
reparação de Jesus no Sacramento da Eucaristia, 
segundo uma espiritualidade franciscana. 
Enquanto as autoridades da Igreja não concediam a 
necessária aprovação, as duas foram alimentando 
este sonho, começando desde logo a encarná-lo 
na sua vida, através do testemunho e de obras de 
apostolado e de solidariedade. 

Maria Elisa Feyo (que viria a ser a primeira 
Superiora Geral da nova Congregação) e Florência 
do Carmo Pereira, simpatizantes e admiradoras 
da obra, assumiram também como seu este ideal 
e, de alma e coração, trabalharam para a sua 

concretização.
No ano de 1939, foi transferido da Diocese de 

Cochim, na Índia, para a sua diocese de origem 
(Bragança-Miranda), D. Abílio Augusto Vaz das 
Neves que,  ao tomar contacto com o ideal de 
Pereira, depressa o assume e incrementa com 
paternal solicitude. 

É então que se dá início à formação dos dois 
primeiros elementos, com a ajuda das Irmãs 
Franciscanas Missionárias de Maria, em Barcelos. 

Com a consagração, Maria Elisa adoptou o nome 
religioso de Ir. Maria do Santíssimo Sacramento e 
Florência o de Ir. Marta da Imaculada Conceição. 
Em outubro de 1941, as duas, com um grupo de 
aspirantes, davam início à vida comunitária.

Servas Franciscanas Reparadoras
 de Jesus Sacramentado

CLIQUE NO TÍTULO
 PARA SABER MAIS

https://www.siessen.com.br/nossa%20historia.html
https://sfrjs.org/fundadores
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SANTAS E SANTOS FRANCISCANOS

São Maximiliano Maria Kolbe

Com o início da Segunda Grande Guerra Mundial, a Polônia foi 
tomada por nazistas e, com isto, Frei Maximiliano foi preso duas 
vezes, sendo que a prisão definitiva, ocorrida em 1941, levou-o 
para Varsóvia, e posteriormente, para o campo de concentração 
em Auschwitz, onde no campo de extermínio heroicamente 
evangelizou com a vida e morte.

Ao final da Guerra, começou um movimento pela beatificação 
do Frei Maximiliano, que ocorreu em 17 de outubro de 1971, pelo 
Papa Paulo VI. Em 1982, na presença de Franciszek Gajowniczek, 
que sobreviveu aos horrores do campo de concentração, ele foi 
canonizado pelo Papa São João Paulo II, como mártir da caridade.

Bem-aventurada Mattia de Nazarei, Clarissa

A vida interior da Beata Mattia se modelou sobre a Paixão do Senhor. 
Por muitos anos todas as sextas-feiras sofreu dores e numerosos 
arroubamentos. Foi uma mulher de governo que as virtudes 
contemplativas unia às virtudes práticas. Manteve-se também em 
contato com o mundo, sabendo dizer uma palavra de consolo, ajuda 
e exortação aos muitos que ajudava na medida das possibilidades e 
ainda a indigentes e pobres. Um menino estava a ponto de morrer 
como consequência de uma queda. A mãe, desesperada, o levou à 
Beata Mattia que, depois de rezar o tocou com a mão e o restituiu 
são e salvo à sua mãe. E se contam dela muitos outros prodígios.

São Luís de França IX, padroeiro da OFS

A Ordem Franciscana celebra hoje, 25 de agosto, São Luís, rei da 
França. Padroeiro da Ordem Franciscana Secular (1215-1270), foi 
canonizado por Bonifácio VIII no dia 11 de agosto de 1297.

Sensível e justo, concedia audiência a todos debaixo do célebre 
bosque de Vincennes. Admirava-lhes sua serena justiça, objetiva 
supremo de seu reinado. A seu primogênito e herdeiro lhe disse 
uma vez: “preferiria que um escocês viesse da Escócia e governasse 
o reino bem e com lealdade, e não que tu meu filho, o governasse 
mal”. Toda sua vida sonhou em poder liberar a Terra Santa das mãos 
dos turcos. Por uma primeira cruzada promovida por ele terminou 
em fracasso. O exército cristão foi derrotado e dizimado pela peste.

CLIQUE NO TÍTULO
PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/sao-maximiliano-maria-kolbe/
https://cffb.org.br/bem-aventurada-mattia-de-nazarei/
https://cffb.org.br/sao-luis-de-franca-ix/
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CENTROS FRANCISCANOS

ITF | Cursos de Extensão
Online

Franciscanos

BIBLIOTECA VIRTUAL

Simpósio Franciscano 2022, 
de 27 a 30 de setembro 

com atividades 
virtuais e presencial

Franciscanismo “de Cor”:
 Devoções Negras no 

Brasil Colonial
Inscrições até 12/09

Entendendo o Livro de Josué: 
liderança, organização e fé

Inscrições até 04/09

CLIQUE NO TÍTULO
PARA SABER MAIS

https://www.itf.edu.br/cursos/segmento/120494226/cursos+de+extensao+online.htm
http://www.centrofranciscano.capuchinhossp.org.br/2012-06-11-20-08-03/franciscanos
https://cffb.org.br/simposio-franciscano-2022/
https://itf.edu.br/cursos/segmento/189606188/franciscanismo+de+cor+devocoes+negras+no+brasil+colonial.htm
https://itf.edu.br/cursos/segmento/189606092/entendendo+o+livro+de+josue+lideranca+organizacao+e+fe.htm
https://grandesinal.itf.edu.br/GS
https://www.clarissasmarilia.com.br/sala-de-pesquisa
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#ESPÍRITOFRATERNOCFFB

Jornada de Pedagogia Franciscana 
2022 #custodiascj

Como franciscanos e franciscanas, somos chamados a estabelecer 
diálogos e construir pontes para a manutenção da paz e garantia dos 

direitos na sociedade.
#famíliafranciscana #espíritofraterno #cffbpiauí

Vocação à Vida Religiosa 
Consagrada

#franciscanos #petropolis 
#vocação #ofm

 #IrmãsCatequistasFranciscanas 
#MST #AgriculturaFamiliar

#MarchaFranciscana | 70 anos 
de presença no MA e PI

#juventudefranciscana 
#jufrapatos #juframg

#DiadeSantaClara 
#SantaClara #OSC

www.CFFB.org.br

CLIQUE NA FOTO
PARA SABER MAIS

Peregrinação da Relíquia e da 
imagem de São Franciso #OFS

https://www.instagram.com/p/Chw4bxOsDGw/
https://www.instagram.com/p/Chz4gnMpnAg/
https://www.instagram.com/p/ChhelYvLbAe/
https://www.youtube.com/channel/UCZaHVtBizTOPJ92uTFPpd6w
https://www.instagram.com/p/CgoxOkJucHs/
https://www.instagram.com/p/CcgCh0ppazG/
https://www.instagram.com/p/CgZe8SGs--X/
https://www.instagram.com/p/ChI9mJHtL_L/
https://www.instagram.com/p/Ch0nZrcp_PA/
https://www.instagram.com/p/CgDRwPFLoAx/
https://www.instagram.com/cffbnacional/
https://www.facebook.com/cffbnacional
https://api.whatsapp.com/send?phone=556195882781
https://twitter.com/CFFBnacional
https://br.pinterest.com/cffbnacional/
https://www.youtube.com/channel/UCZaHVtBizTOPJ92uTFPpd6w
https://www.youtube.com/channel/UCZaHVtBizTOPJ92uTFPpd6w
https://cffb.org.br/

	PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR
	“Observar o Santo 
	Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo” (RB, 1,1)


	REFLEXÃO CLARIANA
	Sangue, Vida fecunda 
	e fecundante


	CFFB
	EXPERIÊNCIA ASSIS 2022
	CFFB REGIONAIS
	CFFB SINFRAJUPE
	CUIDANDO DA CASA COMUM
	IGREJA NO BRASIL E NO MUNDO
	JUFRA
	“É preciso pescar diferente”
	XI PROVOCAE


	OFS
	OFS do Brasil realiza Capítulo Eletivo e
	 renova seu Conselho Nacional


	VIDA CONSAGRADA FEMININA
	VIDA CONSAGRADA MASCULINA
	REFLEXÃO FRANCISCANA
	IDENTIDADE FRANCISCANA

	ENTREVISTA
	Eleições 2022 em uma 
	perspectiva franciscana


	SAV
	SENTIMENTO DE PERTENÇA
	SANTAS E SANTOS FRANCISCANOS
	CENTROS FRANCISCANOS
	#ESPÍRITOFRATERNOCFFB

