
 

CONVOCAÇÃO  

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA ELETIVA 

 
 Irmãos e irmãs,  

 O Senhor lhes dê a paz!  
 

 Visto que o triênio da Coordenação do Regional de Minas Gerais, da Conferência da Família 

Franciscana do Brasil, está se concluindo, com o consentimento do Conselho Diretor da sobredita 

Conferência,  
 

convoco a ASSEMBLEIA ORDINÁRIA ELETIVA 
 

 

a ser realizada no dia 20 de novembro de 2022, na Fraternidade Nossa Senhora do Rosário de Pompeia 

(Convento dos Frades Capuchinhos), situado a Rua Iara, número 171, bairro Pompeia, em Belo 

Horizonte, para tratar das questões referentes à vida e às atividades do nosso Regional de Minas Gerais, 

como também para eleger a nova Coordenação Regional para o próximo triênio.  

Comunico-lhes que estará presente entre nós a Presidente da Conferência da Família 

Franciscana do Brasil, Irmã Cleusa Aparecida Neves, CFA, a quem queremos dizer: seja bem-vinda 

em nosso meio!  

 Ressalto a importância da participação dos membros de nosso Regional para discutirmos e 

traçar as prioridades para a nossa ação fraterna e para a animação da vida franciscana e clariana em 

nosso Regional de Minas Gerais. Isto posto, exorto as Ordens e Congregações, Movimentos e Institutos 

a se fazerem presentes, ao menos por meio da delegação de um irmão ou irmã. Solicito que, como é 

nossa prática fraterna, tragam um lanche para ser partilhado em nosso momento de confraternização. 
 

A programação para a nossa Assembleia é a seguinte: 
 

15h Acolhida 

15h20 Abertura da Assembleia e oração inicial 

15h30 Apresentação sobre a Família Franciscana do Brasil 

16h Apresentação sobre o Regional de Minas Gerais 

16h30 Apresentação das questões financeiras do Regional 

17h Eleição das prioridades 2022-2025 

17h30 Eleições da nova Coordenação 

18h Confraternização 

19h Missa de encerramento 
 

Desejo, desde agora, e rogo que o Espírito Santo ilumine a todos nós com sua luz radiante, a 

fim de que tudo aconteça pacífica e ordenadamente e, deste modo, possamos compreender, assumir e 

colocar em prática aquilo que o Senhor deseja de nós. Que nosso Seráfico Pai São Francisco e nossa 

Mãe Santa Clara intercedem por nós e por toda a Família Franciscana do Brasil.  
 

 

Dado em Belo Horizonte, no dia 03 de novembro de 2022. 

 

 

Frei Glaicon G. Rosa, OFMCap 

Coordenador Regional CFFB/MG 


