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PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

OS FRUTOS DO CARISMA DE 
FRANCISCO E CLARA

Nivaldo Moreira, OFS | Conselheiro da CFFB

Irmãos e irmãs da Conferência da Família Franciscana 
do Brasil, este ano, apesar de tantos desencontros, aos 
poucos retornamos às atividades presenciais, graças à 
misericórdia de Deus. Temos, portanto, motivos para 
comemorarmos. Com o retorno das atividades, “o novo 
normal”, tivemos vários encontros presenciais que, 
segundo as avaliações, foram positivos e de crescimento 
espiritual, pois sempre visam uma boa formação 
Cristã e aprofundamento do carisma Francisclariano. 
Temos que agradecer e muito, os vários irmãos e 
irmãs que deram sua parcela de contribuição, seja 
como assessores seja compondo as diversas equipes 
de trabalho. Quero citar três dos maiores eventos 
realizados e bem avaliados: a Experiência Assis, que 
contou com vinte e seis participantes; o Encontro de 
Revigoramento Franciscano, experiência de 28 dias de 
convivência, oração e formação, que sempre acontece 
em Agudos, Estado de São Paulo, e o encontro do SAV, 
Serviço de Animação Vocacional, que foi realizado em 
Brasília, DF. Todos com presença expressiva, bem como 
os demais, aconteceram graças ao trabalho e vigor de 
nossos irmãos e irmãs da Família Franciscana. 

Gostaria de mencionar a importância de preparar-
nos para celebrar com toda a Família Franciscana, em 
2023, os 800 anos do grande feito de Francisco na 
pequena Greccio, bem como alegrar-nos com a OFS, 
pela celebração dos 800 anos da Memoriale Propositi 
que, após interrupções e replanejamento acontecerá 
em 2023. Esta celebração é uma ação planejada em 
conjunto com a TOR, a CFFB e a JUFRA do Brasil e será 
um grande momento celebrativo em Canindé, Estado 
do Ceará, em abril de 2023. Os preparativos para 
esse momento tiveram início no ano de 2015, com a 
peregrinação da relíquia e imagem de São Francisco 
de Assis por todas as fraternidades do Brasil. Já com 
cenário favorável, pois houve interrupção por causa da 
pandemia, esta linda peregrinação continua. 

Em 2023, festejaremos os 800 anos de Greccio, 
primeiro Natal preparado por São Francisco. Fazendo 
memória, foi na véspera de Natal de 1223, durante uma 
missa noturna celebrada em uma caverna perto de uma 
ermida nos arredores da pequena cidade de Greccio. 

Iluminada por velas, lá Francisco de Assis falou aos 
camponeses reunidos naquela noite, lembrando-lhes 
o nascimento de Jesus e destacando as circunstâncias 
humildes que o cercava. Francisco, como sabemos, foi 
capaz de comover os corações mais duros às lágrimas. 
Devemos preparar-nos e celebrar este belo momento 
histórico tão importante, especialmente, para nós 
francicscanos e franciscanas. 

Por fim ao concluir este ano de trabalho e lutas, 
vamos já rezando pela Assmbleia Eletiva da Conferência 
da Familia Franciscana do Brasil, que será realizada 
em agosto de 2023. Encerramos um ano com várias 
realizações mas teremos um ano vindouro com muitos 
desafios. 

Conclamos a todos para que, ouvindo o Francisco de 
ontem, possamos com o Francisco de hoje cuidar de nossa 
Igreja, fazendo uso das palavras do Santo Padre, neste 
momento socio político em que estamos. Seu apelo nos 
conclama a “responder o mal com o bem, a fortalecer 
o diálogo inter-religioso e a promover o respeito mútuo 
para bloquear o caminho daqueles que sopram no fogo 
do conflito de civilizações". Diante de uma humanidade 
ferida por tantas divisões e fanatismos ideológicos, o 
Papa mostra-nos que promover a cultura do encontro 
não é uma utopia, mas a condição necessária para viver 
em paz e deixar às gerações futuras um mundo melhor 
do que este em que vivemos.

Celebrar o Natal do Senhor, festa das festas, memória 
real da presença de Deus na história da humanidade, na 
dinâmica da mística franciscana, é não medir esforços 
para que a presença de Deus seja sentida por todos, 
sem exclusão, uma vez que “nem os animais” foram 
excluídos da cena, mas são parte dela. Celebrar o Natal 
na mística franciscana é, também, congregar tudo 
e todos num só coração e numa só alma, no urgente 
diálogo que respeita a dignidade humana e gera a 
fraternidade universal querida.

Em nome de todo o conselho da Conferência da 
Família Franciscana, desejo a cada um, cada uma de 
vocês um Feliz Natal, boas festas e Novo Ano repleto de 
realizações. Que Nossa Senhora interceda por nós para 
que desça sobre todos a benção de Deus todo poderoso.
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REFLEXÃO CLARIANA

TEMPO DA CRIAÇÃO

Irmã Maria Fachini, CICAF

Um sábio e universal jesuíta, de coração 
franciscano, eleito para dirigir os destinos da Igreja 
conclamou os habitantes da mãe Terra a realizar um 
tempo de intensificação dos cuidados do planeta 
“mais pobre entre os pobres”, para cultivar e adotar 
atitudes que possam transformar as dores da agonia 
em dores de parto de uma nova criação. O tempo 
da criação é “urgência que não permite esperar”. 
Uma urgência que só será realidade através de uma 
profunda mudança: Mudança desde dentro de nós, 
uma conversão do coração, da mente, da maneira 
de viver e de nos relacionar com a casa comum, a 
criação obra da sábia e amorosa mão do Senhor da 
Vida.

Francisco de Assis, com sua maneira de tratar 
as criaturas, irmãs e irmãos a serem cuidados e 
protegidos é espelho no qual vemos refletida a 
própria maneira do Criador de tratar suas criaturas. 
Em suas biografias superabundam exemplos como 
este: “Uma vez, chegando ao povoado de Alviano 
para pregar a palavra de Deus, subiu a um lugar 
mais alto para poder ser visto por todos e começou 
a pedir silêncio. Estando todos calados e esperando 
com respeito, uma porção de andorinhas, que 
tinham ninho naquele lugar, faziam uma algazarra 
e muito ruído. Como não podia ser ouvido pelas 
pessoas, São Francisco dirigiu-se aos passarinhos 
dizendo: “Minhas irmãs andorinhas, já está na hora 
de eu lhes falar também, porque até agora vocês 
já disseram o suficiente. Ouçam a palavra de Deus 
e fiquem quietas e caladas até o fim do sermão 
do Senhor”. Para grande espanto e admiração 
de todos os presentes, os passarinhos logo se 
aquietaram e não saíram de seus lugares até que 
a pregação acabou. Vendo esse sinal, todos diziam, 
maravilhados: “Na verdade, este homem é um 
santo e amigo do Altíssimo”. … De fato, era para 
admirar que até as criaturas irracionais fossem 
capazes de reconhecer o seu afeto para com elas e 

de pressentir o seu carinho” (1Cel 59).

O amor não pode ficar escondido. Ninguém 
consegue fazê-lo. E não precisa sair apregoando 
nada. Ele mesmo se revela pelos poros, pelos 
gestos, pela voz, pelo brilho dos olhos. De Francisco 
se pode dizer que é um “homem-feito-amor-por-
todo-ser–criado”, assim como se diz que é “homem-
feito-oração”.

Clara centrou sua contemplação no Cristo pobre 
e crucificado, “primogênito de toda criatura”. Nos 
seus escritos, não são abundantes as referências à 
natureza, à criação. Vivendo reclusa, é compreensível 
que não desenvolva muito o tema da comunhão 
com as criaturas. Ainda assim, uma testemunha 
afirma que: “…quando a santíssima madre enviava 
as irmãs externas fora do mosteiro, as exortava 
a louvar o Senhor pelas árvores belas, floridas e 
frondosas e que, ao olhar os seres humanos e as 
outras criaturas, louvassem sempre o Senhor, por 
todas e em todas as coisas” (PC 14,9).

Mais do que nunca a terra geme e sofre por 
toda espécie de tortura a que é submetida: pelas 
máquinas que rasgam seu ventre, os metais 
pesados e insumos agrícolas que envenenam seu 
sangue; pelo lixo indiscriminadamente atirado em 
seu corpo; pela má distribuição da terra; pela fome 
e sede de milhares de seus filhos. É tempo de ouvir 
seus gemidos e sanar suas feridas.

Aproveitemos este tempo da criação para 
avançar na superação dos abismos que separam 
seres humanos de seres humanos; para aprofundar 
a consciência sobre o cuidado do planeta; para 
estreitar os laços de fraternidade, para apressar a 
instauração do novo céu e da nova terra, a hora do 
Reino de Deus entre nós.

https://www.cicaf.org.br/portal/index.php/noticias/item/2952-francisclareando-tempo-da-criacao
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O Revigoramento Franciscano é uma resposta 
à solicitação de Irmãs e Irmãos para que a CFFB 
ofereça um tempo forte de encontro com Deus, 
consigo mesmo e com a criação, através da 
formação franciscana e convívio fraterno.

PÚBLICO-ALVO: Irmãs e Irmãos de Vida 
Religiosa Consagrada.

LOCAL: Seminário Santo Antônio – Agudos/SP
DURAÇÃO: 04 semanas. Em 2023, de 12 de 

março a 09 de abril.
VAGAS: 35 vagas

Revigoramento 
Franciscano 2023 

CFFB CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

AGENDA
NOVEMBRO
Reunião do Conselho Diretor
Quando: 17 de novembro
Modalidade: Online. Início às 08h 

(horário de Brasília).

Encontro dos Coordenadores dos 
Regionais

Quando: 26 de novembro
Modalidade: Online. Início às 14h 

(horário de Brasília).

Irmãs e irmãos da Conferência da Família 
Franciscana do Brasil, temos em Francisco de 
Assis, um modelo e exemplo de vida evangélica. 
Como suas filhas e filhos, urge sermos parte 
ativa na reabilitação e apoio de ambientes 
feridos, pela marca do individualismo, 
indiferença, exclusão… sejam esses ambientes 
nossas fraternidades ou a sociedade em que 
vivemos. Movido pelo Espírito, o seráfico pai 
fez seu caminho. A verdade da doutrina simples 
e da vida de simplicidade que levava tornou-o 
conhecido como “santo” e os que uniram-se 
a ele no hábito e na vida, começaram a serem 
identificados e chamados de franciscanos e 
franciscanas. 

Mensagem da presidente da CFFB 
para a Festa de São Francisco

https://cffb.org.br/encontro-de-revigoramento-franciscano-2023/
https://cffb.org.br/programacao-2022/
https://cffb.org.br/mensagem-da-presidente-da-cffb-para-a-festa-de-sao-francisco-2022/
https://cffb.org.br/encontro-de-revigoramento-franciscano-2023/
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#RUMOACANINDÉ CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

Capítulo Celebrativo da Terceira Ordem Franciscana
21 a 23 de abril de 2023 em Canindé / CE

INSCRIÇÕES A PARTIR DE 17 DE NOVEMBRO

LANÇAMENTO DAS REDES SOCIAIS

Olá franciscanos e franciscanas de todo o Brasil: Paz e 
Bem!

O nosso Capítulo Celebrativo da Terceira Ordem 
Franciscana, agendado para os dias 21, 22 e 23 de abril 
de 2023 em Canindé – CE está próximo de se tornar uma 
realidade. Na verdade, ele já está acontecendo em nossas 
fraternidades através de encontros, reflexões, partilhas e 
muita oração.

Que tal vocês nos ajudarem nesta divulgação também 
pelas redes sociais? Participem conosco e fiquem por dentro 
de toda a preparação para o nosso Capítulo Celebrativo. 
Precisamos que vocês se inscrevam nos nossos canais! 

“Somos Franciscos e Claras pelo mundo, testemunhando 
com o jeito de viver!”

#rumoacaninde #famíliafranciscana

Clique e siga nossas redes

FACEBOOK 
INSTAGRAM 

 YOUTUBE

SITE OFICIAL: WWW.RUMOACANINDE.COM

https://www.ofs.org.br/noticias/item/2184-redesccelebrativo
https://www.rumoacaninde.com/inscrever
https://www.facebook.com/rumoacaninde 
https://www.instagram.com/rumoacaninde/
https://www.youtube.com/channel/UCSnTMUk3hYV_zesrgWS1KrA
https://www.rumoacaninde.com/
https://www.rumoacaninde.com/
https://www.rumoacaninde.com/
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CONHEÇA A CFFB RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTO

Coordenação - Instagram

AGENDA
CFFB AL
04/12 – Encontro de formação e confraternização
natalina, das 09h30 às 15h30min.
Tema: A mística do presépio.

CFFB RN PB PE
11 a 13/11 – Assembleia CFFB.

CFFB RS
03 e 04/11 - Assembléia Eletiva - presencial.

CFFB SP
NOVEMBRO - Atividade JPIC
03/12 - Celebração penitencial e reflexão sobre o
Natal com Francisco e Clara de Assis.

CFFB SP promove Reencontro 
da Família Franciscana no 
tempo da sinodalidade

CFFB REGIONAIS CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

Depois de dois anos de reclusão devido à 
pandemia da Covid-19 e tendo a oportunidade de 
refletir sobre a Sinodalidade, já que o Sínodo dos 
Bispos acontece no próximo ano, os franciscanos 
e franciscanas do Regional São Paulo da Família 
Franciscana do Brasil (FFB) se reuniram, neste 
domingo (25/9), no Colégio Franciscano João XXIII, 
da Congregação das Franciscanas Filhas da Divina 
Providência, em São Paulo (SP), para também 
celebrar a fraternidade com a proximidade das 
festividades do Pai Seráfico São Francisco de Assis.

O tema da Sinodalidade começou a ser 
desenvolvido já na Santa Missa, às 9 horas, que 
foi presidida pelo Ministro Provincial dos Frades 
Menores Capuchinhos, Frei Arcanjo de Sousa 
Soares, tendo como concelebrantes Frei Agostinho 
Odorizzi, Ministro Provincial da Terceira Ordem 
Regular de São Francisco de Assis, que fez a 
homilia; o Definidor Provincial, Frei Robson Luiz 
Scudela, OFM, representando o Ministro Provincial 
Frei Paulo Roberto Pereira; Frei José Antônio 
Cruz Duarte, OFM, da Fraternidade de Bragança 
Paulista; e Frei Antônio 
Corniatti, OFMConv, 
representando o 
Ministro Provincial 
Frei José Hugo da Silva 
Santos.

https://www.instagram.com/cffbsudeste2/
https://cffb.org.br/programacao-geral-2022/
https://cffb.org.br/reencontro-da-familia-franciscana-no-tempo-da-sinodalidade-2/
http://ofs.org.br/noticias/item/2047-ofs-do-brasil-disponibiliza-celebracao-natalina-com-irmaos-e-irmas-do-sei
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Irmãos e irmãs da Conferência da Família 
Franciscana do Brasil participam do 18° Seminário 
de Prevenção ao HIV, ocorrido entre os dias 13 a 
15 de outubro de 2022, em Vitória/ ES.

Na ocasião se fizeram presentes os Frades 
Capuchinhos da Fonte Colombo, de Porto Alegre/ 
RS, Frei Luiz Carlos Lunardi e Frei José Bernardi, 
e Frei Edmilson de Jesus, OFM Cap de Goiás. 
Também, Irmã Francilene Cavalcante, Franciscana 
Capuchinha de Madre Rubatto, do Maranhão. E os 
irmãos da Ordem Franciscana Secular: Francisco 
José Corrêa de Araújo, coordenador da CFFB 
Norte 2 (Pará), Giovanna A. Santos, Mato Grosso 

do Sul. E o formando, João Ramil, do Paraná.

CFFB PA AP e a prevenção ao HIV

CFFB REGIONAIS

Núcleo da CFFB BA SE, Grão Salvador e Recôncavo
realizam Capítulo das Esteiras 2022

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

CONHEÇA A CFFB BAHIA E SERGIPE

Coordenação - Instagram

No dia 8 de outubro o Núcleo Grão Salvador 
e Recôncavo realizou o Capítulo das Esteiras 
2022 em Salvador no Colégio Nossa Senhora da 
Assunção das Irmãs Franciscanas Imaculatinas 
iniciámos com a Santa Missa presidida pelo 
Arcebispo Primaz Dom Sérgio da Rocha que nos 
motivou a se revestir do Cristo pobre e crucificado 
de Francisco de Assis. Após a celebração tiramos 
a foto oficial do encontro e nos dirigimos para o 
café da manhã partilhado.

Após, a JUFRA fez a prestação de contas do 
evento. Dentro destes conformes e com o auxílio 
do Espírito Santo e seu Santo modo de operar 

nos dividimos por Ordens, os frades com a TOR 
feminina e a Ordem Franciscana Secular com a 
Juventude Franciscana, afim de estreitar os laços 
enquanto família franciscana e indicar nomes 
para uma equipe dirigente que irá conduzir o 
núcleo da CFFB pelo próximo triênio.

http://cffbn2.blogspot.com/2022/10/cffb-e-prevencao-ao-hiv.html?m=1
https://cffb.org.br/capitulo-das-esteiras-2022/
https://www.instagram.com/cffbbase/
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Encontro ampliado da Frente de Solidariedade e 
JPIC define ações concretas e diretas

CFFB SINFRAJUPE CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

Representantes da Frente da Solidariedade 
para com os Empobrecidos e o JPIC se reuniram 
na Fraternidade São Boaventura, em Rondinha 
(PR), entre os dias 28 e 30 de setembro, para 
refletir sobre os desafios em que se vive em 
nossa sociedade e como a Província da Imaculada 
Conceição poderá contribuir com os mais 
vulneráveis em tempos tão difíceis.

O Ministro Provincial, Frei Paulo Roberto 
Pereira, lançou algumas luzes para não perder de 
vista o objetivo do encontro. A necessidade de 

entender a Justiça, Paz e Integridade da Criação 
como um caminho espiritual de conversão e 
santificação.

Campanha "Eu escolho a Paz e o Bem", lança reflexões 
acerca da escolha dos candidatos nas eleições

        A proposta da campanha, que tem parceria 
com outros movimentos ligados a todas as áreas 
do carisma franciscano, e através de materiais 
para redes sociais e roteiros de orações buscar 
animar, conscientizar e formar a partir da 
Família Franciscana. “Somos um número grande, 
mais de 30 mil e precisamos a partir de nossas 
fraternidades irradiar o que será refletido em 
nossos grupos. Essa campanha parte dos valores 
franciscanos e repercute socialmente. Em um país 
que cresce os armamentos, o discurso de ódio, a 
violência trazer a paz para a sociedade é urgente. 
O bem toca a realidade e vai muito além de um 

gesto de caridade que também é importante. O 
bem gera compromisso”, afirma Frei Marcelo.

Ao ser indagado sobre a importância desta 
campanha para o atual momento em que vivemos, 
Frei Marcelo alerta: “Se o país continuar desta 
forma, teremos uma realidade muito agravante. 
A situação do povo brasileiro em sua maioria tem 
se agravado na sua condição de qualidade de 
vida. Isso toca profundamente os valores cristãos. 
Francisco ao seu deparar com o homem sofrido 
do seu tempo, se converte, muda de vida e esse 
também é o projeto central desta campanha.”

https://cffb.org.br/encontro-ampliado-da-frente-de-solidariedade-e-jpic-define-acoes-concretas-e-diretas/
https://cffb.org.br/campanha-eu-escolho-a-paz-e-o-bem-convida-a-reflexao-na-hora-da-escolha-dos-candidatos-nas-eleicoes/
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A Carta foi assinada pelas lideranças religiosas 
das seguintes instituições e entidades: Aliança 
Cristã Evangélica Brasileira (ACEB), Confederação 
Israelita do Brasil (CONIB), Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), Conselho Nacional 
de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC), Religiões 
pela Paz Brasil, União Nacional Islâmica (UNI), 
Federação Espírita Brasileira (FEB), Casa Galiléia, 
Instituto Clima e Sociedade (ICS), Instituto de 
Estudos da Religião (ISER), Instituto Vladimir 
Herzog, Movimento pela Ética Animal Espírita 
(MOVE), Nós na Criação, Perifa Sustentável, Rede 
Cristã de Advocacia Popular (RECAP), Renovar 
nosso Mundo, Rede Eclesial Pan-Amazônica 
(REPAM), TEARFUND e Visão Mundial.

O encontro também contou com a participação 
do Climatologista Dr. Carlos Nobre, referência 
mundial no estudo das mudanças climáticas 
no contexto Amazônico, lideranças indígenas 

como o Assessor Jurídico do Conselho Indígena 
de Roraima Dr. Ivo Macuxi e a poetisa e ativista 
indigena Márcia Kambeba.

SOBRE A INICIATIVA INTER-RELIGIOSA PELAS 
FLORESTAS TROPICAIS

A Iniciativa Inter-religiosa pelas Florestas 
Tropicais – IRI-Brasil é uma iniciativa ligada à 
ONU e está presente no Brasil, Colômbia, Peru, 
República do Congo e Indonésia. Sua missão 
é trazer urgência moral e liderança baseada 
na fé aos esforços nacionais para acabar 
com o desmatamento das florestas tropicais, 
combater as mudanças climáticas, promover 
os direitos dos povos indígenas, quilombolas, 
agricultores familiares e comunidades locais e o 
desenvolvimento sustentável.

Lideranças espirituais assinam carta pedindo 
compromisso pela preservação da floresta

CUIDANDO DA CASA COMUM

Sábado, 08 de outubro, um grupo de volun-
tários do Projeto Araguaia Limpo, coordenador 
por João Nilson promoveu a 8ª Coleta de lixo do 
Rio Araguaia em Araguacema.

O trabalho voluntário envolve 30 pessoas 
comprometidas em restituir o meio ambiente 
acontece desde 2015.

Nessa coleta de lixo, além dos voluntários, ti-

vemos o apoio do Naturatins, Secretária de Saú-
de, Igreja Católica, Irmãs Franciscanas, Pedro 
Tavares, vag LAN, Getúlio pontes”, disse João 
Nilson Lima do Carmos.

Ele destaca ainda que o projeto visa criar uma 
calendário em defesa do meio ambiente.

“Vamos fazer esse mesmo trabalho no Rio 
Caiapó e o Rio Piranhas”, disse.

Franciscanas participam do Projeto Araguaia 
Limpo e retiram 490 quilos de lixo do Rio

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/liderancas-espirituais-assinam-carta-aberta-a-candidatos-pedindo-compromisso-pela-preservacao-da-floresta-amazonica/
https://cffb.org.br/voluntarios-do-projeto-araguaia-limpo-retiram-490-quilos-de-lixo-do-rio/
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IGREJA NO BRASIL E NO MUNDO

Nota – Profecia e Esperança 
(CNLB, CRB, CBJP)

VI Seminário Nacional de 
Religiosos Irmãos

Eleita a Coordenação Nacional 
da Rede Um Grito Pela Vida

 10ª Assembleia Nacional dos 
Organismos do Povo de Deus é 

realizada em Brasília / DF

CNBB lamenta intensificação da exploração da fé e 
da religião para angariar votos no Segundo Turno

A Presidência da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) divulgou nota, nesta 
terça-feira, 11 de outubro, na qual lamenta 
“a intensificação da exploração da fé e da 
religião como caminho para angariar votos 
no segundo turno” das eleições deste ano. Os 
bispos recordam que a manipulação religiosa 
desvirtua valores do Evangelho e tira o foco dos 
reais problemas que precisam ser debatidos e 
enfrentados no país.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/nota-profecia-e-esperanca-cnlb-crb-cbjp/
https://cffb.org.br/vi-seminario-nacional-de-religiosos-irmaos-apelo-da-igreja-missionaria-que-vai-rumo-a-amazonia/
https://cffb.org.br/eleita-a-coordenacao-nacional-da-rede-um-grito-pela-vida/
https://cffb.org.br/10a-assembleia-nacional-dos-organismos-do-povo-de-deus-e-realizada-em-brasilia-df/
https://www.cnbb.org.br/nota-cnbb-exploracao-fe-religiao-votos-2-turno/
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X Encontro da Área Sul da JUFRA do Brasil
Convocação

O Encontro acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de 
Novembro de 2022, na cidade de Curitiba/PR. 
Viveremos o Tema: “Viver a Fraternidade e Servir 
com Amor”, e o Lema: “Depois que o senhor 
me deu irmãos, ninguém me mostrou o que eu 
deveria fazer”. O local do congresso é Casa São 
Francisco, OFMConv. 

JUFRA

Roda de Conversa: Caminhos e caminhadas dos 
Franciscos na Amazônia

Em celebração a esse rico bioma o projeto 
"Franciscos da Amazônia" convida à todos para 
estarem juntos com Marluce Costa Coelho, 
Coordenadora do Projeto Omulu - Terra de 
Quilombo; Aldo Luciano Corrêa de Lima, OFS; 
Magno Almeida (JUFRA/OFS), Sec. Nacional de 
DHJUPIC; Carlos Eduardo de Andrade Reimão, 
OFS; Marcus Henrique Aguiar Moura, JUFRA, 
Parceria com a Pastoral da Criança.

Nota conjunta de Secretários(as) Fraternos(as) 
Nacionais da JUFRA do Brasil

[...] por livre e firme expressão da nossa história, reconhecendo que 
fazemos parte de processos formativos de inúmeras juventudes ao 
longo desses mais de 50 anos de história, conclamamos, em especial, 
todas os(as) jovens franciscanas(os) a responderem com fé e esperança 
aos desafios que nos estão colocados. A realidade aí está e ameaça 
a nossa existência. É tempo de posicionamentos firmes, convicções 
consolidadas e intensificação da luta pela Paz, que é fruto da Justiça. 
A vocês ex-jufristas, franciscanas(os) seculares e religiosos(as), 
amigos(as), pastorais, movimentos e parceiros; convidamos todos(as) 
a estarem conosco neste movimento de esperança, comprometidos/
as com a Paz e o Bem.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://www.jufrabrasil.org/2022/09/x-encontro-da-area-sul-da-jufra-do.html
https://www.youtube.com/watch?v=R-t1TrelUBU
https://www.jufrabrasil.org/2022/10/nota-conjunta-de-secretariosas.html
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XVIII CONGRESSO NACIONAL 
ORDINÁRIO DA JUFRA DO BRASIL

Tema: No chão das juventudes: semear e cuidar, 
e lema: “Deus pode fazer brotar flores no meio 
das rochas” (Papa Francisco).

Amados(as) irmãos(ãs) membros do 
Secretariado Fraterno Nacional, Membros dos 
Secretariados Fraternos Regionais, Amada 
Ministra Nacional da Ordem Franciscana Secular, 
Conselheiros(as) fiscais nacionais, Paz e Bem!

E depois de um quadriênio de intensos 
desafios, é chegada a hora de nos reunirmos para 
traçarmos um novo olhar para caminhada da 
JUFRA do Brasil, dispostos a recomeçar, analisar, 
avaliar nossa caminhada e eleger os(as) irmãos(ãs) 
que irão conduzir nosso nacional nos próximos 
três anos.

Assim, através desta, ficam convocados os 
membros de direito do Secretariado Fraterno 
Nacional, dos Secretariados Fraternos Regionais, 
do Conselho Fiscal Nacional e a Ministra Nacional 
da OFS a comparecerem ao XVIII Congresso 
Nacional Ordinário da Juventude Franciscana do 
Brasil, a ser realizado entre os dias 17 a 21 de 
fevereiro de 2023, na cidade de Santa Luzia/ MG.

O local da Assembleia/Congresso será na Casa 
de Retiro Coqueiro D’água, localizado na Rua Me 
Gertrudes Comensoli – Distrito Industrial Simão 
da Cunha, Santa Luzia/ MG.

As atividades se desenvolverão conforme a 
Agenda do CONJUFRA (documento anexo). A taxa 
de inscrição é de R$ 300,00 (trezentos reais) por 
pessoa, e poderá ser pago dividido em até três 
vezes nos meses de novembro, dezembro e janeiro 
de 2022. Este valor incluirá todas as despesas do 
Congresso (hospedagem, alimentação e material 
de secretaria). A inscrição deve ser feita pelo 
preenchimento do formulário online:   https://
forms.gle/PVts29B2Tqdavstq6  ; e o envio dos 
comprovantes de pagamentos deverão ser 
enviados para o e-mail conjufra23@gmail.com.

Conforme o disposto no art. 14 do Estatuto 
Nacional do Brasil, são convocados com 
direito a voz e voto: Secretário(a) Fraterno(a) 
(Presidente) Nacional, mais dois membros do 
Secretariado Fraterno (Diretoria) Nacional da 
JUFRA; Secretários(as) Nacionais para as Áreas 
(Vice-Presidentes); Secretários(as) Fraternos 
(as) (Presidentes) Regionais; Secretários(as) 
de Formação Nacional e Regionais; Membros 
em exercício do Conselho Fiscal, observado 
o disposto no artigo 28, parágrafo 5º deste 
Estatuto (só com direito a voto nas questões 
econômicas-financeiras); Ministro(a) Nacional 
da OFS; Animadores(as) Fraternos(as) Nacional e 
Regionais;  Assistentes Espirituais Nacional e das 
Regiões da Área onde se realiza o CONJUFRA, 
porém sem direito a voto nas questões financeiras 
e eleições para as funções.

JUFRA CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://www.jufrabrasil.org/2022/10/xviii-congresso-nacional-ordinario-da.html
https://forms.gle/PVts29B2Tqdavstq6
https://forms.gle/PVts29B2Tqdavstq6
https://inafrajufrabrasil.blogspot.com/
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OFS

Solenidade de São Francisco de Assis

Para São Francisco, a fraternidade é um espaço sacramental 
no qual o irmão, compartilhando sua fé, esperança e amor tem a 
oportunidade de crescer na consciência e no compromisso de sua 
vida como discípulo e missionário. É a vida evangélica que nos dá 
coragem para enfrentar e superar todas as adversidades juntos, 
crendo, servindo e amando nossas Fraternidades e a Igreja.

Acreditemos nisso, abracemos essa identidade e imaginemos 
o poder transformador que isso poderá ter em nossas vidas e em 
nossas Fraternidades.

Maria José Coelho, Ministra Nacional da OFS do Brasil

São Francisco nos visita e torna-se devoto 
do Divino Pai Eterno

Neste ano, o encontro festivo 
contou com a presença da 
Relíquia e Imagem Peregrinas 
do Seráfico Pai São Francisco 
de Assis, que estão em périplo 
pelo Regional Centro da OFS 
desde do dia 09 de outubro, 
em preparação para o Capítulo 
Celebrativo em Canindé-CE em 
abril de 2023.

Temos a certeza que por onde 
a Relíquia e a Imagem de São 
Francisco passam é o próprio 
santo que se faz presente, 
alegrando e reanimando o 
carisma francisclariano entre os 
seus filhos espirituais, hoje está 
alegria foi celebrada na família 
franciscana e pelos devotos no 
Santuário do Divino Pai Eterno.

Ereção da primeira fraternidade da OFS no 
Estado do Acre

A caminhada da Fraternidade São Pio de Pietrelcina é a prova concreta de 
que quando Deus nos chama, nada impedirá! A ansiedade da Profissão foi 
sempre serena. Ouvir de formandos: “Eis me aqui”, “Uma das experiências 
mais significativas de nossas vidas”, “Gratidão pela convivência, pelas 
partilhas, pela comunhão”, foi um estímulo ainda maior para continuamos 
nosso serviço na OFS, que sempre foi para o Senhor e o Senhor nos deu uma 
nova Fraternidade e 11 novos irmãos e irmãs firmes na fé!

 Parabéns a todos pela perseverança e que a semente plantada em Rio 
Branco renda muitos frutos para a OFS do Brasil.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://ofs.org.br/noticias/item/2182-solenidadefrancisco2022
https://www.ofs.org.br/noticias/item/2187-visitareliquia2022
https://www.ofs.org.br/noticias/item/2183-fraternidadeacre
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OFS

OFS DO BRASIL PARTICIPA DA 10ª ASSEMBLEIA 
DOS ORGANISMOS DO POVO DE DEUS

Entre os dias 14 e 16 de outubro, em Brasília (DF), 
aconteceu a 10ª Assembleia Nacional dos Organismos 
do Povo de Deus (ANOPD), que teve como tema 
“Comunhão e Missão: caminho para a Igreja no Brasil” 
e lema “Preservar a unidade do Espírito pelo vínculo 
da paz” (Ef 4,3).

 A 10ª ANOPD reuniu representantes dos 6 
organismos que caracterizam as diversas formas de 
ser Igreja, Povo de Deus, no Brasil. Estavam presentes 
na assembleia o Conselho Nacional do Laicato do Brasil 
(CNLB), a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), a 
Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB), a Comissão 
Nacional de Presbíteros (CNP), da Conferência 
Nacional dos Institutos Seculares do Brasil (CNIS) e da 
Comissão Nacional de Diáconos (CND).

 Podemos destacar o grande compromisso sinodal 
que esteve presente em toda a Assembleia e que 
podemos melhor apresentar a partir das oficinas 
que envolveram todos os presentes diretamente na 
construção do futuro instrumento de trabalho para o 
Sínodo dos bispos em 2023.

 A partir da explanação realizada por Dom Joel 
Portella, secretário da CNBB, da síntese das escutas 
realizadas nas dioceses brasileiras, os participantes 
da Assembleia foram divididos em grupos que 
refletiram os 4 eixos que servirão de elementos para 
o Sínodo em 2023, a saber: Ministerialidade, Ação 
Sociotransformadora, Solidariedade e Casa Comum.  
Em um primeiro momento os participantes refletiram 
sobre os Valores (VER) e Preocupações (JULGAR) 
apresentados na síntese e posteriormente os grupos 
voltaram a se reunir em torno das Sugestões (AGIR) 
que ajudarão na formulação do documento final que 

será apresentado pela CNBB no Sínodos dos Bispos 
em 2023.

 Importante ressaltar a presença da Família 
Franciscana neste processo sinodal, através dos 
irmãos e irmãs presentes nesta Assembleia do Povo 
de Deus onde fomos componentes ativos nos grupos 
e debates levando o nosso carisma a compor muitas 
das sugestões apresentadas. Estavam presentes pela 
OFS do Brasil as irmãs Doris Vasconcelos e Delourdes 
Ferreira e os irmãos Helio Gouvêa e Wilson Rocha, 
pela Jufra o irmão Jonas de Souza e pela 1ª Ordem 
os Frades Capuchinos Moacir Casagrande e Clézio 
Menezes, além de Dom Severino Classem OFM e Dom 
Jaime Spenlger OFM.

“Em sintonia com a Igreja do mundo inteiro, 
atentos aos apelos do Papa Francisco, vivemos a feliz 
expectativa pelo Sínodo em 2023, dispondo-nos a 
“caminhar juntos”, na fidelidade ao Evangelho”

Mensagem ao Povo de Deus. ANOPD.

Helio Gouvêa
Representante da OFS no CNLB

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

Confira os materiais à 
venda na Sede da OFS

https://www.ofs.org.br/noticias/item/2189-anopd2022
https://www.ofs.org.br/
https://www.instagram.com/ofsdobrasil/
https://www.facebook.com/ofsdobrasil
https://twitter.com/ofsdobrasil
https:/www.youtube.com/c/ofsdobrasil
https://www.youtube.com/channel/UCUQlBNrlFlSMQB6VEW4JqYg
http://ofs.org.br/materiais-a-venda
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VIDA CONSAGRADA FEMININA

Franciscanas da Providência de Deus celebram 
100 anos no Santuário

Além do centenário, irmãs também comemoram 84 anos de 
missões no Brasil

No início da tarde deste sábado, 3 de setembro, a Santa Missa 
das 12h no Altar Central do Santuário Nacional foi celebrada em 
Ação de Graças aos 100 anos da fundação da Congregação das 
Irmãs Franciscanas da Providência de Deus, e também os 84 anos 
de presença desta missão no Brasil.

Fundada em 12 de março de 1922 na Diocese de Pittsburgh, 
nos Estados Unidos, a partir de núcleos comunitários para ajudar 
a manter as tradições, a fé Cristã e preservar a herança cultural de 
imigrantes europeus após a Primeira Guerra Mundial.

Nova Coordenação Provincial das Franciscanas 
de Dillingen da Província do nordeste

A nova Coordenação Provincial das Irmãs Franciscanas de Dillingen 
da Província do nordeste – Areia, PB, eleita nos dias 07 e 08 de 
outubro de 2022.

Coordenação Provincial das Franciscanas de Dillingen: Ir. Zeneide 
Dias (Provincial); Ir. Joselma Rodrigues da Silva (Vice Provincial); Ir. 
Ozanira de Almeida (Conselheira); Ir. Lucia de Araújo (Conselheira);  
Ir. Nilza Ribeiro da Silva (Conselheira).

Que as luzes do Espírito Santo conduza as nossas Irmãs no serviço 
provincial.

Entidade é premiada pelo CNJ por sua atuação 
na defesa das mulheres vítimas de violência

O Centro de Defesa da Vida Irmã Hedwiges Rossi (CDVida), é uma 
Obra Social da ASPAS, Ação Social Paulo VI, da Diocese de Duque de 
Caxias. Foi criado em 1998 pelas Assistentes Sociais Ir. Eunice Berri 
e Ir. Maria Lunardi, religiosas da Congregação das Irmãs Catequistas 
Franciscanas, responsáveis por elaborar e implantar este projeto 
pioneiro na prevenção e enfrentamento à violência doméstica e 
familiar contra a mulher na Baixada Fluminense.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/franciscanas-da-providencia-de-deus-celebram-100-anos-no-santuario/
https://cffb.org.br/nova-coordenacao-provincial-das-irmas-franciscanas-de-dillingen-da-provincia-do-nordeste/
https://cffb.org.br/entidade-de-duque-de-caxias-premiada-pelo-cnj-por-sua-atuacao-na-defesa-das-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-e-familiar/
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VIDA CONSAGRADA FEMININA

Missão Jovem na Amazônia

Encontro de ajuda mútua 
2022 | Franciscanas 

da Providência

Mensagem das Franciscanas de 
São José  pelos155 anos de 
fundação da Congregação

De Betânia para o mundo - 
visita fraterna 2022 em

Nova Russas / CE

Irmãs realizam Encontro das 
Comissões de Assessoria 

ao Governo Geral da 
Congregação

Sejam irmãs do povo

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://franciscanadesantoantonio.blogspot.com/2022/09/missao-jovem-na-amazonia.html
https://franciscanasprovidencia.org.br/encontro-de-ajuda-mutua-2022/
https://www.franciscanasdesaojose.org.br/155-anos-de-fundacao-da-congregacao/
https://cffb.org.br/de-betania-para-o-mundo-visita-fraterna-2022/
https://cffb.org.br/irmas-missionarias-capuchinhas-realizam-encontro-das-comissoes-de-assessoria-ao-governo-geral-da-congregacao/
https://cffb.org.br/sejam-irmas-do-povo/
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VIDA CONSAGRADA MASCULINA

Eleito o Ministro da 
Província e do Conselho dos 

Frades OFMCap de
 São Paulo e Chile

Eleito novo Governo Provincial 
dos Franciscanos Capuchinhos 

em Minas Gerais

OFM RS elegem o Definitório 
Provincial para o triênio 

2023/2025

Espírito de Assis: 
“Com armas não há paz!”

Cerca de mil fiéis participam 
da 17ª Caminhada 

Franciscana pela Paz

Francisco de Assis nos inspira a 
ouvir o Grito da Paz

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://www.capuchinhos.org.br/blog/frei-arcanjo-e-reeleito-ministro-provincial
https://www.capuchinhos.org.br/blog/eleito-novo-governo-provincial-dos-franciscanos-capuchinhos-em-minas-gerais
https://cffb.org.br/eleito-o-definitorio-provincial-para-o-trienio-2023-2025/
https://franciscanos.org.br/noticias/espirito-de-assis-com-armas-nao-ha-paz.html#gsc.tab=0
https://cffb.org.br/cerca-de-mil-fieis-participam-da-17a-caminhada-franciscana-pela-paz/
https://www.ofmsantoantonio.org/noticia/francisco-de-assis-nos-inspira-a-ouvir-o-grito-da-paz-2022-10-27-14-20-09/
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REFLEXÃO FRANCISCANA

SÃO FRANCISCO DE ASSIS E A 
MINORIDADE

Frei Gregório Joeright, OFM

No dia 04 de outubro, celebramos a festa de 
São Francisco de Assis, santo muito popular e 
muito citado na Encíclica do Papa Francisco: 
“Laudato Si sobre o cuidado da Casa comum”. 
Quando falamos de Francisco de Assis, também 
lembramos de Santa Clara, considerada a “planta 
espiritual” de São Francisco. Tanto Francisco 
como Clara eram apaixonados por uma causa: a 
vivência do Evangelho e o seguimento de Jesus 
na simplicidade e minoridade. O desejo da 
minoridade marcou a vida de Francisco, pois as 
palavras do evangelho eram a luz que guiavam 
a sua prática: “Se alguém quiser ser o primeiro, 
que seja o último de todos e aquele que serve a 
todos” (Mc 9,35).

O próprio Francisco dizia: “Senhor, meus frades 
têm o nome de menores para não desejarem ser 
maiores. Sua vocação é ficar embaixo, seguindo os 
passos de Cristo, e dessa maneira, na glorificação 
dos santos, serão mais exaltados que os outros. 
Se quereis que produzam fruto na Igreja de Deus, 
conservai-os no estado de sua vocação” (Tomás 
de Celano).

Diante desta atitude de Francisco e Clara, 
podemos olhar para a sociedade atual. 
Encontramos diferenças sociais e desigualdades 
que provocam divisões, conflitos e ciúmes. O 
desejo de ser maior ou, mais importante que 
o outro, é motivo de discussões, ambições e 
rivalidades. E onde existe a inveja e rivalidade, aí 
estão também as desordens e todo tipo de obras 
más.

O Papa Francisco também fala da minoridade: 
“A minoridade convida a ser e a sentir-se pequenos 
diante de Deus, confiando-se totalmente à 
sua misericórdia infinita. A perspectiva da 
misericórdia é incompreensível para quantos 
não se reconhecem menores, isto é, pequenos, 
carentes e pecadores diante de Deus. Quanto 
mais estivermos convictos disto, mais estaremos 
próximos da salvação: quanto mais estivermos 
convictos que somos pecadores, mais estaremos 
dispostos a ser salvos”.

Neste mês de outubro, quando celebramos a 
festa de São Francisco, devemos olhar para a sua 
simplicidade como exemplo para a nossa prática 
no dia-a-dia e o nosso compromisso de viver em 
comunidade. A comunidade é o lugar onde deve 
existir a fraternidade e igualdade entre as pessoas, 
fruto da minoridade e da prática de servir uns aos 
outros. Por isso, servir aos outros sempre é uma 
grande oportunidade de mostrar que podemos 
promover a união, o entendimento e a igualdade 
entre nós. Aquilo que deve nos mover é a vontade 
de servir e de partilhar com os irmãos os dons 
que Deus nos concedeu. As palavras de Jesus são 
claras e atuais para nós hoje: “Quem quiser ser o 
primeiro, seja o último e o servo de todos”.

CLIQUE NO TÍTULO DA REFLEXÃO
 PARA LER NA INTEGRA

A compaixão nos guia pela vida de Francisco, traçando seu crescimento 
desde um jovem egoísta e materialista até o santo humilde e amado por 
milhões. Com este livro como guia, você pode fazer coisas simples todos 
os dias para descobrir uma vida mais compassiva, aberta, destemida e 
amorosa – assim como São Francisco fez.

Viver no espírito de Francisco de Assis – O Cântico 
da Compaixão | R$ 39,00 com freteCFFB.ORG.BR/LOJA

#DICADELEITURA

https://franciscanosamazonia.org.br/sao-francisco-de-assis-e-a-minoridade/
https://cffb.org.br/produto/viver-no-espirito-de-francisco-de-assis-o-cantico-da-compaixao/
https://cffb.org.br/produto/viver-no-espirito-de-francisco-de-assis-o-cantico-da-compaixao/
https://cffb.org.br/loja/
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ENTREVISTA

Frei Marcelo Toyansk, OFMCap

Frei Marcelo Toyansk Guimarães, paulistano, é 
frade franciscano capuchinho. Formado em teologia e 
especialista em Bíblia. Desde 2016 atua na animação e 
coordenação do serviço de Justiça, Paz e Integridade 
da Criação (JPIC), já contribuiu na coordenação deste 
serviço junto à CRB-RJ e, a partir de 2017, assumiu 
a coordenação do JPIC dos Frades Capuchinhos do 
Brasil. Na CNBB, Estado de São Paulo, é assessor da 
Comissão Justiça e Paz. Atualmente está contribuindo 
na Articulação Nacional de Pastoral da Moradia 
e Favela na Igreja do Brasil, além de atuar junto às 
Pastorais Sociais, como a CPT e a Pastoral da Moradia.

1. Frei Marcelo, como a Justiça, Paz e Integridade 
da Criação nasce como serviço dentro do carisma 
de Francisco e Clara de Assis e se mantém 
contemporânea?

Francisco de Assis é o santo da paz, o patrono da 
ecologia e o padroeiro dos animais. A partir de sua 
mudança de vida fez uma experiência de relações 
justas e reconciliadas, sendo irmão dos mais pobres 
e sofredores. Ao longo dos séculos do movimento 
franciscano, persiste a marca da “fraternidade para 
com os pobres”, de uma relação de irmandade “com 
toda a criação” e o “cultivo e promoção da paz”.

Clara de Assis expressa muito forte também a vida 
de pobreza radical e o cuidado com os mais sofridos. 
Alimentada pela vida de oração intensa irradiava 
paz e desejava um mundo justo e fraterno. Sendo 
assim, esses valores passam a serem intrínsecos a 
nós, franciscanos e franciscanas. Quando, no final do 
Concílio Vaticano II, o então Papa São Paulo VI instituiu 
o serviço Justiça e Paz na Igreja, nós igualmente o 
assumimos em nossas Ordens e Fraternidades, em 
vista de impulsionar e fortalecer valores que são 
bíblicos e genuinamente de nosso carisma.

2. Dentro das Ordens, Movimentos, Congregações 
inspiradas em Clara e Francisco é possível encontrar 
expressões singelas de JPIC junto à sociedade civil 
em relação ao meio ambiente, ao diálogo inter-
religioso, aos direitos humanos. Poderia mencionar 
as dificuldades que o serviço enfrenta junto aos 
organismos religiosos, eclesiais e civis? 

Precisamos aprofun-
dar a vivência do caris-
ma, atualizando-o, sem 
perder sua força e pon-
tos inegociáveis, dentre 
os quais, a “justiça”, em um 
país tão desigual; a “promoção da 
paz”, em um mundo em guerra e em um país com tan-
ta violência, e o “cuidado ou integridade da criação”, 
diante de tanta destruição ambiental já a comprome-
ter a subsistência da vida humana. A partir disso, per-
cebemos porquê o serviço JPIC encontra desafios em 
meio às instituições. No fundo desafia a cada um de 
nós e, por vezes, as instituições que precisam encon-
trar coragem, a exemplo do Papa Francisco, que dia 
a dia nos ensina o que fazer para uma transformação 
das estruturas eclesiais mais em conformidade com o 
Evangelho.

3. Recentemente celebramos 02 anos da Fratelli 
Tutti (04 de outubro de 2020), inspirada no ideal 
de vida franciscano. Por meio de quais passos você 
incentiva a promoção da organização a nível local, 
regional, distrital e nacional para contribuirmos tal 
como o Papa Francisco adverte?

4. A população em situação de rua aumentou 
drasticamente no Brasil. Podemos trazer em 
nossa memória pessoas próximas em situações 
desumanas. Próximo a isso, em breve temos o Dia 
Mundial do Pobre, em 14 de novembro. Quais as 
articulações e contribuições a nível de JPIC que 
aproxima a Família Franciscana do Brasil junto aos 
mais necessitados? Como posso motivar minha 
fraternidade a participar?

5. A Terra continuará clamando e gemendo em 
2023 por água, nutrição, preservação da fauna, 
da flora… Como franciscanas e franciscanos, quais 
atitudes práticas devemos assumir para fortalecer 
nossa Mãe Terra?

LEIA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA

CLIQUE NO TÍTULO DA ENTREVISTA
 PARA LER NA INTEGRA

JUSTIÇA, PAZ E INTEGRIDADE DA CRIAÇÃO

https://cffb.org.br/entrevista-justica-paz-e-integridade-da-criacao-com-frei-marcelo-toyansk-ofmcap/
https://cffb.org.br/entrevista-justica-paz-e-integridade-da-criacao-com-frei-marcelo-toyansk-ofmcap/
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SAV CLIQUE NO TÍTULO
 PARA SABER MAIS

Encontro SAV da CFFB

Aconteceu na Casa de Oração Fillipo Smaldone (Brasília – DF) o 
Encontro SAV/CFFB com o tema: Vocação, graça e missão – por uma 
Igreja em saída e o lema: “Lázaro, vem para fora” (cf. Jo 11, 43), tendo 
como assessor: Carlos Eduardo (Cadu). O encontro contou com a 
presença e participação de membros da OFS, de várias Congregações 
Franciscanas e de outras espiritualidades. Foi um momento agraciado, 
de revigoramento frente ao chamamento, de convivência e partilha 
das experiências.

"Terra de missão – a vocação que se renova"
foi tema de mais uma live formativa do SAV CFFB

Assessor: Frei Vitório Mazzuco, OFM
Moderador: Frei Gederson Marques, OFMConv
Momento orante: Ir. Edina Ferreira Silva, ITCSF

Confira o lançamento oficial do site do 3º Ano 
Vocacional do Brasil

Segundo a irmã Neusa Santos, coordenadora da Comissão de 
Comunicação do Ano Vocacional, a ocasião será oportuna para 
aprofundar o Ano Vocacional, que tem como tema “Vocação: Graça e 
Missão”, bem como discutir seus objetivos.

Participaram da live o presidente da Comissão para os Ministérios 
Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, dom João Francisco Salm, 
que irá fazer uma apresentação do tema do Ano Vocacional; a irmã 
Maristela Ganassini, da CRB, que irá realizar uma discussão sobre os 
objetivos propostos pelo Ano Vocacional; e o Adilson Zorzi, que fez a 
apresentação do site oficial.

https://cffb.org.br/encontro-sav-servico-de-animacao-vocacional-da-conferencia-da-familia-franciscana-do-brasil/
https://www.youtube.com/watch?v=ypiVISMEoEw
https://cffb.org.br/lancamento-oficial-do-site-do-3o-ano-vocacional-do-brasil-sera-realizado-com-live-especial/
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SENTIMENTO DE PERTENÇA

A Província São Francisco de Assis, da 
Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas, 
tem sede na Rua Lodovico Geronazzo, 877, Bairro 
Boa Vista, cidade de Curitiba, estado do Paraná, 
Brasil.

Foi constituída em caráter experimental 
pelo Capítulo Geral de janeiro de 1967, sem 
denominação específica, tendo sua sede na 
cidade de Herval D’ Oeste, em Santa Catarina.

No dia 28 de dezembro de 1968, o Capítulo 
Geral Especial deu-lhe caráter definitivo com a 
denominação “Província São Francisco de Assis”, 
abrangendo as fraternidades do Oeste e Planalto 
Catarinenses e dos Estados do Paraná e Rio 
Grande do Sul. Desde então, assumiu como área 
missionária o Estado da Bahia.

E em 2016, a Província assumiu, juntamente 
com a Província Imaculado Coração de Maria, o 
Projeto Solidário da CICAF, em Palmares, Estado 
do Pernambuco. 

Com toda a Congregação, as irmãs sentem-se 
chamadas a seguir Jesus Cristo segundo a Regra 
e Vida dos irmãos e irmãs da Terceira Ordem 
Regular de São Francisco, as Constituições Gerais 
e o Regulamento provincial, conforme o carisma:

“Seguir Jesus Cristo, assumindo sua vida 
e missão profética, como Franciscanas, na 
simplicidade, disponibilidade e alegria, em 
pequenas fraternidades inseridas no meio dos 
pobres, no serviço da Educação e Catequese, 
tendo em vista a construção do Reino de Deus”.

Irmãs Catequistas Franciscanas

Não tem como falar da história da Província do 
Santíssimo Nome de Jesus do Brasil sem destacar 
quatro homens que foram fundamentais para 
a vinda dos frades: Dom Emanuel Gomes, Frei 
Matheus Hoepers, OFM, Frei Mathias Faust, 
OFM, e Frei Paulo Seibert. O primeiro era o então 
arcebispo de Goiás, o segundo Ministro Provincial 
da Província da Imaculada Conceição do Brasil, 
em São Paulo, o terceiro o delegado geral da 
Ordem dos Frades Menores, em Nova Iorque e o 
quarto foi o primeiro Superior do Comissariado, 
em 1943.

Em decorrência da falta de padres no território 
goiano, o arcebispo Dom Emanuel Gomes 
entrou em contato com Frei Matheus Hoepers, 

que imediatamente atendeu à solicitação e 
encaminhou uma carta ao delegado geral, Frei 
Mathias Faust, apresentando o pedido. Segundo 
os registros históricos, a carta de Frei Hoepers 
foi enviada em 1943 e no mesmo ano chegou a 
primeira missão em Goiás.

A primeira visita do superior Paulo Seibert a 
Anápolis contou com o apoio de outro frade que 
é necessário ser destacado, Frei Cipriano Bassler. 
O então provincial do Comissariado do Mato 
Grosso, foi quem encontrou com o ‘pioneiro’ em 
São Paulo e por ter sido pároco de Pirenópolis e 
conhecer a região, se ofereceu para acompanhá-
lo até o Estado de Goiás.

Província do Santíssimo Nome de 
Jesus do Brasil

CLIQUE NO TÍTULO
 PARA SABER MAIS

https://www.cicaf.org.br/portal/index.php/provincia-sao-francisco-de-assis/nossa-historia
http://fradesfranciscanos.com.br/quem-somos/nossa-historia


Boletim Irmão Sol - Setembro e Outubro de 202223 

SANTAS E SANTOS FRANCISCANOS

Santo Antônio de Sant’Ana Galvão

Quando tinha treze anos, Antônio foi enviado para estudar com 
os jesuítas, ao lado do irmão José, que já estava no Seminário 
de Belém, na Bahia. Desse modo, na sua alma estava plantada a 
semente da vocação religiosa. Aos vinte e um anos, Antônio decidiu 
ingressar na Ordem franciscana, no Rio de Janeiro. Sua educação 
no seminário tinha sido tão esmerada que, após um ano, recebeu 
as ordens sacerdotais, em 1762. Uma deferência especial do papa, 
porque ele ainda não tinha completado a idade exigida.

Bem-aventurada Maria Ângela Truszkowska

Ângela muitas vezes levava os órfãos à igreja dos Capuchinhos 
de Cracóvia. Ali rezava diante do quadro que representava São Felix 
abraçando o Menino Jesus. No Divino Redentor feito homem meditava 
o amor misericordioso de Deus que chama para Si a humanidade. 
Como o santo capuchinho, ela também desejava abraçar e ajudar, 
em nome do Senhor, todos que encontrasse no caminho.

O câncer havia devastado o seu corpo, golpeando também a 
coluna vertebral. À sua cabeceira estavam presentes muitas Irmãs, 
que abençoou impondo suas mãos. Madre Maria Ângela Truszkowska 
faleceu no dia 10 de outubro de 1899. 

Bem-aventurada Serafina Sforza

Durante seis anos, substituiu o esposo em todos os negócios com 
raro tino administrativo. Além desses dotes, possuía ainda uma ampla 
visão do futuro. Foi amada por todos por sua grande generosidade. 
Pedia a bênção a Deus para seus empreendimentos, através das 
inumeráveis esmolas que distribuía aos pobres. Todos pensavam 
que ao voltar o marido, ela receberia fabulosa recompensa, mas foi 
o contrário. Ele voltou complemente mudado, envolvido em vida 
dissoluta acompanhado de uma amante, que colocou dentro do 
castelo, para ser servida em tudo por Serafina.

CLIQUE NO TÍTULO
PARA SABER MAIS

https://cffb.org.br/santo-antonio-de-santana-galvao-25-de-outubro/
https://cffb.org.br/bem-aventurada-maria-angela-truszkowska-21-de-outubro/
https://cffb.org.br/bem-aventurada-serafina-sforza/
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CENTROS FRANCISCANOS

ITF | Cursos de Extensão
Online

ISB sedia o encontro de 
Junioristas Franciscanos da 
CFFB regional TO, GO e DF 

BIBLIOTECA VIRTUAL

Especialização Lato Sensu 
Formadores/as da Vida 
Religiosa Consagrada

Livro “Francisco de Assis: 
Diálogo, Hospitalidade e 

Ecologia” em PDF

Especialização Lato Sensu em 
Espiritualidade Franciscana

CLIQUE NO TÍTULO
PARA SABER MAIS

https://www.itf.edu.br/cursos/segmento/120494226/cursos+de+extensao+online.htm
https://cffb.org.br/encontro-de-formacao-para-junioristas-franciscanos-as-do-regional-go-to-e-df-da-cffb/
https://estef.edu.br/formacao-para-a-vida-religiosa/
https://cffb.org.br/livro-francisco-de-assis-dialogo-hospitalidade-e-ecologia-esta-disponivel-em-pdf/
https://estef.edu.br/curso-de-espiritualidade-franciscana/
https://grandesinal.itf.edu.br/GS/index
https://espacofrater.com.br/
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#ESPÍRITOFRATERNOCFFB

Semana de Formação Permanente
#FradesFranciscanosOFM

VIII Conselho Plenário Geral – Rever e Avançar
O caminho percorrido nos dias 15 a 19 de outubro foram intensos, 
carregados de emoções, partilhas, decisões e encaminhamentos. 

#IrmãsCatequistasFranciscanas
#OFSMG #CapítuloRegional

#JufraDoBrasil #InafraDoBrasil
#Provocae2022

#cffbsudeste2 #cffbnacional 
#ofssudeste2

#clarissasgavea

#caninde #canindé 
#saofrancisco #sãofrancisco

#ofmcap #capuchinhosbr 
#capuchinhosdobrasil

www.CFFB.org.br

CLIQUE NA FOTO
PARA SABER MAIS

“ESPERANÇA DA AMAZÔNIA”
# franciscanasmissionarias

https://www.instagram.com/p/CkQxBg8gxZj/
https://www.instagram.com/p/CkB_USuMP8f/
https://www.instagram.com/p/CkPHxADNgFZ/
https://www.instagram.com/p/CjAqsoxgIP-/
https://www.instagram.com/p/ChzYi13uxOM/
https://www.instagram.com/p/CjyrdnNDV_n/
https://www.instagram.com/p/CkJ_oXjt997/
https://www.instagram.com/p/CjkiKljOL5g/
https://www.instagram.com/p/CkQUNrEo4Ss/
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/
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