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PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

VIDA FRANCISCANA EM AÇÃO

Irmã Cleusa Neves, CFA | Presidente da CFFB

O propósito do Boletim Irmão Sol é divulgar 
sobre a vida e missão franciscana no Brasil. Esta 
é a última edição deste ano. Em sua essência 
apresenta-nos o que acontece nos Regionais 
da CFFB, cada um com sua diversidade e 
riqueza cultural. Assim sendo, traz o registro de 
celebrações, encontros, momentos de estudo, de 
convivência e partilha que acontecem onde irmãs 
e irmãos habitam ou passam deixando a marca da 
presença franciscana. 

Nesta edição, ampliando o compartilhamento 
de uma boa reflexão e experiência de vida, que 
em muito pode contribuir  para aprofundarmos 
sobre o ideal vivido por São Francisco e Santa 
Clara, bem como repensarmos sobre nosso 
compromisso com o Evangelho e a Igreja, temos 
o texto de Irmã Maria Fachini, CICAF, com a 
temática: Francisclareando: mas é preciso que o 
fruto se parta; o texto de Frei Fábio Vasconcelos, 
OFM, com o tema: No seio da Amazônia, cultivar 
a gratuidade franciscana e a entrevista com Irmã 
Carmem Almeida, ISFPD, uma franciscana em 
missão permanente na Amazônia. 

Dentre os diversos acontecimentos, celebrações 
e notícias registradas, destacamos “A Mística do 
Presépio”, refletida e vivenciada pelo Regional 
de Alagoas. É oportuno recordar que em 2023, 
a Família Franciscana celebrará os 800 anos de 
Greccio. Esta celebração faz parte do “Centenário 
franciscano articulado e celebrado em vários 
centenários”, no qual recordaremos os 800 anos 
da Regra Bulada e do Natal de Greccio (2023), dos 
estigmas (2024), do Cântico das Criaturas (2025) 
e da Páscoa de Francisco (2026). Informações 
podem ser encontradas no site da CFFB, OFS, 
bem como no site de diversas Ordens e Províncias 
Franciscanas. É importante permanecermos 
atentos e em sintonia para acompanharmos e bem 

celebrarmos cada um dos centenários. Lembramos 
que a Celebração do Natal em Greccio acontecerá, 
no dia 7 de janeiro de 2023, às 07h, horário de 
Brasília, com transmissão ao vivo. Informações 
poderão ser obtidas a partir de Janeiro de 2023, 
pelo site http://www.centanarifrancescani.org.

Queremos destacar e ressaltar desta edição: a 
realização do XVIII Congresso Nacional da JUFRA, 
a realizar-se de 17 a 21 de fevereiro de 2023, na 
cidade de Santa Luzia, Minas Gerais; o Capítulo 
Celebrativo da Terceira Ordem Franciscana 
Secular, que acontecerá de 21 a 23 de abril de 
2023, em Canindé, Ceará; e o Encontro Nacional 
do SINFRAJUPE, realizado de 25 a 27 de novembro 
de 2022, em São Paulo. 

Vale a pena fazer uma leitura atenta desta última 
edição do Irmão Sol, tendo em vista entrar em 
sintonia com nossos irmãos e irmãs dos diversos 
regionais, bem como tomar conhecimento “da vida 
franciscana em ação”. Encerrando o ano de 2022, 
temos motivos para nos alegrarmos e rendermos 
graças a Deus pelo vigor da presença franciscana 
no Brasil, irmãs e irmãos em um trabalho contínuo, 
de doação incansável, em favor da vida e da defesa 
da nossa Casa Comum. Tendo presente o tema e 
o lema do Ano Vocacional, estamos certos de que 
a vocação franciscana é “graça e missão”; e há 
“corações ardentes e pés, a caminho”. Podemos 
afirmar que o ideal do seráfico pai e Santa Clara, 
está vivo através de cada uma, cada um de nós, 
graças ao compromisso e missão assumida pelas 
diversas Ordens, Províncias e Congregações 
sediadas no Brasil. 

O Menino de Belém, traga-nos paz e revigore-
nos para que possamos continuar esperançando. 
Feliz Natal! Abençoado Ano Novo. 

Fraterno abraço.

http://www.centanarifrancescani.org
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REFLEXÃO CLARIANA

FRANCISCLAREANDO:
MAS É PRECISO QUE O 

FRUTO SE PARTA
Irmã Maria Fachini, CICAF

Num áudio que ele publica diariamente, Frei Adolfo 
Temme, OFM de Teresina, insere um diálogo entre 
duas amigas, uma delas cega. A amiga pergunta à 
cega se ela acredita na vida após a morte. A cega diz 
que morrer é como passar de um quarto para outro 
da mesma casa. Só que no quarto para onde vamos 
depois da morte, será diferente: ela poderá enxergar 
a luz e toda a beleza. E a amiga também poderá 
enxergar o que não enxerga por aqui. A visão que ela 
tem da morte coincide com a do Apocalipse: “Passou 
a primeira condição...” (Ap 21,4). Jesus, um camponês 
que entendia de sementes e plantação, de plantas e 
de frutos, a morte é o início de nossa etapa produtiva: 
“Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele 
continua só um grão de trigo; mas se morre, então 
produz muito fruto” (Jo 12,24-26).

Para Francisco de Assis a morte é irmã pela qual ele 
louva a Deus: “Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã 
nossa, a morte corporal, da qual nenhum ser vivente 
pode escapar” (Cântico do Irmão Sol,12).

Outra fonte biográfica, o Espelho da Perfeição 
(maior) faz chegar até nós este testemunho: 
“Quando jazia doente no palácio do bispo de Assis... 
para consolar seu espírito para que não viesse a 
desfalecer alguma vez pela veemência das dores que 
constantemente o atormentavam, o santíssimo pai 
mandava que seus companheiros cantassem muitas 
vezes os Louvores do Senhor. Vendo que em tamanha 
dor o bem-aventurado Francisco assim se confortava 
e alegrava no Senhor, Frei Elias disse-lhe: “Caríssimo 
irmão, sinto-me muito consolado e edificado por toda 
a alegria que manifestas a teus companheiros na tua 
enfermidade. Mas, embora as pessoas desta cidade 
te venerem como santo... ouvindo cantar assim, dia 
e noite, esses Louvores, são capazes de dizer: Como 
pode ele mostrar tanta alegria, se está para morrer? 
Deveria antes pensar na morte” ... O bem-aventurado 
Francisco respondeu-lhe: ... muitas vezes, dia e noite, 
pensei sobre o meu fim... E logo acrescentou com 
grande fervor de espírito: “Permite-me, irmão, que, 
nas minhas enfermidades, eu me alegre no Senhor e 

nos seus louvores, pois, com a cooperação da graça 
do Espírito Santo, estou tão unido e ligado ao meu 
Senhor que, por sua misericórdia, bem posso alegrar-
me no Altíssimo” (cf EPM 121).

Clara de Assis sente grande confiança e alegria 
diante da morte, pois sabe que, depois dela, nada lhe 
acontecerá de mau: “Voltando-se sobre si mesma, 
a santa virgem assim falava silenciosamente à sua 
alma: “Vai em segurança, que boa escolta levas para 
a viagem. Vai, dizia ela, porque Aquele que te criou, 
também te santificou. Ele sempre te protegeu como 
uma mãe ao seu filho e amou-te com ternura. Bendito 
sejas, Senhor, porque me criaste”. Quando uma 
irmã lhe perguntou com quem falava, respondeu: 
“Falo com a minha bendita alma”. Estava próximo o 
glorioso guia. Com efeito, voltando-se para uma das 
irmãs, perguntou-lhe: “Filha, vês o Rei da Glória como 
eu vejo?”. ...

Esta santa alma expirou, para ser coroada com 
o prêmio eterno, no dia seguinte à festa de São 
Lourenço. Liberta do templo carnal voou, feliz, em 
direção às estrelas.

Bendito este êxodo do vale de misérias, que para 
ela significou a entrada na vida bem-aventurada. 
Agora, em troca do austero jejum terreno, partilha 
da mesa dos manjares celestes. Em troca das vestes 
terrenas, perecíveis como a cinza, é bem-aventurada 
no reino celeste e revestida com o manto da eterna 
glória (LSC 46).

Em nossos dias, é certo que tememos a morte 
que nos espreita em cada esquina, em cada viagem. 
Independente das circunstâncias em que ela nos 
venha buscar para levar-nos à Casa do Pai, pedimos 
que ela nos encontre preparadas/os como encontrou 
Francisco, da mesma forma que encontrou Clara. Que 
nossa mãe Clara nos ensine os caminhos da fidelidade 
ao Evangelho que terminará na porta do paraíso e 
interceda por nós. “Tu, que foste a primeira entre as 
senhoras pobres, tu que guiaste à penitência e à vida 
inumeráveis pessoas, intercede a Cristo por nós” (LSC 
48,6).

https://www.cicaf.org.br/portal/index.php/noticias/item/2996-francisclareando-hay-que-morir-para-vivir
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O Diretório Litúrgico da CFFB para o ano 2023 
está de acordo com o Calendário Romano Geral e 
contém as celebrações que se destinam a serem 
observadas no Rito Romano em todos os países 
do mundo. Traz de específico as características 
próprias da Família Franciscana, referentes a 
datas festivas e memória das santas e santos 
franciscanos, por isso, destina-se, de modo 
particular, à Família Franciscana do Brasil.

Investimento: R$ 11,00 (disponivel em PDF).
CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

eBook do Diretório 
Franciscano 2023

CFFB CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

AGENDA
Recesso de fim de ano: 23/12 até 

06/01/23 com retorno das atividades na 
Sede nacional da CFFB dia 09/01/2023

Revigoramento Franciscano: 12/03 à 
09/04 de 2023. Inscrições abertas!

Capítulo Celebrativo da TOF: 21 a 
23/04 em Canindé/CE. Inscrições abertas!

XIX Assembleia Geral Ordinária CFFB: 
de 16 a 20/08, em Porto Alegre / RS

Irmãs e irmãos, a mensagem de Natal é uma 
convocação para o fortalecimento do vínculo 
de compromisso e cuidado com a vida onde 
ela clama. O Salvador que se fez um de nós, 
conceda-nos a graça de contemplarmos seu 
rosto no rosto de nossos irmãs e irmãos, e a 
coragem de assumirmos compromisso com os 
mais pobres e sofredores. Sejamos criativos 
e que nossas respostas às necessidades da 
realidade contemporânea sejam sempre 
derivadas da Luz gerada a partir da Palavra feito 
carne, somente assim serão reconhecidas como 
respostas franciscanas.

Natal: a presença de Deus em nós
Mensagem da presidente da CFFB 

https://cffb.org.br/produto/e-book-diretorio-franciscano-2023-ano-a-sao-mateus/
https://cffb.org.br/produto/e-book-diretorio-franciscano-2023-ano-a-sao-mateus/
https://cffb.org.br/comunicados-diversos-sede-nacional-da-cffb/
https://cffb.org.br/mensagem-de-natal-da-presidente-da-cffb-irma-cleusa-neves-cfa-2022/
https://cffb.org.br/encontro-de-revigoramento-franciscano-2023/
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#RUMOACANINDÉ CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

COMUNICADO
sobre a hospedagem no Centro Franciscano (CEFRAE)

Faça sua inscrição clicando AQUI.

A comissão organizadora do Capítulo Celebrativo da 
Terceira Ordem Franciscana comunica que foi informada, 
após o início do período de inscrições no evento, pela 
administração da Pousada Franciscana (CEFRAE) em 
Canindé, que as reservas para hospedagem no local 
somente poderão ser realizadas a partir do início de janeiro 
de 2023. Essa decisão se justifica pela alta demanda de 
hospedagens na pousada nesses meses de novembro e 
dezembro devido as Festas de São Francisco das Chagas. 
Reiteramos que as reservas no local são de inteira 
responsabilidade da administração da pousada.

Inscrições online no encontro
A comissão organizadora do Capítulo informa que os 

campos referentes ao local de hospedagem e informação 
sobre o vôo são opcionais no formulário de inscrição. 
Dessa forma, o participante poderá se inscrever mesmo 
se ainda não tiver esses dados e posteriormente enviar as 
informações para a Comissão Organizadora via email.

Clique e siga nossas redes

FACEBOOK 
INSTAGRAM 

 YOUTUBE

SITE OFICIAL: WWW.RUMOACANINDE.COM

https://www.rumoacaninde.com/post/comunicado-sobre-a-hospedagem-no-centro-franciscano-cefrae
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 MARANHÃO

Coordenação

CFFB AL
A Mística do Presépio

CFFB REGIONAIS CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

No domingo (4), o Regional de Alagoas, realizou 
mais um “Encontro Formativo e Celebrativo” de 
abertura, em comemoração aos 800 anos da 
criação do primeiro Presépio, por São Francisco de 
Assis. O evento  aconteceu na Escola Nossa Senhora 
do Amparo, sob a assessoria do Fr. Josué, OFMCap., 
o qual partilhou sobre a temática: A MÍSTICA DO 
PRESÉPIO.

Houve celebração eucarística presidida pelo Fr. 
Romildo OFMCap., e após o almoço partilhado, 
aconteceu um divertido momento de convivência 
com um bingo franciscano.

https://cffb.org.br/cffb-maranhao/
https://cffb.org.br/a-mistica-do-presepio/
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Entre os dias 04 a 06 de novembro a Família 
Franciscana do Regional Centro Oeste – GO DF 
TO, reuniu-se no Centro de Formação Franciscana 
Paz e Bem (CFFPB) em Anápolis/GO, para o 
Retiro anual, tendo como tema: Eclesiologia 
Francisclariana e Lema: Práticas Sinodais nas 
Fraternidades, assessor Frei Jairo Lima, OFMCap.

Foram dias de oração, reflexão e partilha, 
propícios para uma avaliação da caminhada como 
irmãos fraternos e franciscanos na Igreja. Um 
misto de passado e presente importantes para o 
crescimento espiritual.

CFFB TO GO DF realiza retiro anual com o tema: 
Eclesiologia Francisclariana

CFFB REGIONAIS CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

CONHEÇA A CFFB RIO GRANDE DO SUL

Coordenação - Blog - Facebook
Centro Franciscano

https://cffb.org.br/familia-da-franciscana-do-regional-centro-oeste-go-df-to/
https://cffb.org.br/cffb-rio-grande-do-sul/
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Aconteceu em São Paulo/SP o 
Encontro Nacional do SINFRAJUPE

CFFB SINFRAJUPE CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

Aconteceu em São Paulo/SP, nos dias 25 a 27 de 
novembro, o Encontro Nacional do SINFRAJUPE – 
Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia. 
O evento reuniu 34 lideranças representantes de 
diversos ramos da Família Franciscana motivadas 
pela máxima de que “mais do que nunca é preciso 
esperançar”. Vindas(os) de Norte a Sul do País, 
a partir da nova realidade que se abre no país, 
frente aos retrocessos dos últimos anos no campo 
ambiental, dos direitos e da democracia.

O principal objetivo do Encontro foi refletir 

sobre a trajetória de articulação das franciscanas 
e franciscanos no Brasil por meio do impulso que 
oferece o SINFRAJUPE.

Brasil é oficialmente inserido na Rede Franciscana 
para Migrantes da América Latina

Nos dias 05 e 06 de dezembro do presente 
ano, estiveram reunidos em São Paulo, SP, leigas, 
irmãs e frades franciscanos que compõem a 
Rede Franciscana para Migrantes (RFM), com 
a finalidade de consolidar as articulações de 
implantação da RFM no Brasil e assim somar aos 
sete países que constroem a rede na América 
Latina.

Esta iniciativa surgiu em 2018 durante o 
curso anual de JPIC realizado no México, com o 
tema “Migração: causas, muros e perspectivas 
franciscanas” e reafirmado com o mandato 28 no 
Capítulo Geral da Ordem dos Frades Menores, no 
ano de 2021,

Após encontros virtuais, contando com a 
presença do escritório de JPIC (Roma) da Ordem 
dos Frades Menores, Frei Daniel Blanco, surgiu 
a iniciativa da modalidade presencial com a 
finalidade de aproximar os representantes de 
trabalhos existentes no Brasil com migração, e 
acordar pontos necessário para a continuação da 
RFM no Brasil.

Esta rede, por sua vez é composta de “mulheres 

e homens, leigos, leigas, religiosas e religiosos, 
afiliados à família franciscana, que trabalham 
com temas de migração para oferecer apoio, 
assistência humanitária e acolher as pessoas 
deslocadas de seus territórios”, e para tanto, esta 
se tornou a principal meta para o ano de 2023 
na construção da rede RFM – Brasil, firmando 
o mapeamento dos trabalhos com migrantes 
existentes no país e assim a complementação dos 
integrantes da equipe local.

Ainda nas prioridades de trabalho, foi visto a 
necessidade urgente de divulgação desta rede, 
tanto para atingir trabalhos desta gramatura, 
como para orientar migrantes que seguem 
buscando um caminho de esperança nas terras 
brasileiras.

Os trabalhos seguiram com a metodologia de 
ouvir a necessidade das bases, representadas 
pelos membros nas áreas de atuação e territórios, 
visando pontos de convergência e concretizar 
uma agenda de plano de ação para o ano de 
2023, otimizando as estratégias de mapeamento 
e, divulgação e mídia.

https://ofmscj.com.br/aconteceu-em-sao-paulo-sp-o-encontro-nacional-do-sinfrajupe/
https://cffb.org.br/brasil-e-oficialmente-inserido-na-rede-franciscana-para-migrantes-da-america-latina/
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Dia 13/11/2022, foi o VI Dia Mundial dos 
Pobres, instituído por Papa Francisco em 2017. 
Este ano, a motivação para reflexão é: “Jesus 
Cristo fez-se pobre por vós.” (2Cor 8,9).

Este ano, nosso gesto concreto foi doar 
livros às pessoas em situação de rua através do 
trabalho desenvolvido pelo Pe. Júlio Lancellotti, 
na Paróquia São Miguel Arcanjo, no Belém, em 
São Paulo/SP.

Pe. Júlio é conhecido internacionalmente 
por seu trabalho e dedicação aos excluídos e 

marginalizados na sociedade, neste ele ganhou 
o Prêmio Juca Pato da União Brasileira de 
Escritores (UBE) como intelectual do ano e, 
esta, resolveu homenageá-lo com a campanha 
de arrecadação de livros para as pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. Doamos 
aproximadamente, 100 exemplares entre livros, 
revistas e gibis. Todos precisam ter oportunidade 
de acesso à educação e cultura, onde quer que 
estejam para manter vivo o sonho de contemplar 
outras realidades possíveis.

Dia Mundial dos Pobres – gesto concreto

CUIDANDO DA CASA COMUM

No dia 15 de novembro, terça feira, aconte-
ceu a primeira Ação Social Provincial “Todos Ir-
mãos”, realizada em Valparaíso de Goiás (GO). O 
evento começou às 8h da manhã e terminou às 
15h. A ação social contou com vários voluntários 
da Paróquia São Francisco de Assis, de Valparaí-
so e contou também com o apoio da prefeitura 
municipal da referida cidade.

A Ação Social Todos Irmãos atendeu à popu-

lação mais carente do município com serviços 
de atendimento do CRAS, entrega de Cestas 
Básicas, atendimento psicológico, atendimento 
odontológico, assessoria jurídica, orientação so-
bre dependência química (narcóticos e alcoolis-
mo), corte de cabelo e entretenimento para as 
crianças. Todos os serviços foram disponibiliza-
dos de forma gratuita à população.

O evento atendeu cerca de 700 pessoas.

Ação Social Provincial – Todos Irmãos

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://franciscanasprovidencia.org.br/dia-mundial-dos-pobres-gesto-concreto/
https://cffb.org.br/acao-social-provincial-todos-irmaos/
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IGREJA NO BRASIL E NO MUNDO

Campanha da Fraternidade 
2023

Fraternidade e Fome

Decreto eleva Igreja dos 
Capuchinhos à dignidade de 

Santuário Arquidiocesano

CEBs de Santarém se unem em 
grande encontro para 

fortalecimento da caminhada

Reconhecimento: Cimi recebe 
prêmio Alceu Amoroso Lima de 

Direitos Humanos 2022

CONIC celebra 40 anos de anúncio e profecia

No dia 8 de dezembro, o 
Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs do Brasil celebrou seus 
40 anos de história. São quatro 
décadas marcadas por anúncio, 
profecia e compromisso com a 
radicalidade evangélica – que 
desafia os poderosos e se coloca 
ao lado dos “pequeninos” (Cf.: 
Mateus 25:31-46).

A atividade foi realizada 
na capital federal, Brasília, e 
contou com a participação de 
representantes de todas as Igrejas-
Membro do CONIC: pastora Camila 
Oliver, da Aliança de Batistas do 
Brasil; dom Joel Portella Amado, da 
Igreja Católica Apostólica Romana; 
bispa Marinez Bassotto, da Igreja 
Episcopal Anglicana, entre outros.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://campanhas.cnbb.org.br/campanha/campanha-da-fraternidade-2023
https://cffb.org.br/decreto-eleva-igreja-dos-capuchinhos-a-dignidade-de-santuario-arquidiocesano/
https://cffb.org.br/cebs-de-santarem-se-unem-em-grande-encontro-para-fortalecimento-da-caminhada/
https://cimi.org.br/2022/12/cimi-recebe-premio-alceu-amoroso-lima-de-direitos-humanos/
https://conic.org.br/portal/conic/noticias/conic-celebra-40-anos-de-anuncio-e-profecia
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Como começar uma fraternidade de INAFRA?

É a pergunta que nós da equipe de 
articulação para a INAFRA do Brasil recebemos 
constantemente, e sabemos que o primeiro 
passo acaba sendo o mais difícil, desta forma, 
esse material foi pensado e produzido de forma 
clara e objetiva, visando responder essa pergunta 
que tantas pessoas nos fazem e assim, facilitar e 
promover o surgimento de novas fraternidades 
de INAFRA. 

JUFRA

Na Formação, Cristo nos “ajuda a ver”

Na caminhada cristã, Formação é imitar a forma 
de agir, pensar, falar, ser de Jesus Cristo. Muito 
mais do que pôr em uma forma ou fazer reduzir 
para caber em alguma limitação, a Formação 
liberta. Liberta porque nos ensina caminhos, nos 
fornece ferramentas para conseguir enxergar na 
Criação a beleza do Criador. Para conseguir, como 
Francisco, louvar a Deus pelas belezas e sutilezas 
da existência, que nos abraçam e enamoram, mas 
que se tornam visíveis para nós apenas quando 
aprendemos a ver.

IV Encontro de Formação da JUFRA 
Regional Sudeste III

Aconteceu nos dias 12 e 13 de Novembro de 2022 o IV Encontro de 
Formação da Jufra do Regional Sudeste III no Convento São Boaventura 
em Olímpia, SP. Com o tema “Jovem Franciscano, não perca de vista 
seu ponto de partida" e o lema  “Te recordes do propósito: de manter 
o que tens, de fazer o que fazes e não desistir...". O encontro contou 
com a presença de jufristas e animadores fraternos das fraternidades 
de Santos, Mococa e Franca, juntamente com representantes da OFS 
de Franca e Bebedouro, assim como os Assistentes Espirituais da Jufra, 
Frei Aécio e Frei Suelton.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://inafrajufrabrasil.blogspot.com/2022/11/como-comecar-uma-fraternidade-INAFRA.html
https://formacao-jufrabrasil.blogspot.com/2022/12/na-formacao-cristo-nos-ajuda-ver.html
https://formacao-jufrabrasil.blogspot.com/2022/11/iv-encontro-de-formacao-da-jufra.html
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II Jornada Latino-americana pelos 
Direitos Humanos e XIII do Brasil

Queridos irmãos e queridas irmãs:
Paz e bem!
Respondendo ao compromisso assumido como 

JuFra da América Latina no X Congresso Latino-
Americano OFS-JUFRA (2019) que nos diz: "Realizar 
uma Jornada Latino-americana pelos Direitos 
Humanos em que seja incentivada a partilha em 
todas as fraternidades de nossos países, sendo 
realizada a cada três anos em nível latino-americano 
e anualmente em nível nacional”, com grande 
alegria e renovada motivação, apresentamos a 
toda a Juventude Franciscana, à Ordem Franciscana 
Secular e a toda a Família Franciscana, este material 
para a realização da II JORNADA LATINOAMERICANA 
PELOS DIREITOS HUMANOS, sendo também a XIII 
Jornada Nacional da JuFra do Brasil e a VII Jornada 
Nacional da JuFra Argentina.

Na I Jornada Latino-americana pelos Direitos 
Humanos, realizada em 2019 e criada a partir das 
experiências das Fraternidades de Jufra do Brasil 
e da Argentina, fomos convidados e convidadas a 
refletir sobre o tema “Juventude e Protagonismo”, 
em que foi feito um “chamado a refletir como 
franciscanos, mas sobretudo como jovens, na 
tarefa fundamental de ser promotores dos Direitos 
Humanos, protagonistas e agentes de mudança 
em nossas realidades concretas entre os povos” 
(Introdução I Jornada Latino-americano pelos 
Direitos Humanos, ano 2019).

Para esta II Jornada (1 a 10 de dezembro de 2022), 
uma segunda oportunidade de compartilhar como 
Fraternidade da América Latina, somos convidados 

e convidadas a refletir e construir a partir do tema 
"Economia de Francisco e Clara", uma proposta atual 
nascida do apelo feito pelo Papa Francisco ("The 
Economy of Francesco”), quando convocou jovens 
de todo o mundo para serem protagonistas de uma 
transformação em nossa sociedade, repensando 
a Economia a partir de uma perspectiva mais 
fraterna, justa e solidária. Este encontro mundial é 
uma experiência clara onde os jovens são confiados 
a serem protagonistas na sociedade, por meio do 
serviço, da opção pelos pobres e do convite a serem 
promotores de uma justiça que inclua, que convide, 
que seja verdadeiramente coletiva.

Queremos que esta II Jornada seja um novo 
convite para a Juventude Franciscana da América 
Latina, um convite que anime mais uma vez as 
fraternidades nacionais a serem promotoras 
dos Direitos Humanos, a serem essa esperança 
transformadora no meio do povo, a serem esses 
jovens que se comprometem e se arriscam para 
continuar construindo uma Igreja fraterna, como 
fizeram Francisco e Clara de Assis.

A primeira tarefa é colocar a economia a serviço 
das pessoas: os seres humanos e a natureza não 
devem estar a serviço do dinheiro. Digamos "NÃO" 
a uma economia de exclusão e desigualdade onde 
o dinheiro reina em vez de servir. Essa economia 
mata. Essa economia exclui. Essa economia destrói a 
mãe terra. A economia não deve ser um mecanismo 
de acumulação, mas a boa administração da casa 
comum (...) Esta economia não é apenas desejável e 
necessária, mas também possível.

JUFRA CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://www.jufrabrasil.org/2022/11/2JFLDH.html
https://www.jufrabrasil.org/2022/10/xviii-congresso-nacional-ordinario-da.html
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OFS

Conselho Nacional da OFS do Brasil realiza 2ª 
reunião do triênio 2022/2025

Entre os dias 11 e 13 de novembro, na cidade de São Paulo, o 
Conselho Nacional da OFS do Brasil (triênio 2022/2025) realizou sua 
2ª reunião, sendo a primeira de modo presencial.

Além dos conselheiros do CNOFS, foram convocados e estiveram 
presentes os Coordenadores Nacionais dos serviços de Comunicação, 
Promoção Vocacional, Justiça, Paz e Integridade da Criação (JPIC) e do 
Serviço aos Enfermos e Idosos (SEI).

Dentre os pontos debatidos, estavam as prioridades, resoluções 
e recomendações do último Capítulo Nacional, realizado em 
agosto/2022, bem como a preparação do calendário para 2023.

Regional Nordeste B3 - Bahia e Sergipe 
realiza encontro de formação

A Equipe de Formação da Ordem Franciscana 
Secular do Regional Nordeste - NEB3, Bahia 
e Sergipe, realizou entre os dias 12 a 14 de 
novembro o encontro de formadores na Cidade 
de Salvador-Bahia. O encontro foi destinado 
aos mestres de formação das fraternidades 
locais, aos animadores e assistentes da OFS/
JUFRA com o tema, "Formação e Identidade 
Franciscana Secular: Comecemos, irmãos, a 
servir ao Senhor Deus, porque até agora apenas 
pouco ou em nada progredimos", sob assessoria 
de Frei Vitorio Mazzuco, OFM

Ereção da primeira fraternidade da OFS no 
Estado do Acre

Você poderá fazer a sua Assinatura ou Renovação de forma virtual e 
rápida. Você também pode assinar ou renovar a assinatura da revista 
Paz e Bem entrando em contato com o Secretariado Nacional pelo 
e-mail: ofsbr@ofs.org.br ou pazebem@ofs.org.br, ou pelo telefone 
(Whatsapp): 21 99785-8960 Agora com novo formato, tamanho padrão 
de revista por apenas R$ 50,00 (cinquenta reais) a assinatura anual ou 
R$ 90,00 (noventa reais) a assinatura bianual. 

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://ofs.org.br/noticias/item/2192-2reunaocnofs20222025
http://ofs.org.br/noticias/item/2191-encontroformab3
http://ofs.org.br/revista-paz-e-bem
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OFS

CARTA CIRCULAR SOBRE O SERVIÇO DA 
ANIMAÇÃO FRATERNA

Aos Conselhos Regionais e Locais da OFS do Brasil 
Aos Secretariados Regionais e Locais da JUFRA do 
Brasil Às Equipes Regionais e Locais da INAFRA 
do Brasil Paz e Bem! Neste tempo pós-pandemia, 
temos intensificado o nosso cuidado com as nossas 
Fraternidades Locais da Ordem Franciscana Secular-
OFS, célula primeira de toda a Ordem. Sendo assim, 
estamos retornando com diversos Capítulos Eletivos 
e demais atividades; inclusive, celebramos, no mês de 
agosto, o Capítulo Eletivo Nacional da OFS do Brasil, 
realizado em Olinda/PE.

Nas orientações para a vivência do processo eletivo 
no Capítulo Nacional, fomos surpreendidos sobre a 
escolha do(a) responsável pela Animação Fraterna, 
que agora precisa ser eleito(a) em Capítulo, para que, 
assim, possa ter direito a voz e voto no Conselho 
de que fará parte. Esse ponto diverge da forma que 
temos vivenciado a escolha da Animação. No entanto, 
depois do diálogo com o Ministro Geral da OFS, Tibor 
Kauser, que presidiu o Capítulo Eletivo Nacional, 
foi definido que é assim que precisa ser realizado. 
Dessa forma, a eleição nacional ocorreu a partir dos 
nomes que compõem o atual Colegiado da Animação 
Fraterna, garantindo o direito de indicação da JUFRA 
do Brasil.

Assim, conforme consulta ao Conselho Nacional 
da OFS e ao Secretariado Fraterno Nacional da 
JUFRA do Brasil, apresentamos a partir desta carta-
circular orientações sobre como deverá ser realizada 
a escolha da Animação Fraterna, neste período de 
transição, de dezembro de 2022 até julho de 2025, até 
vivenciarmos de fato esta nova realidade em todas as 
nossas Fraternidades de OFS/JUFRA espalhadas pelo 
Brasil. Seguem abaixo algumas orientações:

1. A Juventude Franciscana continuará indicando 
4 (quatro) nomes de irmãos(ãs) professos(as) da OFS 
para desenvolver o serviço da Animação Fraterna, 

sendo o(a) responsável pela consulta o(a) Animador(a) 
Fraterno(a) atual, que apresentará no Capítulo Eletivo 
os(as) indicados(as) (Local, Regional e Nacional);

2. Na vigência deste período de transição os(as) 
Animadores(as) atuais continuarão com seu direito a 
voto e voz no Conselho da OFS e Secretariado da JUFRA 
nos seus diversos níveis, até que ocorra o Capítulo 
Eletivo com a eleição do(a) novo(a) Animador(a) 
Fraterno(a);

3. Os Animadores Fraternos que estão dentro do 
período para que foram escolhidos, continuarão 
a desempenhar suas funções, até a realização do 
Capítulo Eletivo da OFS no nível correspondente. 
Para as Fraternidades Regionais e Locais da OFS que 
realizaram o Capítulo Eletivo antes da publicação 
deste documento, o Conselho do nível correspondente 
deverá nomear o Animador Fraterno, considerando as 
indicações da Fraternidade da JUFRA, até a realização 
do próximo Capítulo;

4. O mandato da Animação Fraterna acompanhará 
o mandato do Conselho da OFS, e não mais o do 
Secretariado da JUFRA;

5. No Capítulo Nacional da OFS (2022) foi aprovada 
a Resolução que mantém o serviço da Animação 
Fraterna Nacional no formato de Colegiado e o 
recomenda para os Regionais que também possam 
adotar tal modelo;

6. Neste formato, o Colegiado se articula em três 
frentes de atuação, a saber: Articulação - Formação 
- INAFRA.

7. As Fraternidades de OFS em locais que não tenham 
JUFRA ou INAFRA deverão eleger um(a) irmão(ã) para 
desenvolver esse serviço como Animação Fraterna;

8. Ao longo desse período de transição, o Estatuto 
da Animação Fraterna e demais materiais formativos 
relacionados ao serviço da Animação Fraterna serão 
atualizados.

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

Confira os materiais à 
venda na Sede da OFS

http://ofs.org.br/noticias/item/2195-cartaafraterna2022
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

A Família Leiga Missionária Capuchinha realiza 
Retiro e Assembleia Eletiva em Fortaleza - CE

A Família Leiga Missionária Capuchinha com intuito de  prosseguir 
a caminha na vivência do Carisma da Congregação das Irmãs 
Missionárias Capuchinhas,  realizou nos dias 9, 10 e 11,  o Retiro e 
Assembleia Eletiva, na casa de encontros  das Irmãs Missionárias 
Capuchinhas, Porciúncula em   Fortaleza – CE,  com a participação 
de 35 leigas entre elas,  dois leigos  jovens e cinco irmãs que 
acompanham as Fraternidades Leigas: Irmã Maria da Salete  Matos, 
Alvarenga, Irmã Margarida Alves de Sá, Irmã Margarida Rodrigues, 
Irmã Eliana Ferreira e Irmã Utília Maria Cartilho. O retiro  aconteceu 
nos dias 09 e 10 com o Tema:  Missão Franciscana, assessorado 
por Irmã Simone Maria Fortes, Missionária Capuchinha.

Irmãs Catequistas Franciscanas realizam XVI 
Assembleia Capitular

Fátima de São Lourenço, berço da Missão das Irmãs Catequistas 
Franciscanas em Mato Grosso, mais uma vez acolhe as Irmãs, nos dias 
15 a 20 de dezembro para a realização da XVI Assembleia Capitular 
da Província Santa Teresa do Menino Jesus, com o Tema: No caminho 
da Reorganização: Mística e Profecia e o Lema: Mulheres Peregrinas, 
Anunciadoras da Esperança.

Na dinâmica da Reorganização da Congregação e no processo de 
“Alargar a Tenda”, foram acolhidas as noviças e as irmãs das Províncias 
Cléglia Ânesi, Amábile Avosani, Santa Clara de Assis, São Francisco de 
Assis e Imaculado Coração de Maria que compartilham vida-missão 
nessas terras.

Vivência do projeto 23 pelas irmãs
 do norte e nordeste

Na Bahia, as Irmãs das Comunidades Sagrada Família e Maria de 
Guadalupe reuniram-se em uma propriedade rural em Feira de Santana. 
Ali passaram o dia junto a maravilhosa obra de Deus, aproveitando o 
clima agradável para lazer, convivência e harmonia entre as Irmãs e 
a família proprietária do sítio. Além disso, foram surpreendidas com 
a partilha dos bens e dons, louvando e agradecendo ao Deus Bom e 
Providente pelos frutos da terra que puderam receber neste dia!

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://irmasmissionariascapuchinhas.org/2022/12/14/a-familia-leiga-missionaria-capuchinha-realiza-retiro-e-assembleia-eletiva-na-porciuncula-em-fortaleza-ce/
https://www.cicaf.org.br/portal/index.php/noticias/item/3001-xvi-assembleia-capitular
https://deuscuida.com/vivencia-do-projeto-23-pelas-irmas-do-norte-e-nordeste/
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VIDA CONSAGRADA FEMININA

Bênção da nova 
residência das Irmãs na 

cidade de Maués/AM

Franciscanas Filhas da 
Divina Providência em Missão 

/ Águas de Lindóia SP

Congregação das Irmãs de São 
Francisco da Providência de 

Deus completa 100 anos

CIFA | Mística, memória e 
resistência

Irmãs Missionárias 
Capuchinhas realizam 

encontros com a Juventude em 
Horizonte – CE

Ser negra/o no Brasil há 200 
anos da “in-dependência

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

http://www.franciscanasdoamparo.org.br/2022/11/26/bencao-da-nova-residencia-das-irmas-na-cidade-de-maues-am-2/
https://franciscanasprovidencia.org.br/franciscanas-filhas-da-divina-providencia-em-missao-aguas-de-lindoia-sp/
https://cffb.org.br/congregacao-das-irmas-de-sao-francisco-da-providencia-de-deus-completa-100-anos/
http://www.cifa.org.br/noticias/mistica-memoria-resistencia
https://irmasmissionariascapuchinhas.org/2022/12/14/irmas-missionarias-capuchinhas-realizam-encontros-com-a-juventude-em-horizonte/
https://www.cicaf.org.br/portal/index.php/noticias/item/2989-ser-negra-o-no-brasil-ha-200-anos-da-in-dependencia
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VIDA CONSAGRADA MASCULINA

Para uma Consciência 
Negra: Resistente, 

Participativa e Franciscana

Frei Marcos de Carvalho 
lançou seu livro "Clara de 

Assis, esposa de Cristo pobre"

Custódia São Benedito da 
Amazônia elege novo governo

Diretrizes para a celebração dos 
centenários da Família 

Franciscana 2023-2026

São Francisco de Assis e o 
Natal é o novo livro de Frei 

Adriano Cézar, OFMCap

Frades da TOR realizam o VIII 
Capítulo Eletivo da 

Vice-província Nossa Senhora 
Aparecida do Brasil

CLIQUE NO TÍTULO DA NOTÍCIA
 PARA SABER MAIS

https://www.ofmsantoantonio.org/noticia/para-uma-consciencia-negra--resistente-participativa-e-franciscana-2022-11-20-07-25-28/
https://www.capuchinhos.org.br/blog/frei-marcos-roberto-lanca-livro
https://franciscanos.org.br/noticias/custodia-sao-benedito-da-amazonia-elege-novo-governo.html#gsc.tab=0
https://cffb.org.br/diretrizes-para-a-celebracao-dos-centenarios-da-familia-franciscana-2023-2026/
https://www.capuchinhos.org.br/blog/sao-francisco-de-assis-e-o-natal-e-o-novo-livro-de-frei-adriano-cezar-ofmcap
https://cffb.org.br/frades-da-tor-realizam-o-viii-capitulo-eletivo-da-vice-provincia-nossa-senhora-aparecida-do-brasil/


Boletim Irmão Sol - Novembro e Dezembro de 202219 

REFLEXÃO FRANCISCANA

NO SEIO DA AMAZÔNIA 
CULTIVAR A GRATUIDADE 

FRANCISCANA
Frei Fábio Vasconcelos, OFM   

Os frades norte-americanos da Custódia São 
Benedito da Amazônia guardam ainda hoje em muitas 
das casas o costume de celebrar o Dia de Ação de 
Graças, ou Thanksgiving. Este feriado nacional dos 
Estados Unidos é comemorado sempre na última 
quinta-feira de novembro. Recordo tradicionalmente 
os frades preparam um peru, ou outra ave, que 
era partilhado entre pessoas do Convento. Chama 
atenção que em nosso país o dia comercial da “black 
friday” tenha se popularizado mais que o dia para 
ação de graças. Será que isso é um sinal de que a 
cultura do consumo e do descarte tem superado o 
gesto de bendizer em uma sobriedade feliz? 

Além de pensar neste dia comemorativo e suas 
origens podemos, a partir dele, nos concentrar no 
que significa o sentimento de gratidão no coração da 
Amazônia. Falando aos Frades Menores na Amazônia, 
no Capítulo Custodial 2022, Dom Leonardo Steiner 
ressaltou a gratuidade de Francisco como elemento 
significativo para a vida e missão em contexto 
amazônico. O Cardeal, na ocasião, ressaltava a “pura 
liberdade do viver e conviver”.  Nessa dinâmica de 
gratuidade os seres amazônicos não são objeto de 
exploração e comércio, mas são suavemente irmãos 
e irmãs. Admirar-se da gratuidade do despojamento 
e da cruz do Senhor são respiros para uma vida de 
doação ao modo de Francisco de Assis. O gesto da 
gratidão com toda a Criação, impulsionados pelo 
louvor de Francisco, são verdadeiras atitudes de uma 
conversão ecológica. 

Aprender a gratidão amazônica
Em Querida Amazônia (n. 70) reconhecemos 

que entre as riquezas provindas dos povos pré-

colombianos está “o sentido da gratidão pelos frutos 
da terra”. Não faltam exemplos dessa afirmação, 
quando olhamos para as festas das comunidades e 
o seu modo de celebrar. No livro pequenos fatos da 
vida (2016) o missionário Padre Henrique Uggé conta 
que observando o plantio dos maniva dos Saterê-
mawé, observou que eles deixavam “espaços vazios” 
como pequenas clareiras no roçado. Inquietado com 
esse procedimento o missionário perguntou por qual 
motivo os nativos deixavam espaços sem plantio, e 
uma mulher o respondeu que deixava partes livres no 
terreno para a primeira mandioca, uma moça muito 
bela, pudesse dançar e abençoar os pés plantados 
naquele dia. Ouvindo essa narrativa recordamos que 
precisamos dar lugar para a gratuidade. Precisamos 
ainda reconhecer que o sentimento de gratidão e 
partilha andam muito unidos.  

Cultivar a gratidão e a profecia
Gratidão e profecia formas os subtítulos do 

documento comemorativo dos 50 anos do encontro 
da Igreja na Amazônia. O caminhar de cinco décadas 
de uma Igreja comprometida com a Encarnação na 
realidade e uma evangelização libertadora geram um 
natural e profundo agradecimento. A entrega, vivida na 
gratuidade, de tantos missionários e missionária, que 
se doaram por inteiro, instiga uma atitude profética 
da nossa parte. A vida missionária na Amazônia 
é marcada pela acolhida. As palavras do discurso 
sobre a missão dos discípulos: “vocês receberam de 
graça, dêem também de graça!” (Mt 10,8) ressoam 
fortemente neste chão. Temos muito a agradecer 
pela nossa vida nesta vasta e bendita região. Enfim, 
que no seio da mãe Amazônia possamos ser sempre 
gratos por cada fruto colhido ser repartido.

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/no-seio-da-amazonia-cultivar-a-gratuidade-franciscana/
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

Irmã Carmem Almeida, ISFPD

Religiosa da Congregação das Irmãs de São 
Francisco da Providência de Deus, atualmente 
em missão na diocese de Óbidos – Pará. Integra a 
fraternidade religiosa Comunidade Nossa Senhora 
Aparecida. Teóloga (Centro de Ensino Superior de 
Juiz de Fora), pós-graduada em Teologia Pastoral e 
Formação Humana, e especialista em Bíblia.

Atualmente está responsável pela Equipe de 
coordenação Diocesana de Pastoral e assessora 
diocesana de Catequese e da Pastoral da Criança, além 
de ser membro da Equipe de coordenação das Áreas: 
Comunidades Ribeirinhas e Quilombolas, Paróquia 
Sant Ána, Óbidos – Pará, e está como Coordenadora 
Núcleo Óbidos do regional CFFB PA AP, além ser 
animadora Laudato Si’.

1. A Vida Religiosa Consagrada feminina na 
Amazônia é expressiva. Há muitas casas, muitas 
irmãs, é uma realidade desafiadora diante de 
longas viagens de barco devido sua extensão. 
Como a senhora e sua congregação presenteiam a 
Amazônia?

[...] inspiradas em nosso Carisma Congregacional, 
somos testemunhas da Providência de Deus, 
vivendo na simplicidade, alegria e na escuta fraterna. 
Respondendo ao chamado de ser presença franciscana 
aqui, no coração da Amazônia, estamos presentes na 
área da saúde: na Santa Casa de Misericórdia e no 
Barco Hospital Papa Francisco, levando o cuidado 
com a saúde para as comunidades ribeirinhas; e, na 
pastoral, nas periferias da cidade, nas comunidades 
Ribeirinhas e Quilombola.

2. Inspirada em Francisco e Clara, como a missão de 
sua fraternidade é contemplada diariamente junto 
às mulheres, crianças, comunidade, movimentos e 
expressões de cuidado com nossa Casa Comum? 

Nossa fraternidade, atenta ao Espírito Santo e às 
realidades onde estamos inseridas, dirige o olhar para 
a criação que clama ao Senhor, Pai e Criador, pelas do-
res que sofre. Nossa Mãe Terra, a nossa casa comum 
que nos acolhe, nem sempre recebe de nós o mesmo 
carinho e atenção. A voz profética da terra clama pela 
paz, que é fruto da justiça e que não se fecha apenas 

nas relações humanas, 
mas também entre os 
seres humanos e as de-
mais criaturas.

3. Qual a importância 
do Círio de Nazaré na vida do 
povo araense?

O Círio de Nazaré é a celebração da acolhida da 
Boa Nova de Cristo, da conversão ao Projeto de Jesus, 
da vivência dos valores do Reino, pelo testemunho 
de Maria peregrina, mãe de Jesus, discípula fiel, 
realizadora da palavra, imagem da Igreja; o desejo, a 
vivência e o anúncio da comunhão-solidária no círio, 
como festa da fé cristã-católica, realiza e atualiza, 
na Igreja particular de Belém do Pará, o mistério 
da salvação, como Boa Nova do Reino, sob o signo 
da opção preferencial pelos pobres e da libertação 
integral.

4. A Família Franciscana é composta por diferentes 
ramos, imbuídas de um mesmo carisma. Quais as 
articulações que a Família realiza em seu Regional?

A Família Franciscana nos seus diferentes ramos 
visa testemunhar, através de seu carisma, uma 
santidade própria da realidade amazônica, dedicando-
se a uma mística do encontro, visando a aproximação; 
desenvolvendo uma contemplação da beleza natural, 
através do serviço a Deus, por meio da Palavra, da 
presença e da vida sacramental com os amazônidas.

Portanto, como família, buscamos atuar com o 
senso de solidariedade, estimulando a cultura do 
encontro, incentivando e reconhecendo, não uma 
hegemonia cultural, mas dentro da matriz franciscana, 
as variedades culturais e religiosas e, respondendo aos 
novos desafios, como a imagem do rio na perspectiva 
amazônica que nunca separa, mas une as culturas e 
línguas diferentes. Buscamos viver a unidade para 
celebrar, com alegria, nosso carisma comum.

5. Poderia compartilhar conosco uma frase, uma 
reflexão própria da cultura amazônica que alimente 
e revigore o espírito natalino?

LEIA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA

CLIQUE NO TÍTULO DA ENTREVISTA
 PARA LER NA INTEGRA

UMA FRANCISCANA EM MISSÃO 
PERMANENTE NA AMAZÔNIA

https://cffb.org.br/entrevista-uma-franciscana-em-missao-permanente-na-amazonia-com-irma-carmem-almeida-isfpd/
https://cffb.org.br/entrevista-uma-franciscana-em-missao-permanente-na-amazonia-com-irma-carmem-almeida-isfpd/
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SAV CLIQUE NO TÍTULO
 PARA SABER MAIS

Vídeo da SAV da CFFB
Mensagem de Natal 

O Menino Jesus vem trazer luz!
Com alegria e simplicidade, é tempo de vivenciarmos o Natal com 

o coração repleto da PAZ e do BEM.
O Serviço de Animação Vocacional da Conferência da Família 

Franciscana do Brasil, deseja a todos, um abençoado Natal. Que 
o Menino das palhas revigore em nós o dom da vocação, fazendo 
frutificar os dons e a entrega generosa em prol do Reino dos Céus.

Paz e bem!
TOQUE AQUI E ASSISTA NO INSTAGRAM

Franciscanos se fazem presentes na Escola 
Vocacional, em Manaus

Nossa Congregação se faz presente na Escola Vocacional, em 
Manaus, nos dias 11 a 15 de novembro de 2022, através da Irmã Ildaci.
Que momento de graça e bênção participar desse tempo de formação.

A Igreja do Brasil iniciou no domingo 20 de novembro de 2022 o 
Terceiro Ano Vocacional, que vai até 26 de novembro de 2023. Uma 
oportunidade para “preparar as lideranças e fazer com que se perceba 
que falar em animação vocacional não é só falar da vida sacerdotal, da 
Vida Religiosa, e sim falar do cristão leigo, da vocação à vida, dar essa 
ênfase a todas as vocações”, segundo a Ir. Maristela Ganassini.

“Abrace com coragem a sua vocação na vida da 
igreja”, exorta em vídeo Dom Walmor

Em referência aos diferentes ministérios e vocações, o presidente 
da CNBB afirma que todos são protagonistas na Igreja no compromisso 
de colaborar para que seja servidora e no anúncio incansável do 
Evangelho em todos os lugares.

Dom Walmor fala do tema “Vocação: Graça e Missão” e do lema o 
“Corações ardentes, pés a caminho” com o desejo de que reverberem 
nas comunidades eclesiais católicas do país. “Abrace com coragem a 
sua vocação na vida da Igreja, sabendo escutar e acolher o chamado 
de Deus”, exortou o presidente da CNBB.

https://www.instagram.com/reel/CmUr-_OpeKY/
https://www.instagram.com/reel/CmUr-_OpeKY/
http://www.franciscanasdoamparo.org.br/2022/11/17/escola-vocacional/
https://www.cnbb.org.br/ano-vocacional-2023-abrace-com-coragem-a-sua-vocacao-na-vida-da-igreja-exorta-dom-walmor/
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SENTIMENTO DE PERTENÇA

O Instituto Franciscano Seara nasceu da 
paixão do fundador pela Vida Consagrada. Frei 
Eurico de Mello, da Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos. Como ele mesmo dizia: “Eu sempre 
fui um apaixonado pela vida de Consagração 
total. Esta Consagração eu sempre a quis e me 
apaixonei por ela na sua nudez, sem “acréscimos” 
de outras coisas, sem “afirmações” de qualquer 
tipo, mesmo que santas, na plena e exclusiva 
aparência de seus valores centrais e essenciais.”

Nesse apaixonamento pela Vida Consagrada, 
queria ele também, poder dar respostas a tantas 
pessoas que a ele recorriam. E foi num momento 
de forte experiência de Deus que ele decidiu: 
“Vou criar um plano e vou apresentá-lo a pessoas 
que queiram viver uma vida de Consagração 

Total, pela profissão dos Conselhos Evangélicos, 
sem sair do mundo, sem entrar num convento, 
sem adicionar nada em seu exterior, àquilo que é 
a realidade quotidiana das criaturas que creem e 
amam a Cristo”.

O Instituto Franciscano Seara é isso: um cofre 
novo de madeira nova, feito para guardar a 
pedra preciosa do Evangelho de todos os tempos; 
é apenas uma maneira nova de viver a vida 
totalmente Consagrada como tal; é um ver o valor 
das coisas unicamente a partir da Consagração, 
ou seja, da iniciativa de Deus na vida do homem 
e da mulher. Está aí a razão pela qual nasceu a 
Seara (Frei Eurico. Pg. 27, História dos anos de 
fundação).

 Instituto Franciscano Seara

Até o ano de 1950, o Comissariado esteve 
ligado juridicamente e dependia diretamente 
da Província dos Santos Mártires Gorcumienses, 
na Holanda. Após esse período de meio século, 
foi criada a Província Santa Cruz, em 1950, 
que passou a atuar independente e abrange, 
atualmente, os franciscanos de Minas Gerais e 
Sul da Bahia. No dia 18 de dezembro de 1899, 
chegaram a Manaus, provenientes da Holanda, 
os três primeiros frades daquela que viria a 
se constituir a Província Santa Cruz (PSC): Frei 
Adalberto Woolderink, Frei Gonzaga Gouverneur 
e Frei Oto Vervoort. Esse início de presença na 
região amazônica foi frustrada pelas doenças 
tropicais contraídas pelos frades.

No dia 7 de maio de 1900, chegou ao Rio de 
Janeiro Frei Rogério Burgers, um dos fundadores 
e primeiro comissário do Comissariado Imaculada 
Conceição, hoje PSC, juntamente com Frei 
Frederico Voorvelt. Em 1901, juntou-se a eles 
Frei Oto Vervoort, proveniente de Manaus. Nesse 
mesmo ano, ocorreu a instalação da primeira 
residência e sede do Comissariado, em Niterói, e, 
em 1903, a instalação da primeira residência dos 
frades em Minas Gerais, em Ouro Preto. No ano 
de 1912, a sede do Comissariado foi transferida de 
Niterói para São João del-Rei. Em 15 de novembro 
de 1925, a sede do Comissariado foi transferida, 
mais uma vez, para Divinópolis.

Província Santa Cruz

CLIQUE NO TÍTULO
 PARA SABER MAIS

https://institutofranciscano.com.br/origem/
https://ofm.org.br/about-style-1/
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SANTAS E SANTOS FRANCISCANOS

Bem-aventurada Maria Francisca Schervier

Religiosa da Terceira Ordem Regular (1819-1876). Fundadora das 
Irmãs Franciscanas dos Pobres de São Francisco. Beatificada por 
Paulo VI em 28 de abril de 1974.

Em junho de 1844, Francisca entrou para a Ordem Terceira de São 
Francisco, fundada pelo próprio santo para reunir seus seguidores 
leigos. Ela já voluntariava em sua paróquia, servindo sopa aos 
pobres, mas foi no Domingo de Pentecostes, 11 de maio de 1845 
que, em resposta ao chamado divino de salvar almas e curar as 
feridas de Jesus no próximo, ela fundou, com quatro amigas, a 
Congregação das Irmãs dos Pobres de São Francisco.

Santa Isabel de Hungria

Viúva da Terceira Ordem (1207-1231). Canonizada por Gregório IX 
no dia 27 de maio de 1235.

Esta Santa do século XIII, padroeira da Ordem Terceira Franciscana, 
consumou a curta vida na prática do bem, deixando atrás de si 
uma esteira luminosa de amor, exemplo que a cristandade jamais 
esqueceu.

A faceta mais característica da sua vida é a caridade para com 
os pobres, a quem ajudava com régia generosidade e visitava nas 
barracas onde viviam. É célebre o episódio do seu marido, Luís, que 
cruzou com a esposa quando ela levava escondidas, debaixo da capa, 
provisões para alguns pobres.

Bem-aventurado Honorato Kozminski de Biala

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/bem-aventurada-maria-francisca-schervier/
https://cffb.org.br/santa-isabel-de-hungria/
https://cffb.org.br/bem-aventurado-honorato-kozminski-de-biala/
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CENTROS FRANCISCANOS

Realização de live 
Francisco de Assis e o 

Presépio de Greccio
21.12 às 20h

Cadastre-se e envie artigos 
para REB e GS

BIBLIOTECA VIRTUAL

Curso de Veão 2023

Especialização Lato Sensu em 
Espiritualidade Franciscana

Para celebrar São Francisco 
de Assis, Instituto Teológico 

abre “Exposição Franciscana”

CLIQUE NO TÍTULO
PARA SABER MAIS

https://www.itf.edu.br/institucional/noticias-exibe/192258386/instituto+teologico+franciscano+realiza+live+francisco+de+assis+e+o+presepio+de+greccio.htm
https://www.itf.edu.br/institucional/noticias-exibe/191629337/cadastrese+e+envie+artigos+para+reb+e+gs.htm
http://www.centrofranciscano.capuchinhossp.org.br/noticias/269-curso-franciscano-de-verao-2023
https://estef.edu.br/curso-de-espiritualidade-franciscana/
https://www.itf.edu.br/institucional/noticias-exibe/190525000/para+celebrar+sao+francisco+de+assis+instituto+teologico+abre+exposicao+franciscana.htm
https://www.franciscanos-rs.org.br/biblioteca/
https://espacofrater.com.br/
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#ESPÍRITOFRATERNOCFFB

Custódia Sagrado Coração de Jesus 
Missão e Evangelização

O Serviço de Comunicação (SERCOM) da CFFB lança um importante 
formulário de avaliação com o objetivo de receber retornos, 

sugestões e realizar uma análise do público no uso das mídias sociais 
da CFFB, clique aqui ou na imagem acima e participe.

Formação da Custódia São 
Boaventura do Brasil

#advento
#franciscanasdemaristella

Mosteiro Santa Maria dos Anjos
#Clarissas #FamíliaFrancisana

Franciscanas da Penitência em 
Festa de N. Sra. de Guadalupe

Solenidade da Imaculada 
Conceição de Nossa Senhora

#doesangue 
#doesanguedoevida

www.CFFB.org.br

CLIQUE NA FOTO
PARA SABER MAIS

E no caminho da paz os nossos 
passos vão...

https://www.instagram.com/p/ClZHCeVP7hY/
https://forms.gle/tKnKkhdwwbFM4BKg7
https://forms.gle/tKnKkhdwwbFM4BKg7
https://www.instagram.com/p/ClBxVY_JP41/
https://www.instagram.com/p/CmFvueyLjzh/
https://www.instagram.com/p/Cl1lnKtu1MW/
https://www.instagram.com/p/CmRjwnWrojY/
https://www.instagram.com/p/ClZExEBp7x_/
https://www.instagram.com/p/Cl7PTV_gH2z/
https://www.instagram.com/p/CllsX3CLQMG/
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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