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PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

É Preciso
voltar a Assis!

Foto: Denise Pires

H

á um ano, partimos de nossas
Fraternidades,
de
todos
os recantos da Mãe Pátria,
peregrinamos pelas estradas ou pelas
asas do irmão vento, rumo a Aparecida,
a Porciúncula Franciscana no Brasil,
para o Capitulo Nacional das Esteiras.
Fomos convocados a celebrar os 800
anos do Perdão de Assis, Indulgência da
Porciúncula, genuína inspiração de São
Francisco de Assis, num tempo marcado
pelas guerras, inclusive em nome do
Evangelho. Mandar todos ao Paraíso foi
o desejo da alma do Pobrezinho de Assis,
que não cabendo em si, desejou que todas
as criaturas humanas, descobrissem a
beleza da Misericórdia Divina.
Providencialmente os 800 anos
do Perdão de Assis, se deu no Ano
Santo Extraordinário da Misericórdia,
convocado pelo Papa Francisco. Outro
Francisco, convocando-nos a sermos oásis
de Misericórdia (MV12), num mundo
marcado por guerras, disputas, xenofobias,
aporofobias ou o medo dos pobres. Ambos,
foram convencidos que a Misericórdia de
Deus, da qual Jesus é o rosto, jorra como
um rio e por onde suas águas correm tudo
restaura, tudo cura, tudo enobrece (Ez 47).
Aparecida, coração do Vale do Paraíba,
foi aos poucos sendo colorida pelo

“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco

Frei Èderson Queiroz, OFMCap
Presidente da CFFB
marrom do burel Franciscano, rostos
alegres, abraços apertados, parecia que
todos se conheciam de longa data, a
pequena cidade dos três pescadores, foi
sendo transformada numa outra Assis,
uma na montanha, outra no vale. Ambas,
nos indicando: é preciso subir a montanha
da transfiguração, é preciso descer aos
vales dos desfigurados.
É preciso voltar a Assis, foi o convite
feito à Família Franciscana do Brasil,
exercício perene e desafiador. Por isso,
Aparecida e Assis tornaram-se cidades
gêmeas naqueles dias. Tudo nos conduziu
ao Rosto da Misericórdia e à sua Mãe, a
Senhora dos Anjos, a Senhora Aparecida.
O Capítulo das Esteiras, recordounos nossa situação de peregrinos por
este mundo desigual, por isso é preciso
conjugar Misericórdia e Indignação, para
que a verdade de Jesus se faça.
O Capitulo não poderia terminar
ali, pois tudo foi denso demais, por
isso, elaboramos a Carta de Aparecida,
conclamando-nos
a
estendermos
aqueles dias, nos dias que viriam. Esta
Carta Compromisso deve iluminar
nosso caminho, assim prolongaremos
a experiencia de Francisco: homens e
mulheres, construtores de paraíso na terra!
É preciso voltar a Assis, sempre!
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REFLEXÃO FRANCISCANA

Clara de Assis e seus
passos rumo a uma
grande opção

Foto: Irmã Morgana

Frei Vitório Mazzuco, OFM
Mestre em Teologia

A decisão espiritual é sempre uma
iluminação. Clara de Assis vai com sua
família para a celebração de Domingo
de Ramos em 28 de março de 1212, na
catedral de Assis. A Legenda de Santa
Clara diz: “Quando chegou o domingo,
a jovem entrou na igreja com os outros,
brilhando em festa no grupo das senhoras.
Aconteceu um oportuno presságio: os
outros se apressam a ir pegar os ramos,
mas Clara ficou parada em seu lugar por
recato, e o pontífice desceu os degraus,
aproximou-se dela e colocou-lhe a palma
nas mãos” (LSC 7,4-5). O pontífice em
questão é o Bispo Guido. Sua atitude é
interpretada como se “Neste gesto está
sem dúvida a bênção do pastor da diocese,
o selo eclesial para uma opção que só o
Amor dá coragem para realizar, através
daquela liberdade profunda que é dom do
Espírito” (Cremaschi, 43).
O fato é, que logo depois deste domingo,
Clara espera numa determinada noite
todos da casa adormecerem, sai por uma
porta secundária de sua casa. Atravessa
as ruas silenciosas e escuras de Assis e
vai encontrar-se com Francisco e seus
frades na Porciúncula. É como que uma
fuga. Clara está fugindo de quê? De nada,
apenas faz a seu modo, o corajoso passo
de ir unir-se a um grupo de penitentes que
“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco

não vivem em mosteiros e estão fora dos
padrões de grupos religiosos da época.
Francisco tem apenas uma aprovação
oral do Papa Inocêncio III, mas ainda não
tem uma regra canônica que aprove o seu
modo de vida. Evangelho não precisa de
legislação, pois vem da lei maior do amor.
Clara vai discreta, sem fazer barulho,
pois o rumor maior é mudar de lugar: do
palácio dos Ofredducci para a choupana
dos Menores. Uma decisão também
supõe uma ruptura com a condição
social. Antes desta noite ela livrou-se
aos poucos dos bens garantidos por sua
herança. Não queria patrimônio, queria
matrimônio com o Bem Amado, o Senhor
do seu coração. Conta a Irmã Cristiana
no processo de Canonização: “Na venda
da herança, os parentes de madona Clara
ofereceram um preço mais alto do que os
outros. Mas ela opôs-se a que fossem os
parentes a comprar, para que os pobres não
fossem prejudicados. E todo o dinheiro
que recebeu da herança, distribuiu-o aos
pobres” (PC 13,11). Na ação de Clara
podemos ver a coragem de não se prender
a vínculos familiares, mesmo no preço da
herança, pois, não quer dependência, mas
a transparência livre de deixar tudo para
seguir o Esposo Pobre.
▶ Leia+
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CFFB
Conselho Diretor se reúne
Conselho Diretor da CFFB se reuniu em
Brasília – DF nos dias 04 e 05 de agosto
2018.

“Vamos todos voltar à Assis, Reviver
o que Francisco viveu…” recordando o
Capítulo das Esteiras.
Frei Éderson Queiroz – Presidente –
OFMCap, Frei Gilson Nunes – Conselheiro
– OFMConv., Irmã Cleusa Neves – Vicepresidente – Franciscanas Nossa Senhora
do Amparo, Nivaldo Moreira – Tesoureiro –
OFS, e Irmã Márcia Murani – Coordenadora
da Sede – Irmã Franciscana da Santíssima
Trindade.

Carta da CFFB ao Papa Francisco
Vivemos tempo de profundas mudanças e como
bem disseste em Laudato Si são tempos de uma séria
e grave crise socioambiental.
Assistimos preocupados o aprofundamento
perturbador de políticas e retóricas globais de ódio
e violência, que incitam a desintegração das relações
humanas, a desfiguração do Sagrado e a ruptura
cada vez maior do humano com a Terra, nossa Casa
Comum e fonte da vida.
▶ Leia+ a Carta Oficial ao Papa

CFFB presta solidariedade aos militantes em Greve de Fome
A Conferência da Família Franciscana do Brasil manifesta seu apoio e se solidariza com
o Frei Sérgio Göergen Jaime Amorim, Vilmar Pacífico, Zonália Santos, Rafaela Alves, Luiz
Gonzaga (Gegê) e Leonardo Rodrigues que, em um gesto extremo, estão em “Greve de
Fome”, desde o dia 31 de julho de 2018, em Brasília pelo respeito à Constituição Federal
e à Democracia.
▶ Leia+ a Carta Oficial na íntegra.
Participe do Centro de Renovação da Espiritualidade Franciscana CERNEF
2019, promovido pela CFFB, de 02 a 30 de março de 2019 no Seminário Santo
Antônio, Agudos - SP. Contato (61) 3349-0157 e (61) 99588-2781 (WhatsApp).
ffb.org.br/cernef-2019 e ffb@ffb.org.br

Clique aqui ▶ Sabia+
“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco
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CFFB Regionais
Missão Franciscana Betim 2018
Nos dias 04 e 05 últimos, a Família
Franciscana se reuniu em Missão na região
de Citrolândia, em Betim/MG. Foram mais
de 70 missionários em visita às comunidades
da região. Marcadas por muita escuta,
compaixão e sempre fazendo misericórdia
com todos, as visitas do sábado, 04/08,
foram o ponto alto da Missão.
No domingo, 05/08, celebrou-se a
vida do Pároco, Frei Geraldo, em missa
na matriz. Após a missa, segui-se a

partilha das experiências vividas nas visitas
feitas nas 7 comunidades e uma avaliação
de todo o evento. Encerramos com um
delicioso almoço oferecido pela comunidade.
Em suma, a Missão foi um sucesso!
@cffminasgerais #MissãoFranciscanaBetim

CFF centro-oeste paulista
No último dia 11 de Agosto o Núcleo
Centro-Oeste
Paulista
da
Família
Franciscana se reuniu pela primeira vez
em Garça(SP), contando com a presença
de 54 irmãos e irmãs, vindos de Agudos,
Dracena, Pompéia e Garça, cidade anfitriã.
O encontro iniciou-se cedinho, às 8h, com
um delicioso café e acolhida fraterna.
Toda a parte da manhã foi dedicada para
a abordagem do tema proposto:“Ano do
Laicato – A dimensão missionária da Vocação
Franciscana, numa Igreja em Saída”, tendo
como base a Sagrada Escritura, o Documento
105 da CNBB e as Fontes Franciscanas.

▶ Leia +

Agenda
SETEMBRO
Assembleia Geral Ordinária da
Família Franciscana do RS - dia 17,
em Porto Alegre.
Jornada Franciscana do Regional
de SP - dia 23, em São Paulo.
Assembleia do Regional RN/PB/
PE, 28 a 30, em Lagoa Seca - PB.
OUTUBRO
Encontro de Liturgia de Cantos
Franciscanos - 27 e 28 em Salvador.
Colóquio Franciscano - dia 27, em
Maceió. Tema: Franciscanismo e a
cultura da paz.

JUNIFRAN é realizado em Viamão – RS
Nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2018, na Casa de Encontro São Bernardino, em Viamão
– RS aconteceu o JUNIFRAN 2018. O encontro teve a presença de irmãs da Congregação das
Irmãs Franciscanas Aparecidas, Penitência Caridade Cristã, Irmãs Franciscanas Bernardinas, dos
irmãos da Ordem dos Frades Menores e Ordem dos Frades Menores Capuchinhos do regional
Sul 3. Irmã Vera Konzen (Penitência Caridade Cristã) assessorou o encontro tendo como tema
Relações Interpessoais com Francisco e Clara de Assis. ▶ Fotos+
“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco
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CFFB SINFRAJUPE
Terminou o Congresso Medellin 50
anos - opção pelos pobres e pela

O Congresso eclesial “Medellín cinquenta
anos: profecia, comunhão, participação”
foi realizado de 23 a 26 de agosto de 2018,
terra
em Medellin, na Colombia e celebrou o 50º
aniversário da segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano (1968). O Congresso
Medellin 50 anos, terminou e se reafirmou na Igreja latino Americana a centralidade da opção
pelos pobres e a opção pela terra, ecologia integral, a partir da Encíclica Laudato Si’, do Papa
Francisco: “escutar o grito dos pobres e o grito da terra”. ▶ Leia+

Junte-se ao Movimento Global
pelo Clima

De 1º de setembro a 4 de outubro, cristãos em todo o mundo se unirão em ação e oração
pela criação. É o “Tempo da Criação” sendo celebrado em todas as partes do globo.
Você está convidado a inspirar sua comunidade. O tema da celebração deste ano é
“Caminhando juntos”, e há inúmeras formas de sua comunidade participar dessa jornada em
busca de um melhor cuidado da nossa casa comum.
Registre seu evento no Tempo da Criação e junte-se ao movimento global de proteção à criação.

▶ Leia+

CBMM: 36 anos de contaminação em Araxá (MG)
Agora não há mais dúvida. O que já se
sabia há anos, e vinha sendo denunciado
por muitos, faz décadas, vem agora
atestado de forma clara no “âmbito do
Convênio, Termo de Compromisso, Termo de
Acordo e Termo de Aditamento de Acordo,
firmados respectivamente com o Estado de
Minas Gerais, com o município de Araxá e
com o Ministério Público, no Inquérito Civil
instaurado pela 1ª promotoria de Justiça
de Araxá”: a Companhia Brasileira de
Metalurgia e Mineração (CBMM) vem pelo
“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco

menos há 36 anos contaminando as águas
subterraneas, do complexo hidromineral de
Araxá.
Isso é o que está atestado, na notícia
publicada pelo site do MPMG, sobre o
“Convênio” firmado em 27 de agosto de
2018:
“A companhia é responsável pela
contaminação
de
lençóis
hídricos
subterrâneos com substâncias químicas
oriundas de fontes antrópicas, verificada
em 1982 ...” ▶ Leia+
Boletim Irmão Sol
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CFFB SINFRAJUPE
II Encontro com as Comunidades
Afetadas pela Mineração na
América L atina
Começa no dia 7 de agosto, em Brasília,
o II Encontro com as Comunidades Afetadas
pela Mineração na América Latina
Organizado pela Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil-CNBB, rede Igrejas e
Mineração, CIDSE (Aliança internacional
de organizações católicas para o
Desenvolvimento) e o Departamento de
Justiça e Solidariedade do CELAM - DEJUSOL,
o evento visa desenvolver novas estratégias
de solidariedade e acompanhamento das
Igrejas às comunidades atingidas pela
mineração na América Latina.
Leiga franciscana e membro do grupo
motriz da Rede Igrejas e Mineração,

Moema Miranda, uma das coordenadoras
do Encontro, afirma que “esta reunião é a
continuação da primeira com as pessoas
atingidas pela mineração, realizada no
Vaticano em 2015. Acolhemos o apelo do
Papa Francisco, na Encíclica Laudato Si’, para
construir uma grande aliança em defesa
da terra e os pobres”. Segundo ela, este é
o momento de a Igreja abrir suas portas
para que as comunidades possam construir
estratégias alternativas. ▶ Leia+

Igreja no Brasil e no Mundo
Bispos da Amazônia se pronunciam
contra a intolerância aos venezuelanos
▶ Leia+

Comemoração dos 50 anos do
Documento de Medellin
▶ Leia+

A atual crise do Fanatismo Ideológico
▶ Leia+

“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco
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JUFRA

JUFRA realiza PROVOCAE 2018
Em sintonia com a Igreja no Brasil, que nos
chama a celebrar o mês de agosto e dedica-lo às
vocações, a JUFRA do Brasil realizou a 5ª Semana
de Promoção Vocacional (PROVOCAE), através da
Secretaria Nacional de Ação Evangelizadora. De 04
a 11 de agosto, inspirados pela divina Ruah, nossas
Fraternidades refletiram o tema: Vocação é servir,
Fraternidade é partilhar, com inspiração bíblica no
relato das primeiras comunidades: “... eram unidos
e colocavam em comum todas as coisas.” (Atos
2,44b).

/JufraBrasil

CURTA NOSSA PÁGINA

Escolas formativas para IMMF

Foto: Patrícia Figueiredo, OFS

Em conjunto, as Secretarias de Infância, Micro e Mini Franciscanos e Formação promoveram
Escolas de Formação em IMMF nas 6 áreas onde há presença da JUFRA no Brasil, sediadas
em Sergipe, Teresina, Campo Grande, Blumenau, Belém, Belo Horizonte e acolheu irmãos de
vários Estados do país.

JUFRA do Brasil presente e atuante no 3° ENFJ

A JUFRA do Brasil participou do 3° Encontro Nacional Franciscano
de Juventudes (ENFJ), em Vila Velha/ ES, realizado pela Conferência
dos Frades Menores do Brasil (CFMB). Uma bela delegação, cerca
de 50 jufristas, apresentou o rosto jovem da Família Franciscana em
meio a diversas juventudes.
“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco
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JUFRA

Julho de Congressos
Regionais
O mês de julho foi recheado de
Congressos Regionais, momentos em
que as Fraternidades Locais se reúnem
para celebrar, refletir e se reabastecer do
carisma franciscano em comunhão com
os irmãos.
O primeiro aconteceu de 06 a 08
de julho, em Triunfo/PE. O Regional
Nordeste B1 (Pernambuco/Alagoas)
comemorou seus 40 anos refletindo o
tema: Louvado sejas, meu Senhor.
De 20 a 22 foi a vez do Regional
Nordeste A1 (Maranhão). Em caráter
celebrativo, os jufristas se reuniram na
cidade de Bom Jardim/MA e refletiram o
tema: Santa Rosa de Viterbo: modelo e
inspiração laical para a juventude.
Já ente os dias 27 e 29 o Regional
Nordeste A2 (Ceará/Piauí) reuniu cerca
de 140 jufristas no Sítio Porciúncula
localizado na cidade de Teresina/ PI.
O Congresso, de caráter Eletivo, tinha
como tema: A JUFRA que queremos ser
e o lema: E o mundo vai ver uma flor
brotar no impossível chão.
O clima de felicidade por compartilhar
a vida é perceptível nesses encontros
e renovou o astral das Fraternidades
participantes.

Agenda
Setembro
01 - Dia Mundial de Oração pelo Cuidado
da Criação
02 - Dia Nacional do/a Assistente Espiritual
04 - Festa de Santa Rosa de Viterbo, padroeira da JUFRA do Brasil
07 – 24º Grito dos/as Excluídos/as
07 a 09 – Missão no Regional NE B3 (Bahia
Norte)
17 – Festa dos Estigmas de São Francisco
de Assis
Outubro
04 – Festa de São Francisco de Assis/ Lançamento do Caderno Nacional de Formação
12 a 14 – Congresso Eletivo do Regional Sul
3 (RS)
19 a 21 – EFF do Regional Centro e visita
preparatória para o CONJUFRA 2019
21 – Dia Nacional da Juventude
Novembro
15 a 18 - 5º Reunião Ordinária do Secretariado Fraterno Nacional
Festa de Santa Isabel da Hungria, Padroeira
da OFS
19 – Dia Mundial dos Pobres
20 – Dia Nacional da Consciência Negra
Dezembro
1 a 10 – IX Semana Franciscana Nacional
pelos Direitos Humanos

Acompanhe a JUFRA do Brasil
www.jufrabrasil.org
Seja um(a) benfeitor(a) da Juventude Franciscana
benfeitoresjufra.wixsite.com/jufra
“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco
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OFS

L aços do Carisma Franciscano

Compreender a vida, em sua extensão,
ciclos e movimentos é uma oportunidade
dada pelo Criador, sendo imprescindível
para aquelas e aqueles que desejam viver

o carisma franciscano, passando da Vida
ao Evangelho e do Evangelho a Vida. A
partir dessa compressão e compromisso,
a vida franciscana, ou seja, o percurso
da caminhada é por vezes longa, com
altos e baixos, no entanto o carisma por
ter raízes, profundidade e sustentação
possibilita ampliar sua atuação através
das ramificações que temos como Família
Franciscana (religiosos, leigos, consagrados,
idosos, adultos, jovens e crianças).
É positivo realizar essa caminhada...

▶Leia+

Encontro Regional das Fraternidades OFS - Gaspar
Após uma reflexão sobre a importância
da Regra em nossas vidas, o Frei nos
apresentou a carta escrita pelo Ministro
Geral da OFS, Tibor Kauser, sobre o 40º
aniversário da Regra. Na carta, nosso
ministro geral destaca que a Regra é
um Dom (presente), um Chamado, uma
Inspiração e um Instrumento a ser utilizado

por todos nós.
Após a formação tivemos um delicioso
almoço acompanhado de um belo teatro
preparado pelos irmãos da JUFRA de Gaspar
apresentando alguns momentos da vida de
São Francisco e Santa Clara. Nossa tarde
iniciou com os irmão da JUFRA de Gaspar
e de Blumenau que estiveram presentes
no 3º Encontro Nacional Franciscano de
Juventudes que aconteceu entre os dias 19
e 22 de julho em Vila Velha, Espírito Santo.
Os jufristas presentes no encontro
nos contaram, cheios de entusiasmo e
alegria, sobre as experiências vividas
durante o encontro, que trouxe... 		

▶ Leia+

Relíquia e Imagem de São Francisco em São Luís-MA
Peregrinando no Distrito I da OFS do Maranhão, com Franciscanos e Franciscanas
Seculares das Fraternidades da Ilha de São Luís, a Relíquia e a Imagem de São
Francisco de Assis foram levadas ao encontro das autoridades constituídas do
Estado do Maranhão e do Município de São Luís. Apoiados nos ensinamentos…

▶ Leia+

“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco
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OFS

Acesse
www.ofs.org.br
XIV Capítulo Nacional Eletivo da OFS do Brasil em
Salvador
O Capitulo iniciou dia 24 de agosto, com
as presenças de todos os Regionais e da
Representante do Conselho Internacional da
OFS, a argentina Silvia Noemí Diana (Sissi) e
a com a celebração da santa missa.
No sábado, houve uma confraternização
onde os irmãso e irmãs foram convidados a
participarem de uma apresentação cultural
da música baiana.
O Arcebispo de São Salvador, Dom Murilo
S. R. Krieger, esteve presente no Capítulo e
deixou sua mensagem de encorajamento
aos franciscanos e falou da alegria de
receber em sua arquidiocese um movimento
tão importante como a OFS.
Depois de três dias de avaliação, eleição
do novo Conselho Nacional e proposituras
das prioridades do triênio, na manhã do
domingo, 26 de agosto, foi concluído o XIV
Capítulo Nacional da OFS do Brasil.
O Secretário Nacional da JUFRA,
Washington Lima, a Animadora Fraterna,
Maria Aparecida e o Assistente Espiritual
Nacional, Frei Wellington Buarque, fizeram
uma explanação da situação da JUFRA do
Brasil.
Novo Conselho Nacional
Ministra: Maria José (Zezé), MS
Vice-Ministro: Marco Antônio, RJ
Formadora: Mayara Ingrid, MA
Secretário: Antônio Júlio, SP
Tesoureiro: Felipe Paiva, PB
“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco

Assessoria Jurídica: Antônio Castro, MA
Coord. da Área Norte: Jucilene Caldas
Coord. da Área Nord. A: Paulo Gomes
Coord. da Área Nord. B: Ebevaldo Oliveira
Coord. da Área Centro-Oeste: Clodoaldo S.
Coord. da Área Sudeste: Maria Lúcia
Coord. da Área Sul: Aura Lana
Conselho Fiscal
Titulares: Aluísio - SP, Joseval - BA, e Maria
Izabel - MS.
Suplentes: Mario - SP, Cleide - SP e Nunez
- PB.
O Coordenador de Comunicação, que
também integra o Conselho Nacional, será
nomeado na primeira reunião do novo
Conselho. ▶Leia+
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Vida Consagrada Feminina

II Encontro Intensivo de
Formação para Clarissas
acontece em Anápolis/GO
O Mosteiro Santa Clara de Anápolis/GO,
atual sede da Federação Sagrada Família,
da Ordem de Santa Clara no Brasil (OSC),
entre os dias 20 a 31 de Agosto de 2018,
acolhe as Irmãs Clarissas, vindas de todos
os Mosteiros Federados do Brasil para
participarem do II Encontro Intensivo de
Formação com os seguintes assessores e
temas: Frei Celso Márcio Teixeira, OFM, da
Província Santa Cruz de Belo Horizonte/MG,
com o tema: “Teologia Espiritual”; e Frei
Fidêncio Vamboemmel, OFM, Provincial da

Província Imaculada Conceição do Brasil,
com o tema: “Cristologia Franciscana”. Na
noite do dia 19 de Agosto, feliz e muito
espontaneamente, Madre Maria José, OSC,
Presidente da Federação Sagrada Família e
Abadessa do Mosteiro Santa Clara, deu boas
vindas à todas as Irmãs que foram chegando
aos poucos, e que somando com as Irmãs
da ‘casa’, formam um grupo animado de 65
Clarissas. ▶ Leia+

Promover o outro
Quantas pessoas sedentas e famintas encontramos e nos importamos? O menino tinha
cinco pães e dois peixes. Se tivesse sido egoísta e guardado para si, para suas necessidades,
não haveria a multiplicação. São nossas atitudes do dia a dia que provam quem somos, do
jeito que somos. Vamos observar e aprender com Jesus através de seus gestos e atitudes.
Partilhemos nossos dons, fazendo com que a vida melhore a nossa volta. ▶ Leia+

Foto: Sofia Clara

Vida consagrada, sinal luminoso no mundo!
Deus, no dom gratuito do seu amor, nos
chama e nos consagra pelo batismo para viver
e anunciar o Evangelho no seguimento de Jesus
Cristo. Pela consagração religiosa assumimos
com radicalidade o compromisso batismal e nos
entregamos, sem reserva, à missão que o Pai nos
confia – CCGG 09
Com o sim de Maria celebramos, neste
domingo, o sim de tantas mulheres e homens
que consagraram suas vidas a serviço do Reino e são, para o mundo, sinal de vida e esperança.
Neste dia queremos manifestar, com alegria, todo o amor que nos anima na construção de
relações de irmandade, entre nós e com o povo.

▶ Leia+
“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco
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Vida Consagrada Feminina
Irmãs Franciscanas Imaculatinas
constituem novo Governo Geral
▶ Leia+

Província Nossa Senhora de Nazaré
elegem nova coordenação
▶ Leia+

Encontro das Formandas CIFA
aconteceu em Porto Alegre
▶ Leia+

Semana Missionária Clariana
▶ Leia+

Franciscanas de Allegany celebram
Jubileu de Ouro de seis irmãs
▶ Leia+

Conheça os Mosteiros das Clarissas no Brasil
▶ Leia+

“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco
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Vida Consagrada Masculina
Inicia-se o Capítulo Geral dos
Frades Capuchinhos
O calendário dos trabalhos capitulares
prevê para primeira semana a apresentação
de vários Relatórios, em
particular o do Ministro
Geral cessante, Frei Mauro
Jöhri, que mostrará aos
Capitulares a realidade
atual da Ordem. Além
deste, será apresentado
o Relatório do Ecônomo
Geral sobre a situação
econômica. No dia 3 de

setembro está prevista a eleição do Ministro
Geral. Nos dias sucessivos os Capitulares
examinarão e discutirão a proposta da
Ratio Formationis. Na sequência serão
eleitos os Conselheiros Gerais da Ordem.
O
programa
prevê
outrossim, a tradicional
peregrinação
dos
Capitulares a Assis, (dia 8
de setembro), bem como
uma audiência no Vaticano
com o Papa Francisco,
(dia 14 de setembro).

▶ Leia+

Carta-compromisso do 3º ENFJ

Foto: Vileni Felix, OFS

Depois de uma animada procissão,
subindo a ladeira do Convento da Penha,
os participantes do 3º ENFJ celebraram o
encerramento do encontro, em Missa presidida
pelo Ministro Provincial da entidade anfitriã,
Frei Fidêncio Vanboemmel. Em sua homilia,
baseado no lema do encontro e nas leituras

do dia, Frei Fidêncio dirigiu à juventude uma
palavra de ânimo e coragem.
Ponto de destaque da celebração também
foi o anúncio da entidade anfitriã do próximo
ENFJ, a se realizar no ano de 2021. Depois de
grande expectativa, foi anunciada a Custódia
Franciscana de São Benedito da Amazônia
como anfitriã, na cidade de Santarém, PA.
Ao final da celebração, foi apresentada
a carta-compromisso escrita a partir das
reflexões e dos anseios da juventude que veio
a Vila Velha.
▶ Leia+ e acesse a Carta.

201º Capítulo Geral Extraordinário OFMConv
De 24 de julho a 26 de agosto, 112 frades estiveram reunidos no Centro “Ad Gentes” em
Nemi, na Itália. Destes, 83 eram representantes vocais (com direito a voto) das 49 jurisdições
da Ordem, os outros eram auditores ou contratados para os trabalhos na secretaria: escritório
de comunicações, tradutores, intérpretes e animadores litúrgicos.
Três comissões trabalharam pelo bom funcionamento do Capítulo: a Comissão Central, a
Comissão Jurídica e o Conselho da Presidência. ▶ Leia+
“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco
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Vida Consagrada Masculina

Custódia Sagrado Coração de Jesus - www.ofmscj.com.br

Presença do PVF no Triângulo
Mineiro
▶ Leia+

Dia da Vocação Religiosa Consagrada
▶ Leia+

Missão Amazônia: Pastoral da Partilha
e Visita Missionária
▶ Leia+

45 anos de Frades Menores
Missionários
▶ Leia+

Restos mortais de Dom Aloísio
Lorscheider serão trasladados para o
Santuário de Aparecida
▶ Leia+

“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco
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Centros Franciscanos
Simpósio Franciscano no RS
Objetivos
Proporcionar um espaço de diálogo e
aprofundamenteo sobre a tradição espiritual
franciscanas;
Refeletir sobre os desafios da espiritualidade
cristã no atual momento social e eclesial;
Receber critica e criativamente o Magistério do
Papa Francisco;
Celebrar os 90 anos de fundação das Irmãs
Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida;
Celebrar os 50 anos de fundação da Família
Franciscana do RS.
Inscrições até o dia 28 de setembro na
Secretaria da ESTEF
E-mail: secretaria@estef.edu.br
Telefone (51) 3217-4567
WhatsApp (51) 99107-2640

Sua Saúde: Espiritualidade na
Qualidade de Vida
Os encontros ocorrerão de 16 de agosto a 18
de outubro, às quintas-feiras, de 19h às 21h no
Instituto Teológico Franciscano. O curso contará
com a presença de professores do Instituto
Teológico Franciscano (ITF), Faculdade de Medicina
de Petrópolis – Arthur Sá Earp Netto (FMPFASE) e
convidados.
Orientações para Educação em Saúde. Medidas
para a Promoção à Saúde através do auto-cuidado,
incrementando o bem-estar e a autonomia, sempre
visando a qualidade de vida; Além do discernimento
para a busca de auxílio nas diversas áreas de saúde.
Investimento: R$ 10,00
Saiba mais em ITF.

“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco
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Centros Franciscanos
Jornada Teológica dias 17, 18 e 19 de
setembro, no auditório do ISB, Brasília

Centro Franciscano de Animação
Missionária

Centro Franciscano de Espiritualiudade

Reflexão Clariana

Foto: Denise Pires

Santa Clara, um
projeto de vida
Clara de Favarone nasceu em Assis,
Itália no ano de 1193, de família nobre.
Na infância recebeu uma boa formação
religiosa por parte de sua mãe Hortolana.
Contemporânea de São Francisco, pôde
acompanhar as maravilhas que o Senhor
realizava no pobrezinho de Assis e toda
aquela inquietação que ela tinha no seu
coração se revelou como sendo a vocação
dada por Deus, a desposar Jesus Cristo, e
Cristo crucificado. Aos 18 anos de idade
foge de sua casa paterna e recebida por São
Francisco e seus Irmãos na Porciúncula,
ali diante do altar reveste-se do burel
franciscano e tem seus cabelos tonsurados
“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco

Ir. Maria Virginia do
Espírito Santo, OSC

Conselheira do Mosteiro
Maria Imaculada
Formada em História

por Francisco a 12 de março de 1212.
Assim nascia a 2ª Ordem Franciscana,
hoje conhecida por Ordem de Santa Clara
(Irmãs Clarissas).
Enquanto o pai São Francisco percorria
o claustro do mundo, a mãe Clara percorria
o claustro do mosteiro e espiritualmente
inundava toda a Santa Mãe Igreja com
suaves perfumes. Tinha um profundo
amor a Jesus Cristo pobre, humilde e
crucificado e se empenhava com todas as
suas forças de viver o Santo Evangelho e
revestir-se da santa e Altíssima Pobreza.

▶ Leia+
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Santas e Santos Franciscanos
Bem-aventurada Maria Francisca de
Jesus Rubatto, 06 de agosto
Quando sua mãe adotiva faleceu, voltou para
junto de sua irmã. No verão ia para Loano, na
Riviera da Ligúria, onde ajudava os pescadores e os
doentes, se interessava pelas crianças abandonadas.
Neste local se uniu a um grupo de piedosas senhoras
dedicadas às obras de caridade e de apostolado, sob
a direção dos padres Capuchinhos. ▶ Leia+

São Luís IX, Rei da França, Padroeiro
da OFS, 25 de agosto
Em uma segunda expedição ao Oriente, em
1270, o Rei morreu aos 55 anos, vítima do tifo, mas
não antes sem dizer ao Sultão de Túnez: “Estou
resoluto a passar toda minha vida de prisioneiro
dos sarracenos sem voltar a ver a luz, contanto que
tu e teu povo possais fazer-se cristãos”.
Os cruzados voltaram para a França trazendo o
corpo do rei Luís IX, que já tinha fama e odor de
santidade. ▶ Leia+

Santa Clara de Assis, Fundadora da
Segunda Ordem Franciscana
Em uma das quatro cartas que Clara enviou a
Santa Inês de Praga, filha do rei da Bohemia, que
queria seguir seus passos, ela fala de Cristo, seu
amado esposo, com expressões nupciais, que podem
surpreender, mas que comovem: “Amando-o, és
casta, tocando-o, serás mais pura, deixando-se
possuir por ele, és virgem. Seu poder é mais forte,
sua generosidade, mais elevada, seu aspecto, mais
belo, o amor mais suave e toda graça. Agora tu
estás acolhida em seu abraço, que ornou teu peito
com pedras preciosas… e te coroou com uma coroa
de ouro gravada com o selo da santidade” (Lettera
prima: FF, 2862). ▶ Leia+
“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco
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Espírito Fraterno

CFF centro-oeste paulista, em
Garça - SP.

Apresentação musical baiana no
Capítulo Nacional da OFS

#PROVOCAE
Fraternidade Aliança de Assis

Frades e Clarissas confraternizam
Festa de Santa Clara.

NOVOS E-MAILS DA CFFB

Para assuntos sobre Secretaria, Conselho Diretor, Cartas e Convites Oficiais envie
para coordenacao@cffb.org.br - Coordenação da Sede da CFFB.

Sobre compras e informações de livros, artigos religiosos, pesquisa de preços,
envio de propostas envie para vendas@cffb.org.br
Agora, se for para enviar notícias, artigos, eventos para serem publicados no Irmão
Sol, Facebook, WhatsApp e no Site, envie para comunicacao@cffb.org.br

Confererência da Família Franciscana do Brasil
www.FFB.org.br
(61) 3349-0157 e (61) 99588-2781 (WhatsApp)
“O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Respondamos a Ele com o
nosso generoso Sim: Eis-me aqui”. Papa Francisco
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