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Pa l a v ra d o C o n s e l h o D i r e t o r

Vidas pela Vida
Frei Gilson Nunes, OFMConv | Vice-presidente da CFFB
Vivemos dias mesclados pela dor e a
certeza de que o grão de trigo que cai na
terra e morre (Jo 12, 24) produzirá muitos
frutos. Certamente, cada uma das milhares
de vidas ceifadas por esta pandemia do
COVID 19 estão no coração do Pai, ainda
que não estejam no coração de homens
e mulheres com responsabilidade na res
publica. Carregamos no coração cada uma
delas, certos de que não será em vão o
sacrifício destes irmãos e irmãs. Cremos
que algo novo está sendo gerado.
Vidas pela vida, com este olhar
miramos a existência e a Páscoa de
Dom Pedro Casaldáliga, o Claretiano,
essencialmente Franciscano. Em sua visita
Ad Limina, em 1995, portando o Tau em
seu peito, dizia que a Igreja precisava
conjugar Pedro e Francisco de Assis. Viveu
e morreu franciscanamente. Dele, fica
uma interpelação a nós que professamos
a Regra Franciscana. Pedro, como gostava
de ser chamado, partiu na festa de São
Domingos, o grande amigo de Francisco.
Vidas pela vida, Clara de Assis, o
feminino do franciscanismo, inspira-nos a
viver apaixonadamente o seguimento do
Cristo Pobre, elegendo os pobres como
nossos mestres, como outrora, ela o fez
em São Damião. Em Clara, encontramos
o carisma de Francisco, revestido
pelo feminino, o cuidado, a ternura, a
tenacidade, a profecia.

Vidas pela vida, Maximiliano Kolbe,
nosso irmão que sofreu os horrores
de Auschwitz, nos revela a essência
do Evangelho, dar a vida pelo irmão,
ainda que seja um desconhecido. Nele
encontramos a radicalidade do Evangelho,
tão necessária em nosso tempo, onde
o Evangelho tem sido continuamente
adulterado e molestado.
Vidas pela vida, foi assim que viveu,
nas plagas formosas do Paraná, nosso
irmão Dalvani Reis. Pai de família,
cristão, trabalhador, que encontrou na
OFS a escola da santidade, para viver
apaixonadamente o seguimento do Cristo
Pobre. Reis tinha um zelo, uma paixão, um
cuidado pela CFFB/PR. Visitava as irmãs
e irmãos, procurava despertá-los para a
necessidade de fazer um caminho juntos.
Era o homem da Unidade. Fez sua Páscoa,
deixando-nos a certeza de que "tudo vale
a pena, quando a alma não é pequena!"
Por fim, gostaria de trazer-lhes
novamente, os contínuos apelos do Papa
Francisco neste tempo de pandemia. É
preciso rever nossa vida no tempo e na
história. Nosso compromisso de uma vida
empenhada em construir a Fraternidade
Universal, pobre, entre os pobres, o
cuidado com a Casa Comum, por uma
economia pela vida.
Vidas pelas vidas, que a sua seja assim
também...
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R e f l e x ã o Fra n c i s c a n a

O PAPEL DA
ESPI RITUALIDADE
F RANCISC ANA NA PANDEMIA
Frei José Gleison Silva Carlos, OFMCap
Estamos vivenciando tempos difíceis
e turbulentos por causa da manifestação
da pandemia do coronavírus. A
ciência tenta buscar um antídoto,
mas os sintomas e as consequências
do vírus dificultam a eficiência da
ciência em busca da cura. Por ocasião
dessa dificuldade, os sintomas físicos
estão interferindo no espírito de cada
indivíduo. Os malefícios da pandemia
estão evoluindo da matéria para o
espírito humano. Não se trata apenas de
uma contaminação ou doença, mas o
perigo está em atingir o coração do povo
de Deus. Nesta problemática mundial,
estamos vulneráveis a contrair tal risco
de sofrer em nosso estado de ânimo, os
sintomas da pandemia.
O coração de cada pessoa está
correndo grande perigo. Mas, qual
perigo? O perigo da falta de fé em Deus.
A antiga pergunta ainda nos interpela:
Onde está Deus nesse momento de
dor e sofrimento? Devemos e temos a
obrigação como batizados, e ainda mais
como filhos de São Francisco, de suscitar
através da oração e da Palavra de Deus
novas luzes ao coração do povo de Deus.
Lembremos como inicia a oração de São
Francisco diante do crucifixo: “Altíssimo,
glorioso Deus, iluminai as trevas do meu
coração, dai-me uma fé reta”.

São Francisco
de Assis
era um homem
que levava
a todos a Palavra
de Deus, não
importava o local ou a circunstância,
a Palavra de Deus o impulsionava a
evangelizar. Mas antes, precisamos
lembrar que o encontro de Francisco com
o leproso foi o que levou à verdadeira
conversão (1 Cel 17, 1-5). Aquele
encontro levou Francisco a sentir doce
o que antes era para ele, muito amargo.
Nestes tempos de pandemia, quem são
os novos “leprosos” dos nossos dias? Na
época de Francisco existia um grande
preconceito em relação aos leprosos, mas
o arauto de Deus venceu esta barreira.
Não era o encontro físico que levava as
pessoas a se encantarem com a vida de
São Francisco, mas era a sensibilização
do outro através da Palavra de Deus, e,
de seus gestos de amor, bem como de
suas palavras de conforto e de carinho.
Precisamos voltar à origem da
espiritualidade franciscana. Os tempos
são outros, mas, “A Palavra de Deus é
viva, eficaz e mais penetrante do que
qualquer espada de dois gumes; penetra
até dividir alma e espírito” (Hb 4, 12). O
Papa Francisco nos pede uma Igreja em
saída.

LEIA+
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Conselho Diretor se reúne online com os Regionais da CFFB

O Conselho Diretor e articuladores
regionais da Conferência da Família
Franciscana do Brasil se reuniram na
manhã do dia 25 de julho para partilhar
a caminhada das realidades locais;
revisar a programação 2020; pensar
algumas celebrações do Carisma
no segundo semestre: Santa Clara,
Santa Dulce, Estigmas, São Francisco.

Todos os regionais estiveram
presentes e animando a caminhada.
LEIA+

Momentos de Oração para a
Semana Nacional de
Vida Religiosa Consagrada

Mensagem da presidente da CFFB
para a Festa de Santa Clara
Conselho Diretor realiza IV Reunião Ordinária
Na ocasião foram tratados pontos do
Serviço de Comunicação e dos Regionais da
CFFB. Foi proposta uma Reunião Online com as
coordenações dos regionais para tratar assuntos
como a programação 2020; celebrações de Santa
Clara, Santa Dulce, Estigmas e São Francisco.
LEIA+
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Francisco de Assis: o ecumenismo e o diálogo inter-religioso
| Frei Aldir Crocoli, OFMCap
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O livro apresenta uma série de reflexões
sobre uma das dimensões fundamentais
do carisma franciscano: a fraternidade
desde a ótica do diálogo ecumênico e
inter-religioso. Francisco de Assis rompeu
com os esquemas culturais e religiosos de
seu tempo, indo ao encontro daqueles que
eram considerados não apenas difidentes
e diferentes, mas, de certo modo, como
inimigos.
R$ 24,00 com frete
COMPRAR

Francisco na Ótica Latino-Americana
| Leonardo Boff, Mário Cayota, Aldir Crocoli

COMPRAR

Pelo gabarito de seus autores podemos afirmar
que se trata de um excelente material de reflexão,
tanto a nível pessoal como grupal. Ele nos conduz
ao contexto histórico de Francisco e de seus
primeiros companheiros, o que nos faz compreender
melhor a sua postura profética. Ao mesmo tempo,
nos mergulha no hoje da história, questionandonos sobre a fidelidade ao carisma e ao momento
histórico, para o qual quer ser resposta hoje.
R$ 27,00 com frete

Escritos de São Francisco | Frei Celso Márcio Teixeira, OFM
Os Escritos de São Francisco, retratam seu modo
de relacionar com Deus, com os semelhantes, com
todos os seres; sua maneira de pensar e de agir;
suas buscas, decepções, tentativas de corrigir
caminhos mal percorridos; sua ânsia constante
por conversão, isto é, por superar o medíocre
que acaba por reduzir os horizontes do espírito
humano.
R$ 33,00 com frete
COMPRAR

CFFB.org.br/LOJA
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CFFB Regionais

Coordenação da Família
Franciscana do Piauí realiza
reunião virtual

A
Coordenação
da
Família
Franciscana do Piauí esteve reunida
no dia 09, virtualmente. Que alegria,
minha gente!

O propósito foi repensar o calendário,
reorganizar as atividades e definir
pistas de ação para continuar o serviço
em meio ao momento inconclusivo que
vivemos.
Foi
um
encontro
delicioso,
com estudo sobre Clara de Assis,
amadurecimento de gestos concretos
para a caminhada e demais repasses
das ramificações.
Estiveram também conosco, duas
maravilhosas, nossas irmãs Almerinda
Seixas e Mayra Caroliny.
LEIA+

Regional de São Paulo divulga a
Jornada Franciscana
Reserve em sua agenda o dia 27 de
setembro 2020.
Esse ano, por conta da pandemia
do COVID, a Jornada franciscana será
online: com dois momentos web e uma
vivência comunitária.
Ela será encaminhada na semana
da Jornada franciscana, com o gesto
concreto.
A transmissão será por meio da
página da CFFB SP no FACEBOOK.
LEIA+

Onde estamos?
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CFFB PA AP reflete
sobre a caminhada

Na ocasião foi realizada uma oração
em preparação para Festa de Santa
Maria dos Anjos / Perdão de Assis,
organizada por Irmã Ivoneide Queiroz
(Irmã Franciscana de Maristela). Em
seguida, partilhamos as atividades que
são realizadas nos núcleos: Semana
Franciscana, Retiros, Formações,
Quaresma de São Miguel e Festividades
Francisclarianas. Frei Rodolfo Pimentel

8
(OFM), partilhou conosco a Festividade
Virtual de Santo Antônio, os serviços
pastorais que realizam e as atividades
que a Custódia São Benedito da
Amazônia tem realizado sobre o nosso
Carisma.
LEIA+

Carta da Família Franciscana de Minas
por ocasião da festa de Santa Clara
Já se passaram meses desde o início
dessa situação absurdamente nova
para a nossa geração. A pandemia,
não como um hiato temporal como
pensávamos no começo, se prolonga
e ceifa vidas de nosso povo; já
passamos das 100.000 mortes em
nosso país. Muitas outras situações se
envolvem nessa complexidade, a qual
a pandemia nos revelou. Digo revelou,
pois as situações de descaso, de
desprezo, de disparidade dos recursos
e misérias já esta instalada em nosso
país quase como um caso histórico.
Mas agora tudo veio à tona. O que
antes era diluído numa sociedade,
midiática e aparentemente saudável,
se revelou como profunda constatação
de vulnerabilidade global. Nossas
estruturas foram colocadas em xeque;
nosso modo “normal” de pensar o

mundo está, paradigmaticamente,
modificando-se.
Nossa
relação
eclesial reflete a necessidade
de repensar nossas iniciativas
pastorais, quase que mantenedoras e
sacramentalistas. Fomos convidados
a voltar à nossa Igreja Doméstica e
midiatizamos aquilo que era para
ser profundamente místico. Não
emito aqui um parecer moral capaz
de encaixar tais movimentos em
adjetivos qualitativos. Quero, antes
de tudo, convidar à reflexão à luz de
nossa Mãe Santa Clara.
LEIA+
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C F F B S I N F RA J U P E

Franciscanos/as e Jesuítas juntos na Revolução Laudato Si'
Por Frei Rodrigo Péret, OFM

O Serviço Interfranciscano de Justiça,
Paz e Ecologia, da CFFB, o OLMA Observatório de Justiça Socioambiental
Luciano Mendes de Almeida, Província
dos Jesuítas do Brasil – BRA e o
Movimento Católico Global
pelo Clima – GCCM estão
criando uma parceria no
campo da Laudato Si'.
Franciscanos/as e Jesuítas
unidos na Campanha
Global Revolução Laudato
Si' que tem “o objetivo de
animar e promover a conversão
da ecologia integral, é dizer,
uma ecologia ambiental, econômica e
social. As dimensões humanas e social
estão ao centro da nossa campanha,
por isso desejamos que os valores da
justiça social e ambiental, o cuidado e
o respeito da criação e a solidariedade
intergeracional sejam parte da nossa
vida cotidiana”.
Para marcar o lançamento dessa
união entre franciscanos/as e jesuítas,
será realizado um “seminário online no
dia 30 de setembro, às 20 horas, com
a presença do Teólogo Leonardo Boff
e da teóloga Maria Clara Bingemer,
que
apresentarão,
alicerçados,
respectivamente, na espiritualidade

franciscana e inaciana, os fundamentos
inspiradores desse encontro simbólico
entre as duas tradições. A mediação
será da antropóloga Moema Miranda
OFS, da executiva do SINFRAJUPE,
assessora
da
Comissão
Especial de Ecologia Integral
e Mineração da CNBB e
da Rede Eclesial PanAmazônica/REPAM-Brasil.
Aproximar os carismas e
as forças dos dois grandes
santos fundadores - Francisco
e Inácio – que se refletem na
imagem do Papa Francisco que
personifica os dois, enquanto jesuíta
escolhendo o nome de Francisco. Tal
união propõe uma “revolução” que
incorpora uma profunda mudança de
paradigma no relacionamento com a
Terra, nossa “casa comum”; em defesa
dos pobres e excluídos, concebendoos como interlocutores e não apenas
destinatários; em defesa dos povos
indígenas e outras minorias; e, enfim,
em defesa da democracia e contra todo
tipo de autoritarismo.
Em breve enviaremos mais notícias
sobre a Revolução Laudato Si' e
detalhes sobre o seminário online de
lançamento.
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I g r e j a n o B ra s i l e n o M u n d o

Ecóloga chama a atenção para o alto nível de desmatamento na
Amazônia Legal em 2020
Com a atual crise socioambiental
pela qual passa a região Amazônica,
que articula um conjunto de práticas
predatórias baseadas na ideia de que
os recursos são inesgotáveis e de que o
mato não tem valor, a pesquisadora do
museu paraense disse que os cientistas
estão apontando para o que chamam
de uma situação de “não retorno”
com um desmatamento que avança
para quase 25% da floresta. A partir
daí, segundo os pesquisadores, pode
haver um processo de savanização e
empobrecimento da biodiversidade
que jamais poderá ser recuperado.

LEIA+

O Papa Francisco envia carta aos religiosos e
religiosas do Brasil LEIA+

Abaixo-assinado da vida religiosa
consagrada em apoio a “Carta ao Povo de
Deus” LEIA+

Em 2020, Igreja no Brasil comemora o
Mês da Bíblia fundamentando-se no livro do
Deuteronômio LEIA+
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Juventudes e Vidas Negras:
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Ressignificando nossos olhares
Em meio aos tantos episódios e notícias que
agridem às vidas e à Criação, somos convidados
a ressignificar nosso olhar, principalmente em
relação às vidas negras. Por isso, essa proposta de
encontro nos chama à uma série de inquietações,
mas também nos ajuda a lançar luzes para que,
em sintonia com o Sagrado, possamos redescobrir
nossos olhares, repensando e adotando novas
ações e comportamentos. LEIA+

“Laudato Si’ e Juventudes: Guia de Encontro de Online”
Nesse Ano Jubilar, onde estamos nos preparando para a
grande celebração dos 50 anos de história da Juventude
Franciscana do Brasil, chega até você mais um material,
para bem celebrarmos a VII SemanaNacional de
Promoção Vocacional e Ação Evangelizadora da JUFRA
do Brasil. Como sabemos, a PROVOCAE tem uma intuito
de apresentar o nosso carisma franciscano aos jovens
que desejam conhecer a JUFRA, através de uma temática
da realidade em que estamos inseridos.
LEIA+

Secretários e Secretárias Regionais de Formação da JUFRA
do Brasil realizam encontros virtuais de estudo e reflexão
Quem acompanha de perto as iniciativas da JUFRA
do Brasil, sabe que foi lançada, ainda em março,
a campanha #CadaCasaUmaFraternidade. Essa
campanha busca conscientizar sobre a importância
do distanciamento social e também, motivar os
jufristas do Brasil a viverem a fraternidade através
de encontros e recursos virtuais, mesmo que estejam
fisicamente distantes.
LEIA+
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Pedro Casaldáliga, Profeta da Esperança,
Presente em nossa caminhada!

A Igreja do Brasil e da
América Latina se despedem
de um grande Profeta. Dom
Pedro Casaldáliga faz a sua
Páscoa junto a Deus, e nos
deixa uma vida e missão
de dedicação ao povo,
especialmente aos mais pobres
e marginalizados/as, aos
povos indígenas, pelos direitos
humanos. Seu testemunho foi
sempre pautando a libertação daqueles
e daquelas que são oprimidos/as,
assumindo em seu projeto de vida e
missão a missão de Jesus: “pois ele
me ungiu para anunciar a boa notícia
aos pobres: enviou-me para proclamar
a libertação aos presos e, aos cegos,
a recuperação da vista ; para dar
liberdade aos oprimidos e proclamar
um ano de graça do Senhor” (Lc 4, 1819).
Dom Pedro Casaldáliga, profeta
da esperança, sempre viveu o
Evangelho de Jesus em sua plenitude
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e radicalidade, doando a vida até às
últimas consequências, denunciando e
organizando o povo contra as garras
do latifúndio, contra o sistema que
mata e marginaliza. Pedro, que com
seu lema episcopal “HUMANIZAR LA
HUMANIDAD”, anunciou uma igreja
próxima, cuidadosa com a vida do povo,
responsável também pela libertação. E
sua vida pedra, sustento e base para a
Igreja da Libertação. A Vida de Pedro
é um projeto de vida, projeto vivo
de Reino de Deus, é profecia de um
novo mundo possível. Seu ministério é
presença de Deus na vida do povo.
				LEIA+
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2º Encarte Nacional de Formação:
“A OFS precisa falar sobre...”
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É com muito entusiasmo que a OFS do
Brasil apresentou a 2ª edição do seu Encarte
de Formação, com o título “A OFS precisa
falar sobre...”. Esta produção da Equipe
Nacional de Formação tem como objetivo
principal apresentar às fraternidades locais
materiais formativos que tratem de temáticas
particularmente relacionadas à formação
humana e social, temas que normalmente ainda
são pouco abordadas em nossas fraternidades
LEIA+

Promoção Vocacional:
Proposta de Encontro Virtual para o mês de agosto
Por ocasião do mês das vocações a
OFS do Brasil lançou um rico material
com reflexões sobre a Promoção
Vocacional e uma proposta de
encontro a ser realizado virtualmente,
no intuito de apresentar o carisma
franciscano e a OFS a pessoas a serem
convidadas pelos irmãos e irmãs da
fraternidade. Confira e saiba como
realizar em sua fraternidade.
LEIA+

Cuidando da Espiritualidade na pandemia: OFS Revista Paz e Bem
Com o intuito de disponibilizar material formativo e reflexivo para nossos irmãos
e irmãs neste período de pandemia, foi disponibilizada gratuitamente, de modo
virtual, a edição Março/Abril da Revista Paz e Bem! Desfrute e ajude a divulgar, para
que mais irmãos e irmãs tenham acesso a esse rico material. LEIA+
COVID-19 | Use máscara | Fique em Casa | Lave as mãos | Evite aglomerações
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OFS

OFS e o Espelho da Perfeição:
reflexão sobre o capítulo X - Parte 1

Como um texto escrito em 1318,
o Espelho da Perfeição, assim como
os outros textos franciscanos, deve
ser lido de forma contextualizada. As
discussões internas da Ordem ficam
evidentes no início da obra. Deve-se ou
não ter moradias fixas? Como devem
ser estas moradias se as tivermos? Qual
deve ser nossa postura ao querermos
nos fixar em uma cidade? São
perguntas essenciais em um momento
em que a questão da retomada radical
da pobreza está em pauta.
E para nós seculares, como devem
ressoar estas dúvidas e as respostas
que o autor coloca na boca de
Francisco? Primeiro, o local deve
mostrar que quem mora ali é pobre e
simples. Às vezes temos a vontade de
comprar um grande sítio, do qual não
temos necessidade. Terra que não vai
ser usada para nada. Para alimentar
ninguém. Será que isso é correto? O
fundador deixa claro que não.
Segundo Frei Almir Guimarães: "A
pobreza franciscana é um lugar social
de solidariedade. Francisco pedirá a
seus irmãos não somente que visitem
os pobres, mas vivam entre eles, servilos como pobres servem a pobres,

submissos a todos. Os frades deveriam
se assemelhar a eles por seu modo
de vida e por sua mentalidade de
desapropriação. Francisco não separa
a pobreza material da pobreza em
espírito tanto para os frades quanto
para os leigos casados que queriam
viver à maneira do Poverello".
Sendo assim, qual deveria ser a
postura das fraternidades? Deveriam
possuir grandes imóveis? Deveriam
possuir muitos objetos e acumular muito
dinheiro? Em nossas Constituições
Gerais no Artigo 15 temos dicas
sobre isso. No item 1 encontramos
a seguinte afirmação: Empenhem-se
os franciscanos seculares em viver
o espírito das Bem-aventuranças
e de modo especial o espírito de
pobreza(...). Além disso, este trecho das
Constituições tem outras afirmações
muito esclarecedoras. Devemos viver a
Pobreza Evangélica que nos fará mais
dispostos a promover uma mais justa
distribuição das riquezas. Através da
vida em fraternidade e oração devemos
fortalecer em nós a ideia de que
precisamos reduzir nossas exigências
pessoais, a fim de melhor partilhar
nossos bens e dons.
LEIA+
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V i d a C o n s a g ra d a Fe m i n i n a
Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós!
Por ser admiradora da vida e missão
de São Francisco de Assis, aos 15 anos
decidiu tornar-se religiosa Filha de São
Francisco e assim, em fevereiro de 1933,
logo depois de formar-se professora,
seguiu para o Convento do Carmo, na
cidade de São Cristovão (antiga capital
de Sergipe).
A primeira missão de Irmã Dulce como
religiosa franciscana foi ensinar em um
colégio mantido pela sua congregação,
no bairro da Massaranduba, na
cidade baixa, em Salvador. Mas, o

seu pensamento
estava
voltado
mesmo para o
trabalho com os
pobres.
Já
em
1935,
dava
assistência à comunidade pobre de
Alagados, conjunto de palafitas que se
consolidara na parte interna do bairro
de Itapagipe. Nessa mesma época,
começa a atender também os operários
que eram numerosos naquele bairro,
criando um posto médico... LEIA+

Irmãs Catequistas Franciscanas falam sobre o Dia Mundial
contra o Tráfico de Pessoas
Como seguidoras e seguidores de Jesus que nos diz: “Vim para que tenham vida
e vida em abundancia”, queremos anunciar que a hora do cuidado integral e da vida
nos envolve a todas/os e por isso proclamamos que JÁ É HORA, já é hora de novas
respostas e novas práticas.
JÁ É HORA que como Igreja: Conferências Episcopais, Congregações Religiosa
Femininas e masculinas, Clero Diocesano e Comunidade de Fiéis, realizemos
ações coordenadas e colaboremos na transformação desta cultura de dominação
construindo relações de igualdade entre todas as pessoas, colaborando e erradicando
a demanda, visibilizando todas as formas de exploração... LEIA+

História da Congregação | Irmã Maria das Chagas Barcelos, CIFA
Miuelina Soares Barcelos era brasileira, natural de Porto Alegre/RS. Seus pais
foram Miguel Soares de Barcelos e Vicentina Maria de Barcelos. Ela nasceu aos 26
de abril de 1886.
Irmã Maria das Chagas, apesar de sua natural discrição, sempre foi reconhecida
como pessoa simples e aberta a partilhas de vida. Ela renunciou inteiramente à sua
herança para comprar o imóvel no qual a Congregação iria se estabelecer e iniciar a
sua história, no centro de Porto Alegre, Capital do Rio Grande do Sul. Foi a primeira
Presidente da Associação Cruzeiras de São Francisco - ACSF, quando era Sociedade
Beneficente Cruzeiras de São Francisco - SBCSF. LEIA+
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V i d a C o n s a g ra d a Fe m i n i n a
"Falando de Vocação"
LEIA+

Irmças Franciscanas Alcantarinas 150
anos: uma história de fé
LEIA+
Irmã Elizabeth, Franciscana da Divina
Misericórdia
LEIA+
Nota de Adesão das Irmãs Catequistas
Franciscanas à Carta dos Bispos ao Povo de
Deus sobre a atual situação do país
LEIA+
Conversas aGOSTO: O mar da irmã Maria
Amélia Costa que a todos acolhe, sem
seleção de ninguém
LEIA+

Irmãs Franciscanas da Imaculada
Conceição
IRMASFRANCISCANAS.COM.BR
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V i d a C o n s a g ra d a M a s c u l i n a

Novo Governo Provincial da
Província Nossa Senhora de
Fátima Do Brasil Central

Os frades eleitos, assumem o Governo
da Província durante a Celebração de

17
Posse, o que aconteceu ás 11h do dia
27 de 2020, em Hidrolândia – Goiás.
São eles os eleitos: Ministro
Provincial, Frei Clézio Menezes dos
Santos (reeleição) e conselheiros: Frei
Messias Chaves Braga (reeleição), Frei
Sebastião José da Silva (reeleição),
Frei Jussié José da Silva e Frei Nereu
Todescato. Sendo o frei Nereu eleito
para ser o vigário provincial (vice
provincial).
LEIA+

Província Santo Antônio completa 363 anos de Elevação Canônica
A Província Franciscana de Santo
Antônio do Brasil tem uma história
riquíssima e que condiz com sua condição
de primeira fraternidade franciscana a
plantar suas raízes em terras de Santa
Cruz. A 12 de abril de 1585, há 435
anos, chegaram a Olinda os oito frades
fundadores da presença franciscana na
Colônia portuguesa. O grupo de frades
foi crescendo e tornou-se uma árvore
frondosa a ponto de no dia 24 de agosto
de 1657, portanto há 363 anos, tornarse Província autônoma em relação à
Província-mãe de Portugal. LEIA+

Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil
celebra seus 345 anos de existência
No dia 15 de julho de 2019, quando a Ordem dos Frades Menores celebra a
festa litúrgica de São Boaventura de Bagnoregio (1217-1274), a nossa Província
Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil celebra seus 345 anos de existência.
LEIA+
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V i d a C o n s a g ra d a M a s c u l i n a
FRANCISCANOS CAPUCHINHOS
MINAS GERAIS

Nota de Adesão das Comissões de JPIC
de Ordens Franciscanas do Brasil à Carta
dos Bispos ao Povo de Deus
LEIA+

Acompanhe a carta do Ministro Geral, Frei
Michael Anthony Perry, OFM, sobre a Festa
de Santa Clara
LEIA+
Sustentabilidade por meio do uso da
energia fotovoltaica
LEIA+

Santa Clara: uma Regra Feminina
LEIA+

Dia da Família Capuchinha
LEIA+
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C e n t r o s Fra n c i s c a n o s

cursos ead

O objetivo do curso é conhecer, aprofundar
e estudar Ensino Social da Igreja para assim
iluminar os trabalhos Pastorais, Serviços,
Ministérios e Movimentos quanto à questão
social.
O curso visa apresentar elementos
históricos, fundamentos bíblicos e princípios
do Ensino Social da Igreja (ESI). A discussão
em torno da propriedade como destinação
Universal dos Bens. Temas acerca do
desenvolvimento econômico e social; paz:
fruto da justiça e da solidariedade; política
e ideologia: Construção do bem comum; os
direitos humanos e sociais no ESI; ecologia
integral, o Cuidado da Casa Comum.
Duração: 60h
Investimento: Curso completo +
certificado = R$ 80,00.
A confirmação da inscrição será dada
mediante o pagamento da taxa e o envio do
comprovante do depósito por e-mail.
E-mail: secretaria@estef.edu.br
WhatsApp: (51) 99107-2640
PARA REALIZAR SUA INSCRIÇÃO, CLIQUE
AQUI.

C o nheça e C ompartilhe
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Clara, fonte de acolhimento e reverência,
aprendeu dos pobres que a partilha é dom maior
Irmã Rosali Ines Paloschi, CICAF

Quem é esta mulher que ao longo
de oito séculos continua viva clareando
nosso caminhar e com sua humildade,
simplicidade e ousadia ainda encanta
o mundo? “Clara ternura de Deus no
meio dos pobres, sinal amoroso. Clara
opção pela vida, dom, eucaristia, a
serviço do povo”.
Ela é a nossa irmã Clara cuja festa
mais uma vez celebramos. Mulher
terna, forte, ousada, capaz de conduzir
as pessoas ao coração de Deus. Na
Regra, no Testamento e no Privilégio
da Pobreza encontramos algo novo,
belo e de grande frescor. Enquanto
a pobreza evangélica, nas Ordens
religiosas de então, tinha como
modelo a comunidade dos Atos dos
Apóstolos, a pobreza em Santa Clara, é
consequência de sua identificação com
o Cristo Pobre.
Para Clara de Assis, seguidora fiel
da “intuição” original de Francisco,
bastava o Evangelho como luz e
norma. Mostrou-se ávida aprendiz

da pobreza de
Jesus. Uma pobreza
na qual a origem é a
pessoa de Jesus e cuja consequência é o
seu seguimento. Uma pobreza cheia de
ternura, calor, perfume, proximidade,
caridade. Demostrava isso entre
outros, no grande contentamento com
que recebia os pobres de Javé, em
São Damião. Para ela, eles não eram
pedintes que amolavam o sossego da
clausura, mas eram os mestres dos
quais se aprendia o modo de ser pobre.
“Devem estar satisfeitos quando estão
no meio de gente comum e desprezada,
de pobres e fracos, enfermos e leprosos
e mendigos de rua” (Regra Não-Bulada
9,3).
Clara, como discípula do Poverello,
parece superá-lo, no tema da pobreza
tanto pela clareza, quanto pela
radicalidade diante da Igreja que queria
obrigar-lhe outro caminho; porém,
em nada deixou-se contaminar pelo
rigorismo estéril da época. LEIA+
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S a n t a s e S a n t o s Fr a n c i s c a n o s

Santa Beatriz da Silva
Dona Beatriz foi beatificada pelo Papa Pio
XI em 26 de julho de 1926 e solenemente
canonizada em 3 de outubro de 1976 pelo
Papa São Paulo VI. Sua Festa é celebrada no
dia 17 de agosto.
Santa Beatriz da Silva se destacou por
sua fé inquebrantável, por sua pureza, que
lhe permitiu ser Lírio Alvíssimo escondida no
coração de Jesus no Canteiro da Imaculada...
LEIA+

Bem-aventurado Santos de Montebarocchio
Nasceu em Montefabbri, perto de Urbino,
em 1343, e foi batizado por João Santos. Ele
estudou gramática e direito na Universidade
de Urbino, mas não se formou porque
resolveu dedicar-se à carreira militar.
Aos 20 anos, agredido por um parente
e forçado a defender sua própria vida,
desembainhou a espada e o feriu mortalmente.
Aflito por essa morte involuntária, Santos
renunciou à vida militar... LEIA+

São Pio X
Papa da Terceira Ordem (1835-1914).
Canonizado por Pio XII no dia 29 de maio de
1954.
Inscreveu-se na Ordem Terceira de São
Francisco e do humilde e pobre Santo de
Assis quis aprender mais profundamente as
virtudes que sempre queria em seu coração.
Em 1884, foi nomeado Bispo de Mântua
e, em 1893, Patriarca de Veneza. Em 4 de
agosto de 1903, foi eleito Papa, ministério
que aceitou com hesitação, porque não se
considerava digno de uma tarefa assim tão
alta. LEIA+
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E s p í r i t o Fra t e r n o

#OFS #LiveOFS
#vidareligiosaconsagrada

@cffbnacional
Guia de Celebração
Oficial do Tempo da
Criação 2020

#FamíliaFranciscana
#SantaClara

#JufraMG #jufrabrasil
#jufranews #pazebem

www.CFFB.org.br
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