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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

CASA DO CUIDADO!
Irmã Rosa Maria Severino, CFS | Conselheira da CFFB

O Corona vírus chegou e junto
veio o medo, a dor, o desemprego, a
fome. Quase 200 mil vidas já foram
ceifadas, entre elas membros da
Família Franciscana. Nossas preces aos
familiares que sofrem com a ausência
de entes queridos.
Ficamos perplexos com a indiferença
e irresponsabilidade política. As
orientações da Laudato Si' tornaram-se
necessárias para salvar vidas. Surgiram
expressões fortes de proteção:
Lockdown! Use máscaras! Cuide de
você e do outro!
A proposta da Fratelli Tutti e
Economia de Francisco foi um brinde
de esperança. Cuidar e ser cuidado está
no nosso DNA. Cuidar é acolher. É uma
atitude que leva a responsabilização.
O CUIDADO é uma virtude existencial
feminina. O ventre materno é a CASA
do CUIDADO. A mãe grávida cuida bem
de si por causa do filho. Sacrifícios são
necessários para proteger a vida.
Assim, no ano de 2020, o calendário
mundial foi alterado. A modalidade
online nos possibilita a estarmos juntas
e juntos.

Em preparação para o Natal vale
a pena visitar a Exposição Virtual de
Presépios. A partir de fevereiro de 2021,
ofereceremos propostas de retiros
mensais e outros encontros formativos.
Para cuidar da vida, Maria e José
pegaram o “burrinho” e encontraram
novos caminhos. Quem ama não
fica parado. Quem ama vai além das
dificuldades. Quem ama cuida! O útero
materno, a CASA do CUIDADO, é algo
tão sagrado, que o próprio Deus quis
fazer morada nele. Como filhas(os) de
São Francisco somos convidadas(os) a
gerar e cuidar de Jesus Cristo no nosso
cotidiano. Deixemo-nos conduzir pelo
nosso Pai Francisco: “Somos mães de
nosso Senhor Jesus Cristo quando o
trazemos em nosso coração e em nosso
corpo, através do amor divino e da
consciência pura e sincera; e o damolo à luz por santa operação que deve
brilhar como exemplo para os outros”
(1Fi).
Feliz Natal!
Para o Novo Ano: “Fratelli tutti”!
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R e f l e x ã o Fra n c i s c a n a

P RESÉPIO E
EUC A RISTIA
Texto do “Dicionário Franciscano” | Editora Vozes/Cefepal

A
conjunção
Belém-Greccio,
manjedoura-altar já estava presente
na liturgia natalina e também na
tradição literário-eclesiástica. De
fato, percorrendo o tesouro dos
escritos eclesiásticos que nos foram
legados pelos séculos anteriores,
ficamos impressionados em encontrar
repetidas vezes a presença da ligação
entre Belém e o altar eucarístico.
Como em Belém, assim também Jesus
desce entre os homens. Em Belém os
pastores trouxeram seus dons. Os fiéis,
por sua vez, acorrem com suas ofertas
ao altar.
A aproximação entre Belém e
eucaristia, aliás, é facilmente intuível.
“Belém” significa “casa do pão”.
O próprio Jesus se tinha definido
como “pão descido do céu”, o “pão
da vida”, destinado a nutrir seus fiéis
no santo sacrifício. Logo que nasceu
foi colocado no presépio, isto é, na
manjedoura dos animais. Parece
que esta circunstância tenha levado
antes de tudo os escritores sacros e
os oradores da época a vislumbrar ali
uma imagem da eucaristia.
Na liturgia do Natal do assim dito
Sacramentário gregoriano anualmente

ocorria
o
seguinte
texto: “Este que
é o pão dos
anjos, no presépio
da
Igreja
se tomou alimento dos animais que
crêem”.
De
fundamental
importância
também, porque muito usada, é a
glosa ordinária a respeito da Sagrada
Escritura (século IX) que, comentando
São Lucas, explica: “posto no presépio,
isto é, o corpo de Cristo no altar”.
Aelredo de Rielvaux (abade cistercense
do século XII) escreve: “O presépio de
Belém, o altar da Igreja… Não temos
nenhum sinal tão grande e evidente
do nascimento de Cristo, quanto
seu corpo e sangue que diariamente
comemos no santo altar. Aquele que
uma vez nasceu da Virgem, vemo-lo
cotidianamente imolado por nós. Por
isso, irmãos, acorramos com presteza
ao presépio do Senhor….”. A analogia
entre Belém e o altar eucarístico
ocorre ainda em outros autores do
século XII, como Honório de Autun,
Hugo de São Vítor, São Bernardo,
Zacarias Crisopolitano, Guarnério
de Rochefort, Guerrico de Igny. Este
último assim se exprime num sermão
natalino: “Irmãos, vós também hoje
encontrareis um menino... LEIA+
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CFFB

Carta pela Celebração do Natal
Queridas Irmãs e Irmãos da
Conferência da Família Franciscana do
Brasil, O Senhor conceda-lhes a paz!
Natal, tempo de esperança e luz:
envolto em panos, o Rei repousa
numa manjedoura. A cena do Presépio
nos remete à situação presente no
país e no mundo: milhares de famílias
pobres sem teto e pão, a procura de
um abrigo seguro para viver. Desde o
início de sua história, a vida do Senhor
do céu e da terra traz a marca da
simplicidade, do despojamento e do
acolhimento... LEIA+

CLIQUE E ACESSE

PROGRAMAÇÃO 2021
Conselho Diretor se reuniu nos
dias 26 e 27 de novembro na Sede
Foram dias de convivência fraterna
e celebrações. Como tivemos um
ano bem atípico, foi necessário uma
avaliação criteriosa da programação
prevista com a pergunta: como
vamos colocar as prioridades em
prática? Para preservar a vida, vários
acontecimentos
foram
adiados.
Surgiram vários encontros formativos
online. Uma das tendências é organizar

Núcleos dentro dos Regionais, para
facilitar os encontros. Assim vamos nos
reinventando, descobrindo novos jeitos
de permanecermos juntos. Outro item
importante da pauta, foi elaborar um
plano para 2021 e perspectivas para
2022, diz Irmã Rosa, conselheira.
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C F F B Lo j a V i r t u a l

Diretório Franciscano 2021

Diretório Litúrgico da Conferência da
Família Franciscana do Brasil (CFFB) para
o ano de 2021. Destinado para todos os
seus membros: OFM, OFMConv., OFMCap.
e TOR, este Diretório é uma compilação
organizada a partir das muitas normas
litúrgicas já existentes e apresenta
as peculiaridades próprias da Família
Franciscana, tais como datas festivas, as
memórias dos santos e santas franciscanas.
R$ 30,00 com frete

COMPRAR

A Espiritualidade do Franciscano Secular |
Frei Alberto Beckhäuser, OFM

COMPRAR

A espiritualidade do franciscano secular
atualizar, reformula e funde num só volume dois
livros de nossa autoria sobre a espiritualidade dos
franciscanos seculares. Tem como meta a divulgar
e fazer conhecer a Regra renovada da Ordem
Franciscana Secular. Entendendo que vale também
para os cristãos em geral, sobretudo agora que o
Papa tomou o nome de Francisco, o pobrezinho de
Deus.
R$ 39,00 com frete

Escritos de São Francisco | Frei Celso Márcio Teixeira, OFM
O livro 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

Novo Núcleo Franciscano é
criado em João Pessoa - PB
No dia 24/11/2020 aconteceu o
primeiro encontro da iniciação à OFS do
novo núcleo do Distrito de João Pessoa
(Paraíba), Regional Nordeste B1 (PB/RN):
Núcleo Franciscano São Padre Pio. São 21
iniciantes, com idade média de 26 anos.
Todos já atuam na Casa de Evangelização
Monsenhor Aloísio Catão, localizada
na praia de Cabo Branco, o ponto mais
oriental de todas as Américas, na capital
de todos os paraibanos.
A vocação franciscana já se fazia
presente na Casa, mesmo antes da

IV Reunião CFFB RS
(2019-2022)

Na noite de hoje, dia 27 de novembro,
aconteceu mais uma reunião da Equipe
de Coordenação da Família Franciscana
do Rio Grande do Sul (CFBB/RS). Foram
avaliadas as atividades de 2020 e
realizada uma breve programação para
o próximo ano.
Seguimos na esperança das Boas
Novas e confiantes do amor de Deus
por todos nós!
LEIA+

implantação do novo Núcleo, pois
símbolos franciscanos são encontrados
no seu interior: cruz de São Damião no
espaço celebrativo, dois grandes quadros
com as imagens de Francisco e de Clara e
o Tau talhado na principal porta de acesso
da edificação.

LEIA+

Encontro do Espírito de Assis,
Núcleo Frei Gabriel, CFFB MG

Onde estamos?
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CFFB Regionais

Retiro da Família Franciscana em Boa Vista-RR | CFFB AM RR
Fratelli Tutti, a Fraternidade e a Amizade social

No dia 14 de novembro vivemos a
ALEGRIA de ter o nosso último encontro do
ano em Boa Vista, Roraima. Aqui em Boa
Vista somos três fraternidades religiosas
Franciscana: as Irmãs Catequistas
Franciscanas, os Frades Menores e as
Irmãs Franciscanas Missionárias da Mãe do
Divino Pastor. E uma fraternidade da Ordem
Franciscana Secular. Temos mais duas
outras fraternidades em nossa diocese:
a dos Frades Menores Capuchinhos, em
Rorainopolis – 300 Km de Boa Vista e das
Irmãs Franciscanas Bernardinas, em Félix
Pinto, a 140 Km. As Irmãs Bernardinas e os
Capuchinhos se encontraram em outubro
em Félix Pinto. O tema dos nossos dois
Encontro-Retiro foi comum, preparado
carinhosamente pelo Fr. Pedro Brondami,
OFMCap, de Rorainópolis.
O lugar que o sub-núcleo-Boa Vista,
do Regional da CFFB AM/RR encolheu
para este momento foi um sitio, em plena
Natureza: Cheio de silencio, tranqüilidade,
harmonia, aconchego e espaços para
a contemplação e descanso. A oração
da manhã abriu nossos corações para o
louvor parando nossas atividades e nos
nutrindo de Deus.
Ao longo da manhã desfrutamos
da Sinopse da Carta Encíclica do Papa
Francisco Fratelli Tutti preparada pelo Fr.
Pedro Brondani, tendo três questões de
fundo:
– Eu me faço irmão/a de todos?
– Eu me faço próximo/a dos pobres?
– O que está impedindo ou facilitando a
minha relação com os pobres?

[...]Continuamos celebrando a Fratelli
Tutti na mesa compartilhada do almoço
e nas brincadeiras, diálogos e sorrisos.
Comprometidos/as na construção da
Fraternidade e a Amizade Social, seguimos
caminhando e cantando Laudato Si com a
Evangelii Gaudium em nossa Casa Comum,
nesta Querida Amazônia.
Por Ir. Sofia Quintans, FMMDP

LEIA+

Regional São Paulo divulga
Carta de Avaliação do Ano
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C F F B S I N F RA J U P E

CNBB denuncia novamente a falta de participação dos
atingidos no processo do acordo Vale e Governo de Minas
A CNBB protocolou, nesta quartafeira (09), um documento (leia o
documento) em que faz apelo aos
órgãos do Estado para que tenham
transparência em qualquer tipo de
negociação e que garantam a justiça
junto às pessoas atingidas e ao meio
ambiente, reiterando a necessidade
de participação dos atingidos em
todo e qualquer processo referente
à reparação e/ou compensação. Esse
documento foi enviado ao Presidente e
ao 3º Vicente Presidente do TJMG, bem
como para o Juíz da 2a Vara da Fazenda
Pública Estadual de da Comarca de
Belo Horizonte, para o MPE, Advogado
Geral do Estado e o Coordenador do
CEJUSC 2º Grau.
A Comissão Especial de Ecologia
Integral e Mineração da CNBB, a Região
Episcopal Nossa Senhora do Rosário, o
Grupo de Trabalho de Ecologia Integral
e Mineração do Regional Leste II da
CNBB e a Rede Igrejas de Mineração,
nesse documento relatam sobre a
não participação das comunidades
atingidas na construção do acordo
entre Vale e o Governo de Minas
Gerais. As questões apontadas foram
baseadas em uma rodada de escuta e
diálogo com os atingidos da região de
Brumadinho.

No dia 13 de novembro, a CNBB
protocolou na 2a Vara da Fazenda
Pública Estadual de da Comarca de Belo
Horizonte, documento questionando
a construção do acordo, a partir da
minuta que a imprensa teve acesso.
Na ocasião, contestou uma série de
condutas, como a não participação da
população atingida, a “gestão paralela”
do Estado na administração dos
recursos, a exclusividade do Ministério
Público Estadual nas indicações das
auditorias e outras questões, que
como apontado pelo documento,
desrespeitam a legislação brasileira
e violam os direitos das populações
atingidas.
Como resposta, a CNBB foi
notificada no dia 16 de novembro, que
as comunidades atingidas estavam
participando do processo através das
instituições de justiça. A partir disso, foi
criada uma comissão para a realização
de rodas de escuta e diálogo com os
atingidos da região de Brumadinho.
Durante as reuniões, foi constatado
a ausência de consulta a essas
comunidades e total desconhecimento
sobre o conteúdo do acordo em
questão.
LEIA+
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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

Estão abertas as inscrições para o Simpósio de Formação
Ecumênica 2021, que acontece dias 29 e 30 de janeiro
Estão abertas as inscrições ao
Simpósio de Formação Ecumênica
2021 que acontecerá, de forma virtual,
dias 29 e 30 de janeiro do próximo
ano. Esta edição do simpósio, tem
como tema ''Desconstruindo muros
e construindo pontes: olhares a
partir da Carta Encíclica Fratelii Tutti
e da Campanha da Fraternidade
Ecumênica 2021''. O tema da CF
Ecumênica é ''Fraternidade e Diálogo:
um compromisso de amor''.
As inscrições são abertas a
todos que se interessam pela causa

ecumênica e inter-religiosa. Podem
ser formalizadas por meio de envio de
um e-mail, com nome completo, cidade,
estado e comunidade que participa,
para: ecumenismo@cnbb.org.br. O
Simpósio será realizado de forma online, nos dias 29 e 30 de Janeiro 2021,
das 9 às 12h.			
LEIA+

Papa convoca o “Ano de São José”
LEIA+

Mensagem do Santo Padre Francisco para o
IV Dia Mundial Dos Pobres
LEIA+
Mensagem aos economistas, empresários,
decisores
políticos,
trabalhadores
e
trabalhadoras, cidadãs e cidadãos do mundo
LEIA+
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Circular da JUFRA do Brasil:
Resolução Pandemia

11

Tratando de alguns aspectos nesse tempo
de pandemia, junto a ela a Resolução e algumas
Orientações do Conselho Internacional da OFS. Por
gentileza façam chegar aos demais membros do
Secretariado Fraterno Regional e Secretariados
Fraternos Locais. Leiam com atenção tudo o que
colocamos, para que assim consigamos colocar
tudo em prática, e guardar o bem mais precioso
que temos, a VIDA! LEIA+

XI Jornada Franciscana Nacional pelos Direitos Humanos
De Braços com a Vida, diantes desse mundo que clama
por processos de mudança, o tema da XI JFNDH traz
o tema "Mutirão pela Vida: por terra, teto e trabalho",
mesmo tema da 6ª Semana Social Brasileira (6ª SSB), que
passa pelos eixos transversais da mesma, Economia,
Democracia e Soberania. No 2° Encontro Mundial dos
Movimentos Populares, o Papa Francisco fez o chamado:
“Digamos juntos, de coração: nenhuma família sem casa,
nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem
direitos, nenhuma pessoa sem a dignidade que o trabalho dá”. LEIA+

XI Jornada Franciscana Pelos Direitos Humanos - INAFRA
Na edição deste ano, buscamos trazer reflexão sobre as
desigualdades sociais, em especial sobre os 3 T’s – Teto,
Trabalho e Terra. Almejamos diminuir as desigualdades
que existem em nossa sociedade, assim como
apresentar as crianças e adolescentes seus direitos e
deveres sociais.
Nise da Silveira nos ensina que "É necessário se
espantar, se indignar e se contagiar, só assim é possível
mudar a realidade" esse foi o caminho de São Francisco
de Assis, através do amor ele entregou sua vida a servir.
LEIA+
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J U F RA

Entrevista: Teologia Negra
O que é Teologia? Entende-se como a
ciência que busca estudar o entendimento
do que se constitui como Deus, junto
dos aspectos de natureza, os atributos e
as relações com o ser humano, e ainda,
o universo. Na pesquisa etimológica, a
palavra teologia vem do grego Theos
(Deus) + logos (estudo ou palavra) =
Estudo de Deus. Além da teologia clássica,
tem-se outras teologias, por exemplo a
Teologia Negra.
Para falar sobre Teologia Negra,
convidamos Frei Renieverton, OFM, da
Província Santa Cruz. Atualmente, o frei
mora em Belo Horizonte e está encerrando
a faculdade de teologia.
O que é a Teologia Negra? E por que
falar dela nos dias de hoje?
A Teologia Negra é fruto da experiência
dos africanos da disporá estadunidense,
que passaram por todo o processo de
escravização. Esta por sua vez, não
tem a mesma origem da teologia negra
africana. A Teologia Negra diaspórica é
resultado das lutas dos negros e negras
que viveram ou, ainda, vivem em condição

de segregação e marginalização numa
sociedade branca, heteronormativa e
racista. É uma realidade da cultura e das
igrejas negras nos EUA, que se estendeu
ao Caribe, Latinoamérica e África do Sul, na
resistência contra a desumanidade causada
pelo racismo – É uma teologia emergente,
de fronteira e decolonial. Uma luta negra
antirracista das igrejas e de movimentos
sociais, iniciada na metade da década de
1960 entre os cristãos negros no EUA e
liderada pelo pastor batista Martin Luther
King e as lutas dos movimentos pelos
Direitos Civis e do Black Power. ATeologia
Negra estadunidense lutava por justiça,
libertação social, política e econômica
numa sociedade dominada pelos brancos.
LEIA+
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OFS

OFS do Brasil disponibiliza Celebração Natalina
com irmãos e irmãs do SEI
A Equipe Nacional de Formação da OFS do
Brasil acaba de disponibilizar uma proposta
de roteiro para a realização de Celebração
Natalina com os irmãos e irmãs do SEI.
Faça o download do material e, respeitando
as medidas sanitárias necessárias, promova
este momento especial em sua fraternidade.
Equipe Nacional de Formação
LEIA+

Novo Estatuto da OFS do Brasil
Caríssimas(os) Irmãs e Irmãos
Após uma longa espera pela
aprovação do Estatuto da Fraternidade
Nacional, é com alegria que apresento
esta, que é a carta magna do OFS
do Brasil, com o devido registro em
Cartório no dia 19 de outubro de 2020.
Apresento este estatuto atualizado,
dentro das nossas realidades e ajustado
de acordo com as Constituições Gerais,
Regra e Vida e legislações civis e
eclesiásticas pertinentes à Ordem
Franciscana Secular do Brasil.
A proposta de atualização do
Estatuto, foi aprovada em Assembleia

Geral Extraordinária do OFS do Brasil,
realizada em Porto Alegre/RS, em 14
de março de 2014 e após orientações
e ajustes solicitados, foi promulgado
através de DECRETO pelo Conselho
Internacional da Ordem Franciscana
Secular - CIOFS. LEIA+

OFS do Brasil promove exposição virtual de presépios
Ao longo dos últimos dias, os interessados em participar publicaram fotos de seus
presépios com a hashtag #ofspresepio e formamos o álbum abaixo com todas as
fotos publicadas. Essa exposição virtual é uma maneira de manter viva a tradição do
presépio, criada por São Francisco de Assis, e de manter nossa cultura de visitação a
exposições de presépios, tão marcante em diversas cidades do Brasil. LEIA+
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OFS

Nota da Coordenação Geral do Capítulo
Celebrativo da Terceira Ordem Franciscana
“Tudo tem o seu tempo determinado,
e há tempo para todo o propósito
debaixo do céu.” (Eclesiastes 3,1)
Alteração na data do Capítulo
Celebrativo
A Coordenação Geral do Capítulo
Celebrativo da Terceira Ordem vem,
por meio desta, comunicar a todos os
irmãos e irmãs da Família Franciscana,
especialmente à Terceira Ordem, que o
evento foi adiado para os dias 21 a 24
de abril do ano de 2022.
Essa medida foi tomada em virtude
das incertezas causadas pelo momento
em que atravessamos a pandemia
do Novo Coronavírus, que impactam
profundamente em diversos aspectos
da nossa realidade, dentre eles: a
saúde e vida de nossos irmãos e irmãs,
especialmente, e a situação econômica.
O primeiro ponto é o mais importante
deles: nada está acima do dom da
vida, criação divina. Nosso evento
somente será realizado quando houver
comprovação científica de que ele possa
ocorrer sem riscos aos participantes. O

segundo aspecto abordado é de grande
relevância, pois interfere diretamente
na participação de nossos irmãos e
irmãs e dele dependem os acertos
com os prestadores de serviços que
garantirão a boa realização de nosso
aguardado Capítulo Celebrativo.
Enquanto nos resguardamos e nos
preparamos para essa grande festa
a ser celebrada em 2022, temos um
convite especial. Para garantir nossa
unidade e manter acesa a chama que
nos leva de Assis a Canindé, queremos
motivar a todos para que realizem
celebrações a nível regional durante o
ano de 2021. 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

Irmã Maria Eustochia é eleita abadessa do
Mosteiro das Irmãs Clarissas de Feira de Santana
Foi eleita
OFM da Província Franciscana de Santo
Antônio do Brasil.
nesta quintafeira (03/12),
Cinco Irmãs do Mosteiro de Belo
Irmã Maria
Horizonte/ MG assumiram a nova
Eustochia
fundação na cidade de Feira de Santana/
da paixão
BA reavivando a presença das Irmãs
de Cristo, OSC, como abadessa do
Clarissas que já haviam feito história
Mosteiro da Imaculada Conceição da
neste Estado, no imperial Convento do
Mãe de Deus em Feira de Santana/BA.
Desterro em Salvador. Herdeiras deste
A eleição foi presidida pelo Arcebispo
berço histórico, no espírito apostólico
de Feira de Santana, Dom Zanoni
e missionário de Santa Clara, as irmãs
Demettino Castro juntamente com os
se sentiram impelidas a reacender a
freis José Davi, OFM e Dennys Santana,
chama de Clara... LEIA+
Por que um Dia da Consciência Negra?
No Brasil, pessoas negras são mortas com mais frequência que pessoas não
negras: A taxa de homicídios de negros (pretos e pardos) por grupo de 100 mil
habitantes foi de 43,1, ao passo que a de não negros (brancos, amarelos e indígenas)
foi de 16,0. Ou seja, para cada indivíduo não negro que sofreu homicídio em 2017,
aproximadamente, 2,7 negros foram mortos. Enquanto 27,9% das pessoas brancas
vivem em domicílios sem ao menos um serviço de saneamento - coleta de esgoto
e de lixo e fornecimento de água, a proporção sobe para 44,5% entre pretos e
pardos. A informalidade também atinge mais esse contingente. Enquanto 34,6% de
pessoas brancas se encontram em condições informais de trabalho, a informalidade
atinge 47,3% de pretos e pardos. LEIA+

Visita anual à Pastoral do Surdo em Boa Vista -RR
Entre os dias 6 e 14 de novembro a Ir. Célia
Santos, Secretária Geral da CIFA, esteve em Boa
Vista - RR, para a visita anual junto às lideranças
da Pastoral do surdo da diocese de Roraima.
O encontro tem como principais objetivos, o
fortalecimento, a reorganização e a programação
de ações para 2021. O encontro conta com a
participação de lideranças surdas, bem como,
ouvintes da região. 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
Tempo de advento, tempo de esperança e
renovado vigor espiritual
LEIA+

Projeto Marmita do Coração
LEIA+

Passos Confiantes!
Primeira Etapa da XV Assembleia Capitular
LEIA+

Voltar à Terra, a Assis e às Galiléias...
LEIA+

Imaculada Conceição
LEIA+

Entre em contato com a Animação
Vocacional
PROVIDENCIADEDEUS.ORG.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

Jovens dão continuidade ao projeto
Santa Dulce dos Pobres em Lago
dos Rodrigues – MA

Os jovens católicos da comunidade
São Raimundo Nonato, povoado
Barraquinha que compõe a Paróquia
São Francisco de Assis de Lago dos
Rodrigues, deram continuidade ao
projeto Santa Dulce dos Pobres. O
projeto idealizado por eles teve inicio
providencialmente no dia 13 de Agosto
do ano corrente, data celebrada

liturgicamente pela igreja em que irmã
Dulce recebeu o hábito de consagrada.
Inspirados pelo exemplo da Santa
o projeto tem como objetivo ajudar
as famílias mais carentes e pessoas
doentes com a doação de alimentos e
remédios. LEIA+

Frei Carlos Silva, recém nomeado bispo, envia carta ao Ministro Geral
encontro das várias realidades a que a
O Senhor lhes dê a paz!
Ao receber, em espírito de pandemia nos tem interpelado.
LEIA+
disponibilidade, mas sobretudo, de
obediência à Igreja e ao Santo Padre
Francisco, este novo serviço que me
é pedido, quero expressar a minha
gratidão, a esta Fraternidade da Cúria
Geral, da qual sou membro até hoje.
Obrigado, caro Fr. Roberto, Ministro
Geral, por sua guia segura à nossa
Fraternidade da Ordem como um
todo, especialmente, em tempos tão
comprometedores como estes últimos
meses, levando-nos todos a ir ao

Reflexão de frei João Pedro sobre a Irmã Morte
Como anda nossa vida de oração e intimidade com Deus? E nossa vida sacramental?
Temos exercido o perdão? Como temos respondido ao chamado vocacional nos
feito por Deus? Temos feito obras de caridade? Como numa espécie de exame de
consciência, esses questionamentos nos ajudam a mensurar nossa caridade, pois,
conforme afirma são Pedro, “a caridade cobre uma multidão de pecados”. (1Pedro
C 4 v 8). 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
ONDE ESTÃO OS CONSAGRADOS
DA TERCEIRA ORDEM REGULAR DO
BRASIL?

O encontro com os Pobres a partir da
Espiritualidade Franciscana
LEIA+

Fraternidade de Jaci amplia sua atuação na
Amazônia
LEIA+

O modo franciscano de comunicar a
partir de acenos da Encíclica Fratelli tutti
LEIA+

Mensagem do Ministro Geral para o Dia
Mundial Contra Aids 2020
LEIA+

O martírio de dois Capuchinhos e o
milagre atribuído a uma Clarissa Capuchinha
são reconhecidos pela Igreja LEIA+
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C e n t r o s Fra n c i s c a n o s

cursos ead

C o nheça e C ompartilhe
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Dia da Vida Contemplativa
21 de novembro
Federação Sagrada Família

Neste dia 21 de novembro, a Igreja
celebra a Apresentação de Nossa
Senhora no Templo e, por isso, também
realiza a “Jornada Pro Orantibus”, dia
em que os fiéis são convidados a dar
graças ao Senhor por aqueles e aquelas
que entregam sua vida a Deus nos
conventos de clausura.
Segundo a tradição, a menina Maria
foi levada ao Templo por seus pais para
que integrasse o grupo de donzelas
que ali eram consagradas a Deus e
instruídas na piedade.
Segundo o “Protoevangelho de
São Tiago”, uma fonte cristã que não
está incluída no Canon da Bíblia, a
Virgem foi recebida pelo sacerdote,
que a abençoou e exclamou: “O Senhor
engrandeceu seu nome por todas as
gerações, pois ao fim dos tempos
manifestará em ti sua redenção aos
filhos de Israel”.
No século VI já se celebrava esta
Festa no Oriente. Em 1372, o Papa

Gregório
XI
a
introduziu em Avignon
e, posteriormente, o Papa Sisto V a
estendeu a toda a Igreja.
Nesta data também se recorda a
Dedicação da Igreja da Santa Maria
Nova, no ano 543, que foi edificada
perto do Templo de Jerusalém.
Na Liturgia das Horas, lê-se: “Neste
dia da solene consagração da igreja
de Santa Maria Nova, construída junto
ao templo de Jerusalém, celebramos
com os cristãos do Oriente aquela
consagração que Maria fez a Deus de
si mesma desde a infância, movida
pelo Espírito Santo, de cuja graça ficara
plena na sua imaculada conceição”.
Em 21 de novembro de 1953, o
Papa Pio XII instituiu este dia como a
“Jornada Pro Orantibus”, em honra às
comunidades religiosas de clausura.
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 Francisca Xavier Cabrini
Com o auxílio do vigário, em 1877 fundou
o Instituto das Irmãs Missionárias do Sagrado
Coração de Jesus, que colocou sob a proteção
de São Francisco Xavier. Ainda: obteve o apoio
do papa Leão XIII, que apontou o alvo para
as missões de Francisca: “O Ocidente, não o
Oriente, como fez são Francisco”.
LEIA+

Santa Inês de Assis
Em 1220 Inês foi enviada para Florença,
como abadessa do mosteiro de Monticelli,
fundado no ano anterior. Mas muitos outros
mosteiros de Clarissas se orgulham de ter
hospedado a santa. Mais tarde regressou a São
Damião, onde foi agraciada com uma aparição
do Menino Jesus, por isso se representa por
vezes Santa Inês com o menino Jesus nos
braços.
LEIA+

Santa Isabel de Hungria
Isabel era uma princesa, filha do rei André
da Hungria e sua esposa Gertrudes. Nascida
em 1207, quando ainda era criança foi dada
por esposa a Luís, conde da Turíngia, em cujo
palácio cresceu no amor de Deus e do próximo.
Passava noites inteiras em oração, e os dias a
visitar doentes e socorrer os necessitados. Mas
a sua grandeza da alma brilhou, sobretudo,
após a morte do esposo, que se inscrevera
numa cruzada, pois a família do defunto
despojou-a de todos os bens e pô-la na rua
com os filhos. LEIA+
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E s p í r i t o Fra t e r n o

#vocacaofranciscana
#advento #vidareligiosa

Em Francisco
e Clara de Assis,
fraterno abraço com
o desejo de um
Feliz Natal e
abençoado 2021

#pazebem
#familiafranciscana

#familiafranciscana
#ofm #ofs #jufra #inafra
#pazebem

#CIFA92Anos
#IrmãsFranciscanasAparecida

www.CFFB.org.br
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