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A P R ES ENTA ÇÃO
Irmãs e irmãos, Paz e Bem!
É chegada a hora de mais uma vez realizarmos a Semana de Promoção Vocacional e Ação
Evangelizadora (PROVOCAE) da JUFRA do Brasil, nesse ano de 2021 estamos realizando a 8ª
edição da semana, que vem marcando de maneira muito significativa a vida e missão de nossas
fraternidades locais. Iniciamos no dia de Nossa Mãe Seráfica Santa Clara de Assis, uma data muito
especial para todos nós e que casa perfeitamente com nosso tema, Santa Clara que nos clareia/
ilumina. A semana do PROVOCAE vai de 11 a 19 de agosto e contamos com o apoio de todos para
a realização desses encontros.
Sabemos que a pandemia causada pela Covid-19 ainda não acabou, o que podemos
perceber é uma melhoria, mas que devemos continuar os cuidados necessários para evitarmos
a infecção desse vírus. É de nosso conhecimento que algumas fraternidades locais já voltaram a
realizar seus encontros presencias, mas alguns ainda continuam com os encontros online, pedimos
que observem atentamente o que dizem as autoridades sanitárias na região e se programem para
fazer esse momento de encontro de irmãos.
Esse ano temos como o tema: “Juventude Franciscana: um luminoso ideal de vida” e como
lema: “Desabrochando flores no acordar do amanhã”. O tema é uma frase do discurso de São João
Paulo II a JUFRA em maio de 1998 e o lema é retirado do livro de Frei Eurico de Mello, OFMCap,
entusiasta que difundiu a JUFRA pelo nosso Brasil.
Esse ano temos algo especial, nosso material é dedicado a despertar vocações no âmbito da
nossa Família Franciscana, em especial à Ordem Franciscana Secular (OFS). Queremos unir ainda
mais esse laço e assumir nossos compromissos cristãos e franciscanos. Preparamos três momentos
distintos, um momento reflexivo para a JUFRA refletir e se preparar para um segundo encontro
com a OFS. O primeiro encontro é para fraternidades de OFS onde há JUFRA na cidade/munícipio,
com a condução da Juventude Franciscana e o segundo apenas para fraternidades de OFS onde
não há JUFRA local, com condução da própria Ordem Franciscana Secular, este último com objetivo
de suscitar uma fraternidade de Juventude Franciscana no seio da família. Para finalizarmos, após
os momentos de reflexão dos encontros, queremos encerrar a VIII Semana Nacional de Promoção
Vocacional e Ação Evangelizadora com um momento único que reúne nossa Família Franciscana no
que chamamos de SEMEAE (Sementes de Ação Evangelizadora), compartilhando nossas reflexões,
momentos, esperanças e o nosso florescer, aguardamos vocês no dia 04 de setembro de 2021,
durante a semana do material serão divulgados os meios que utilizaremos para esse momento.
Por fim, celebrando os 50 anos do nosso amado movimento e em breve os 10 anos da
Carta de Guaratinguetá: A JUFRA que queremos ser, queremos reafirmar mais uma vez que
“comprometemo-nos a nos relacionarmos com todos os ramos da Família Franciscana, fomentando
e intensificando sobretudo os laços com a Ordem Franciscana Secular (OFS), despertando em
nós o desejo de professar a Regra e a Vida da OFS, como um caminho natural de nossa vocação
franciscana”.
Fraternalmente,
Rafael Carneiro de Sousa, JUFRA
Secretário Nacional de Ação Evangelizadora

José Douglas Soares Cordeiro de Souza, OFS/JUFRA
Secretário Fraterno Nacional da JUFRA DO BRASIL
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Senhor da vida e da nossa história,
nós te louvamos por teres inspirado nossos Pais Francisco e Clara,
a ouvirem o teu chamado, responderem ao teu protejo, e
iniciarem assim esta nossa família espiritual.
Senhor, nós te louvamos pelo dom da nossa vocação franciscana.
Ajuda nossa juventude a ser sempre testemunha do teu amor, e
que a cada passo dado, “desabrochando flores
no acordar do amanhã”, continue sendo para toda a Igreja e
para todo o mundo um “luminoso ideal de vida”.
Que acolhamos cada irmão e irmã
com o verdadeiro amor que vem de ti,
para que somente a ti enxerguemos no rosto do outro.
Tira de nós toda indiferença, egoísmo e preconceito,
para que testemunhemos com a vida e
as palavras a edificação de um mundo novo,
colaborando assim, na construção de uma civilização do amor.
Estreita os laços de nossa Família Franciscana,
principalmente despertando novos Animadores Fraternos
para a nossa JUFRA, que é a esperança de novos frutos
para a nossa Ordem Franciscana Secular.
Que a Senhora Virgem dos Anjos, nossa Mãe e advogada,
nos ajude a responder sim!
Amém.
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M OMEN T O R E F L EX IVO PA RA J UFRA
TEMA: Juventude Franciscana: um luminoso ideal de vida.
LEMA: Desabrochando flores no acordar do amanhã.

ABERTURA
Acolhida música de “Francisco e Clara Rosto de Deus”

Francisco e Clara Mostram ao mundo o rosto de Deus
Deus da vida, Deus do amor,
Deus dos pobres, Deus nosso Senhor.
REFRÃO
Tão pobre, tão nobre,
Francisco de Assis, homem natureza,
tão puro e feliz.
Com tanta clareza com
Clara de Assis, descobre
o caminho do que o Cristo diz.
Francisco e Clara
Tem o segredo pra ser feliz,
Ser pequeno ser irmão,
Amar sempre, ser doação.
Francisco e Clara
tem proposta pro querer de Deus,
ser fraterno, ser ternura,
o evangelho viver com vigor.
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ORAÇÃO INICIAL
Oração a São Francisco de Assis
Querido São Francisco, tu que tanto aproximaste Cristo da tua época, ajuda-nos a aproximar Cristo
da nossa época, dos nossos tempos difíceis e críticos. Ajuda-nos! Estes tempos esperam Cristo
com grandíssima ansiedade, embora de tal coisa não se deem conta muitas pessoas da nossa
época. Não serão estes, tempos que nos preparem para um renascimento de Cristo, para um novo
Advento? Nós, todos os dias, na Oração Eucarística exprimimos a nossa expectativa, dirigida a ele
só, nosso Redentor e Salvador, a ele que é o termo da história do homem e do mundo. Ajuda-nos,
São Francisco de Assis, ajuda-nos a aproximar Cristo da Igreja e do mundo de hoje. Tu que trouxeste
no teu coração os altos e baixos dos teus contemporâneos, ajuda-nos, com o coração vizinho ao
coração do Redentor, a abraçar as alternativas dos homens de nossa época. Os difíceis problemas
sociais, econômicos e políticos, os problemas da cultura e da civilização contemporânea, todos os
sofrimentos do homem de hoje, as suas dúvidas, as suas negações, as suas debandadas, as suas
tensões, os seus complexos e suas inquietações.
Ajuda-nos a traduzir tudo isto em simples e frutuosa linguagem do Evangelho. Ajuda-nos a reduzir
tudo a categorias evangélicas, de maneira que possa ser Cristo “caminho, verdade e vida” para o
homem, nosso contemporâneo.
Amém!
O/A animador/a deve explicar sobre a Semana de Promoção Vocacional de Ação Evangelizadora
(PROVOCAE), que este ano traz o tema “Juventude Franciscana: um luminoso ideal de vida” e
lema: “Desabrochando flores no acordar do amanhã”.

ILUMINAR
ACLAMAÇÃO
Eu vos dou um novo mandamento:
“Que vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei”,
disse o Senhor. (Bis)

LEITURA DO EVANGELHO: Mateus 5,1-12

REFLEXÃO: Essa passagem tão conhecida, Jesus nos mostra a importância de viver o amor de
Deus. Conforme vivemos as bem-aventuranças podemos sentir a presença de Deus em nossas
vidas e assim presenciar a real felicidade. Assim, ser bem-aventurado é ser feliz! A felicidade que
buscamos muitas vezes não correspondem com a que Deus planeja para nós, por isso é importante
que estejamos sempre atentos e atentas ao que fazemos com o próximo e a nós mesmos, além de
Juventude Franciscana um Luminoso Ideal de Vida
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ter paciência e confiança de que, se fazemos o bem, assim seremos recompensados.
Obs.: O animador pode deixar em aberto para breve reflexão do Evangelho
DINÂMICA: Construindo lembranças
Pedir para cada irmão falar o nome de um outro irmão e o que ele lhe lembra, e assim sucessivamente
até que todos tenham sido citados.
Cada irmão faz parte da história da fraternidade e precisa ser lembrado, seja por um sorriso,
uma piada, uma reflexão, uma ajuda, alguma coisa. Assim construímos a fraternidade do amor,
cuidando e lembrando daqueles que fazem parte da nossa construção.

MÚSICA: Despojamento – Padre Zezinho.

VAMOS PARTILHAR?
1. Enquanto franciscana/no, acredita que os ensinamentos de São Francisco nos ajudam a
compreender as bem-aventuranças?
2. Como a JUFRA e OFS podem viver as bem-aventurança?
3. Quais suas expectativas para o encontro com a OFS?
4. Será que daqui alguns anos me vejo professando na OFS?
5. O que você sentiu ouvindo a música “Simplicissimamente”? O que ela nos traz de reflexão?
Após a partilha seguir um breve momento de silêncio para nossa oração interior

PRECES
RESPOSTA: Ó luz do Senhor que vem sobre a terra inunda meu ser permanece em nós (cantado).
• Senhor, pedimos pelo fim da pandemia do Covid-19, abençoai todos os profissionais que estão
na linha de frete.
• Senhor, pedimos por toda a família franciscana dai-nos forças e perseverança na fé.
• Senhor, pedimos por todos aqueles que se encontram em situação de rua.
Preces espontâneas.

ORAÇÃO FINAL: Oração Oficial do VIII PROVOCAE (pág. 05).
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P R O POS TA I
Este encontro foi pensado para as fraternidades de onde há a presença da Juventude Franciscana
(JUFRA), nele trazemos a oportunidade de uma reflexão e aprofundamento sobre o carisma
franciscano e o estreitamento dos laços entre a Família Franciscana, com o objetivo de sempre
compartilharmos nossa história e nossa jornada.

TEMA: Juventude Franciscana: Um luminoso ideal de vida
LEMA: Desabrochando flores no acordar do amanhã

ORAÇÃO INICIAL: Oração Oficial do VIII PROVOCAE (pág. 05).

ABERTURA: Apresentação da VIII Semana Nacional de Promoção Vocacional de Ação Evangelizadora
(PROVOCAE), com explanação do tema e lema e o objetivo presente na apresentação do material.
Em seguida, façam os (as) irmãos e irmãs da OFS e JUFRA se apresentarem.

ILUMINAR
EVANGELHO: João 21, 15-17
Pausa de 1 minuto para reflexão, em seguida lê-se o trecho abaixo:
“Se alguém, por inspiração divina, querendo aceitar esta vida, vier aos nossos Irmãos, seja
recebido benignamente por eles. E, se estiver firme para aceitar a nossa vida, cuidem-se muito os
Irmãos de não se intrometerem nos seus negócios temporais, mas apresentem-no, quanto antes,
ao seu Ministro. O Ministro, na verdade, receba-o recebo benignamente, conforte e exponha
diligentemente o teor da nossa vida.” – RNB, 2.

AGIR
DINÂMICA: Defina a JUFRA em uma palavra (OFS a definir)

REFLEXÃO
1. Qual a relação do Evangelho com a citação das Fontes Franciscanas?
2. Como estou vivendo o Evangelho acima?
3. A OFS e JUFRA estão cuidando uns dos outros?
Juventude Franciscana um Luminoso Ideal de Vida

10
C ELEBR AR
PRECES
RESPOSTAS: Senhor, atendei a nossa prece!
1. Pela Família Franciscana, especialmente JUFRA e OFS, para que sigam perseverantes na
caminhada e não percam de vista seu ponto de partida.
2. Pela construção e fortalecimento da relação fraterna entre JUFRA e OFS.
3. Que o desejo de viver um ideal de vida franciscano alcance mais jovens e os anime de continuar
sua jornada na Ordem Franciscana Secular.
Preces espontâneas.

MANTRA: Onde reina o amor, fraterno amor / Onde reina o amor, Deus aí está (2x)

GESTO CONCRETO
Como gesto concreto, o (a) animador (a) deve ler para toda a fraternidade o gesto concreto no
final desse material e pedir compromisso da fraternidade de OFS para acompanhar a fraternidade
de JUFRA.
ORAÇÃO FINAL: Oração do jovem franciscano (devocionário p. 33 ou p.333).
Senhor que queres que eu faça?
Coloco-me diante de ti, com a mesma pergunta de São Francisco de Assis. Como ele, desejo ser
simples, humilde, irmão de toda criatura. Hoje, venho louvar-te pela natureza toda, o sol, as
plantas, a água, as aves, os animais, o homem, sinais de tua presença e de tua bondade imensa.
Quero ser um instrumento em tuas mãos para transmitir a Paz neste mundo cheio de guerras e
semear o Bem onde há tanto ódio. Ilumina-me, Senhor, para que eu possa escolher o caminho que
apontas para mim.
Que saiba descobrir qual a minha vocação. Que consiga realizar em minha vida a tua Santíssima
Vontade. Que possa imitar o Cristo, seguindo os passos de São Francisco de Assis. Amém
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P R O POS TA II
Este encontro foi pensado para as fraternidades de OFS onde não há a presença da Juventude
Franciscana (JUFRA), nele trazemos a oportunidade de uma reflexão e aprofundamento sobre
a JUFRA como parte do carisma franciscano, e a proposta de estreitamento dos laços entre a
Família Franciscana, com o objetivo de abraçarem e acolherem nossa Juventude, para sempre
compartilharmos nossa história e nossa jornada.
TEMA: Juventude Franciscana: um luminoso ideal de vida
LEMA: Desabrochando flores no acordar do amanhã

AMBIENTAÇÃO (VIRTUAL): Sugerimos de forma virtual devido a situação de pandemia que o
Brasil ainda passa. Utilizar algum meio de comunicação, de preferência aquele que a fraternidade
conhece como chamada de vídeo. Iniciar apresentando a proposta e o objetivo desse encontro,
distribuir as leituras entre os participantes.

OBJETIVO: Apresentamos essa proposta de encontro para ser realizado de modo virtual nas
fraternidades que não têm fraternidade de JUFRA ou trabalho vocacional junto à juventude.
Tem como objetivo animar e provocar as fraternidades locais de OFS sobre a importância de
promover e acolher vocações de jovens e adolescentes apresentando com entusiasmo o Carisma
Franciscano a partir da nossa opção de vida secular. O projeto Promoção Vocacional OFS+1 soma
com o PROVOCAE que a JUFRA do Brasil divulga todo mês de agosto – MÊS DAS VOCAÇÕES.

ACOLHIDA: Estamos reunidos em Fraternidade, muitas de nossas experiências estão diferentes,
sem abraços e com distanciamento físico. Sem grandes encontros e na maioria das vezes com
encontros virtuais, porém sempre são encontros fraternos entre irmãos e irmãs chamados à vida
franciscana.
O seguimento de Jesus Cristo, para todos franciscanos e para os cristãos e cristãs é um desafio
e um privilégio, que dá sentido à nossa presença no mundo. Nós franciscanos seculares somos
chamados a seguir o Evangelho de Jesus Cristo através do exemplo dos jovens Francisco e Clara de
Assis. Jovens que viveram um carisma que se sustenta há mais de 800 anos no tempo e na história.
No Brasil, a Juventude Franciscana celebra 50 anos da oficialização de uma caminhada profética
de sonhos e esperanças. São jovens vocacionados e motivados pelo carisma franciscano de
norte a sul do país, chamados pelo Espírito Santo à vida fraterna, os Jufristas se comprometem,
desabrocham, trazem mais vitalidade e vigor à toda família franciscana.
O Papa Francisco nos diz que “O coração da Igreja é jovem precisamente porque o Evangelho
é como uma linfa vital que regenera continuamente. Cabe a nós ser dóceis e cooperar nessa
fecundidade.”
Juventude Franciscana um Luminoso Ideal de Vida
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ORAÇÃO INICIAL: Oração Oficial do VIII PROVOCAE (pág. 05).

ILUMINAR
PALAVRA DE DEUS: Leitura dos Atos dos Apóstolos 2, 42-47
“Sejamos atentos ao ouvir a palavra de Deus e perseverantes na comunhão fraterna.”

REFLEXÃO: Trechos do discurso do Papa Joäo Paulo II à Juventude Franciscana em 19/05/1998.

LEITOR 1
Caríssimos Jovens Franciscanos. É-me grato encontrar-me convosco por ocasião do quinquagésimo
aniversário da vossa fundação… Saúdo todos vós com afeto. Dirijo um cordial pensamento aos
Responsáveis e aos Assistentes espirituais… A cinquenta anos do nascimento do vosso Sodalício,
desejais renovar o entusiasmo dos inícios, aprofundando a espiritualidade e os valores franciscanos.
As importantes celebrações destes dias ajudam-vos, portanto, a refletir sobre a vossa missão
específica no seio da grande família franciscana, à qual podeis oferecer o contributo entusiasta da
vossa juventude, sustentada pelo impulso dos vossos ideais.

LEITOR 2
Francisco e Clara de Assis exercem um fascínio extraordinário também nesta nossa época.
Neles e no seu exemplo de vida evangélica se inspiram muitos jovens nas opções fundamentais
de vida, compartilhando o seu próprio ideal de radical seguimento de Cristo. Em particular, o
vosso Sodalício empenha-se, em comunhão com a Primeira Ordem e com a Ordem Franciscana
Secular, em ‘‘passar do Evangelho à vida e da vida ao Evangelho’’ (Estatuto n. 3; cf. Regra O.F.S.,
art. 4). Assumis, assim, a tarefa de conformar sempre mais a vossa existência ao ensinamento de
Cristo, esforçando-vos por testemunhá-lo com a palavra e o exemplo. É este o itinerário ascético
e apostólico que vos caracteriza como jovens franciscanos; ele ajuda a tornardes-vos adultos na
fé, a serdes apóstolos na Comunidade eclesial e a comportardes-vos na sociedade como pessoas
responsáveis, capazes de assumir com coragem o papel a que a Providência vos chama. Neste
exigente itinerário de formação humana e cristã não estais sozinhos, uma vez que a Juventude
Franciscana é constitutivamente uma vocação a crescer na fraternidade. Seguindo a originária
intuição de Francisco, bem sabeis que o contexto em que se vive como irmãos estimula e impele
cada um a abrir-se ao próximo, valorizando de maneira adequada as próprias potencialidades.
Ao mesmo tempo, pode-se receber a amizade e o apoio dos outros. Elemento central da vossa
identidade franciscana é, portanto, a presença do irmão a acolher, escutar, perdoar e amar: no
seu rosto vós, como Francisco, deveis reconhecer o de Cristo, especialmente quando se trata dos
mais pequeninos e dos últimos.
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LEITOR 3
Esta fundamental vocação à fraternidade, que é característica da Juventude Franciscana, faz
com que vos sintais bem inseridos na Comunidade eclesial na qual, em espírito de pobreza e de
‘’pequenez’’, prestais um apreciado serviço humilde e obediente, segundo o específico carisma
franciscano. Todos conhecem quanto Francisco amava a Igreja e com que firmeza indicava àqueles
que o seguiam, o ideal da plena inserção na Comunidade eclesial, diocesana e universal. O vosso
Estatuto evoca oportunamente esse estilo de vida, quando afirma que ‘‘os jovens franciscanos
vivem a Fraternidade como um sinal visível da Igreja, comunidade de amor e ambiente privilegiado
em que se desenvolvem o sentido eclesial e a vocação cristã e franciscana, e também como lugar
onde naturalmente é animada a vida apostólica dos membros’’; e acrescenta que eles ‘‘se inserem
plenamente, de modo ativo e operante, na vida da Igreja local, abrindo-se a todas as perspectivas
ministeriais e pastorais’’ (n. 7). A Juventude Franciscana representa, portanto, um luminoso
ideal de vida, que assumis de maneira responsável através da ‘’Promessa’’. Indispensável para
realizar este ideal é cultivar uma relação viva com Cristo, através duma intensa vida sacramental,
e sobretudo mediante uma constante referência à Eucaristia, tão amada pelo Pobrezinho de Assis
(cf. Fontes Franciscanas, nn. 113-114; 207-209). É necessário, além disso, que nutrais em vós um
autêntico espírito de penitência e de conversão… Seja vosso cuidado, depois, pôr em prática
no nosso tempo o apelo dirigido pelo Senhor a Francisco de ‘’reparar’’ a sua Casa (cf. Fontes
Franciscanas, nn. 1038; 1334), colaborando de modo efectivo com os Bispos e os sacerdotes. Na
atual sociedade consumista, onde muitas vezes parecem prevalecer os interesses econômicos,
testemunhai um novo e mais profundo respeito pelos bens da natureza. Sede operadores de paz
(cf. Mt 5, 9), promotores da dignidade de cada homem, respeitado na sua realidade de filho de
Deus e amado como um irmão em Cristo.

LEITOR 4: Maria, invocada por Francisco com os sugestivos títulos de ‘’Senhora Santa, Rainha
santíssima, Mãe de Deus’’ (Saudação à Virgem, cf. Fontes Franciscanas, n. 259) seja o vosso
modelo e a vossa guia. Dócil aos projetos de Deus, Ela obtenha para vós, do seu divino Filho, luz
e força para poderdes responder com generosidade à vossa vocação. Enquanto vos renovo as
cordiais felicitações pelas significativas comemorações que estais a recordar nestes dias, invoco
sobre vós a celeste proteção de Francisco e Clara, juntamente com aquela da plêiade de Santos e
de Beatos que circundam a inteira família franciscana, e de coração concedo-vos, a vós, aos vossos
Responsáveis e Assistentes espirituais, às vossas Fraternidades e a todos os jovens franciscanos
uma especial Bênção Apostólica.
Fonte: Vatican.va

PARTILHA: Mediante a afirmação do Papa - A Juventude Franciscana representa, portanto, “um
luminoso ideal de vida.” O que podemos fazer, enquanto OFS, para alimentar novas vocações e
iniciar uma JUFRA em nossa fraternidade?
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PRECES
R. Ouvi Deus de amor, nosso clamor! (cantado) 2x
1. Senhor, nós pedimos o fim da pandemia. A cura para a humanidade de todos os males e o
conforto para as famílias que perderam seus parentes para o COVID-19, nós vos pedimos.
2. Senhor, pedimos que fortaleça a nossa vocação franciscana secular, dando perseverança e força
na caminhada. Nós vos pedimos.
3. Pedimos ao Senhor da messe vocações para a tua Igreja. Fortaleça as luzes do nosso carisma
para que consigamos produzir frutos para a humanidade. Nós vos pedimos.
4. Senhor, que possamos unir nossos laços enquanto Família Franciscana, que saibamos acolher
nossos jovens enquanto Juventude Franciscana e que juntos cresçamos no seu amor. Nós vos
pedimos.
Preces espontâneas.

GESTO CONCRETO
Caso não tenha um/a animador/a fraterno/a indicar algum irmão ou irmã da fraternidade que
com ânimo queira iniciar junto com toda fraternidade da OFS um trabalho com jovens e/ou
adolescentes ou crianças. Entrar em contato com o Conselho Regional da OFS e da JUFRA de sua
localidade para obter apoio e orientações.
Procurar conhecer a Cartilha para Formação de Novas Fraternidades preparada pela JUFRA do
Brasil traz dicas de como iniciar os trabalhos com grupo que deseje conhecer o carisma franciscano
na Juventude Franciscana.
Link para baixar a Cartilha

Juventude Franciscana um Luminoso Ideal de Vida

15
ORAÇÃO FINAL: ORAÇÃO PELO JUBILEU DA JUVENTUDE FRANCISCANA DO BRASIL

Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor, te louvamos pelo dom da
nossa vocação franciscana, e por ter chamado tantos jovens ao
seguimento de Jesus, no carisma de Francisco e Clara, pobres,
humildes e amantes da Cruz.
Nós te pedimos pela Juventude Franciscana do Brasil, que a cada
dia os jovens possam ser instrumentos de tuas mãos na construção
de um mundo novo, de uma Civilização do amor, sempre com amor
e olhar atento a todas as tuas criaturas.
Reacende em nós, Senhor, o vigor missionário, profético e fraterno
da Jufra, que caminha há 50 anos de braços com a vida em missão
na história.
E dai a todos nós a força, a esperança e a alegria, para bem
celebrarmos o nosso Jubileu, nas terras calorosas e romeiras de
Canindé.
Que a Virgem Maria, Rainha e Padroeira da nossa Família
Franciscana, nos acompanhe em nosso caminhar, que será sempre
em direção ao Céu, o teu Coração.
Intercedam por nós Francisco das Chagas, nosso Pai, nossa Mãe,
Clara de Assis, e Rosa de Viterbo, nossa Padroeira, jovens como
nós, que transformaram suas vidas em Evangelho vivo. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém
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G E S T O CONCRETO
1. Para fraternidade de OFS onde há JUFRA
• A fraternidade de OFS deve se comprometer em designar um (a) Animador (a) Fraterno (a) para
acompanhar a fraternidade local de JUFRA, caso não haja esse serviço. O Colegiado de Animação
Fraterna da JUFRA do Brasil está disponível para ajudar no que for preciso;
• Para aqueles irmãos da OFS que não puderam participar do encontro, a mesma fraternidade
deve elaborar um momento de partilha, convidando um irmão ou irmã da JUFRA para participar
desse momento.

2. Para fraternidades de OFS onde não há JUFRA
• A fraternidade deve se comprometer em designar um irmão ou irmã que possa trabalhar no
despertar de vocações para as juventudes, agindo como Animador (a) Fraterno (a). Para suscitar
uma nova fraternidade de Juventude Franciscana, deixamos aqui o link da Cartilha para Formação
de Novas Fraternidades (cartilha de novas fraternidades.pdf - Google Drive). O Secretariado Fraterno
Nacional da JUFRA do Brasil juntamente com o Colegiado de Animação Fraterna e a Fraternidade
Nacional da Ordem Franciscana Secular se colocam à disposição para ajudar nessa missão.

Juventude Franciscana um Luminoso Ideal de Vida

17

SEMEA E
(SEMENTES DE AÇÃO EVANGELIZADORA)
É com grande alegria que anunciamos que neste ano teremos um momento único pós PROVOCAE,
o qual nomeamos carinhosamente de SEMEAE (Sementes de Ação Evangelizadora). Queremos
ver essas sementes sendo plantados no solo de nossa fé e nosso carisma, uma ação almejada que
se iniciou há 800 anos atrás, lembremo-nos de Clara de Assis, a primeira plantinha que Francisco
plantou. E dessa forma queremos perpetuar esse carisma. Diante disso, foi pensando em um
momento de nos reunirmos enquanto Juventude Franciscana e Ordem Franciscana Secular, para
colocarmos nossas partilhas de encontro, nossas dúvidas, nossa alegria, nossos sonhos e desejos.
Um momento para cantarmos e nos divertimos enquanto Família Franciscana, lembrando sempre
do Pai que criou, do Filho que nos ama e do Espírito Santo que nos abençoa e protege. Esse será
um momento em família para fazermos tudo em família, almejando sempre nossa união.

CONVITE PARA: JUFRA, OFS e todo ramo da Família Franciscana
DE: Juventude Franciscana do Brasil
DATA: 04/09/2021
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