Conselho Nacional da OFS do Brasil
Que o caminho seja brando a teus pés, o vento sopre leve em teus
ombros. Que o sol brilhe cálido sobre tua face, as chuvas caiam
serenas em teus campos. E até que eu de novo te veja, Deus te guarde
na palma de sua mão.
(Antiga bênção irlandesa)

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2021.
Aos
Conselhos Regionais da
Ordem Franciscana Secular do Brasil
At.: Ministros(as) Regionais
Ref.: Visitas Fraternas Pastorais e Capítulos Eletivos
Caros irmãos e irmãs, Paz e Bem!
Após um extenso período de suspensão, é com grande alegria e bastante prudência que o
Conselho Nacional da OFS do Brasil informa que decidiu p e l a r e t o m a d a d a s visitas
Fraternas Pastorais e Capítulos Eletivos nos Regionais.
Essa decisão está baseada no avanço da vacinação em nosso País, que tem contribuído para a
diminuição, em larga escala, dos casos de Covid-19. Esse cenário contribui para a preservação da
saúde e d a vida de todos nós.
É importante salientar que essa retomada será realizada avaliando a situação do regional em que
se pretende realizar a visita ou capítulo e colocando em prática as recomendações das
Autoridades Sanitárias, respeitado o distanciamento social e o uso de máscara e álcool em
gel, dentre outros.
Com bastante atenção, continuaremos acompanhando o andamento da situação da pandemia para
dar continuidade ao trabalho e confirmar a agenda para o ano de 2022.
Esperamos que os irmãos e irmãs se organizem para a retomada desses eventos fraternos e tomem
os devidos cuidados para manter a coerência com nossa caminhada cristã e franciscana, pois Jesus
disse “Eu vim para que tenham vida e vida com abundância” (João 10,10) e Francisco nos ensina
que “cada qual ame e nutra a seu irmão como a mãe ama e nutre seu filho; nestas coisas Deus lhe
concederá a graça” (RNB 9,10-11).
Agradecemos a todos pela compreensão e respeito diante da suspensão das visitas quando
necessário e desejamos que esse momento de retorno dos capítulos e visitas seja produtivo e
inspirador para o prosseguimento do serviço fraterno, evangelizador e de construção do Reino.
Um grande abraço a todos e todas!
Fraternalmente,

Maria José Coelho
Ministra Nacional
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