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E
is que se aproxima o final de 2020. Ano 
profundamente marcado pela pandemia.  
Vivenciamos, de forma mais intensa, a nossa 
vulnerabilidade e mergulhamos num contexto de 
muitas incertezas. Parece que experimentamos o 
mesmo clamor do Profeta Isaías: “Senhor, como 

nos deixaste andar longe de teus caminhos? Escondeste de nós 
tua face e nos entregaste à mercê da nossa maldade. Assim 
mesmo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos barro; Tu, nosso 
oleiro, e nós todos, obra de tuas mãos.” Parafraseando o Profeta, 
reafirmamos: apesar de estarmos numa travessia marcado 
por tempos difíceis, ‘assim mesmo, Senhor,’ queremos focar o 
nosso coração naquilo que o contexto atual exige: Resistência. 
Resiliência. Rebeldia. 

Neste propósito, esperancemos: acolhendo, escutando, 
contemplando como Francisco o grande Sinal da Salvação, o 
Menino que nasceu em Belém: “Quero evocar a lembrança do 
Menino que nasceu em Belém e todos os incômodos que sofreu 
desde a sua infância; quero vê-lo tal qual ele era, deitado numa 
manjedoura e dormindo sobre o feno, entre um boi e um burro” 
(1Cel, 84). Clara, por sua vez, igualmente contempla: a pobreza 
daquele que, envolto em panos, foi posto no presépio (cfr. Lc 
2,12)! Admirável humildade, estupenda pobreza! O Rei dos 
anjos, o Senhor do céu e da terra (cf. Mt 11,25) repousa numa 
manjedoura.”

Que este Admirável Sinal, o Menino-Deus deitado na 
manjedoura, irradie as trevas do coração da humanidade, 
marcado pelo egoísmo, pela ganância, pelo preconceito. Que 
cresça a solidariedade, o respeito, o cuidado com tantas vidas 
fragilizadas e floresça a fraternidade universal com todas as 
criaturas da Criação inteira.

Com coração agradecido, a equipe do Fradezinho manifesta 
sua profunda gratidão a todos que estiveram em sintonia 
conosco no percurso deste ano que termina. Em especial: 
aos colaboradores da nossa revista online; aos padrinhos e 
madrinhas das vocações, aos amigos e amigas de S. Francisco e 
a todos os demais que integram a grande Família Franciscana. 

Na alegria e na ternura de Francisco e Clara,

Feliz e Abençoado Natal!

Irmãos e Irmãs,
Paz e Bem!

E D I T O R I A L
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I
rmãos e irmãs! Estamos vivendo um tempo 
muito belo de nossa Igreja, o qual chamamos 
de Tempo do Advento. É um Tempo propício 
para nos prepararmos para celebrar o Natal 
de Nosso Senhor Jesus Cristo! O 1º Domingo 
do Advento marca o início de um novo ano 

litúrgico. Parece-nos um pouco confuso, falar em 
um novo ano litúrgico, sem ter concluído o ano 
civil. É importante entendermos que ano litúrgico 
e ano civil são realidades diferentes. Os dois, têm 
inícios e desfechos diversos. O ano civil, nós bem o 
sabemos, começa no dia 1º de janeiro e termina no 
dia 31 de dezembro. O ano litúrgico começa no 1º 
Domingo do Advento e termina na solenidade de 
Cristo Rei do Universo. Importante ressaltar que 
o ano litúrgico não exclui o ano civil, pois aquele 
se desdobra neste. O ano litúrgico plenifica o ano 
civil. Podemos dizer que o ano litúrgico é o tempo 
da Graça (Kairós) que acontece dentro do ano civil, 
tempo cronológico (Chronos). 

Quando pesquisamos no dicionário o verbete 
Advento, encontramos o seguinte: advento quer 
dizer o “aparecimento, a chegada de alguém ou 
de algo”. Em outras palavras, Advento quer dizer 
“o que está para vir”. No nosso caso, esperamos 
Àquele que “há de vir”, ou seja, esperamos, com 
grande alegria, entusiasmo e expectativa, a vinda 
de Jesus Cristo, Nosso Senhor e Salvador. No 1º e 2º 
domingos do Advento, a Liturgia nos direciona para 
a realidade da segunda vinda (vinda definitiva) 
de Jesus Cristo, ao passo que no 3º e 4º domingos, 
a Liturgia se volta para a primeira vinda de Jesus 
Cristo, que se encarnou no seio da Virgem Maria, 
unindo o “Tempo da Graça” ao “tempo cronológico”. 
Melhor dizendo: em Jesus Cristo, o Eterno se 
encontra e se entrelaça com o tempo, Deus entra 
na nossa história por Amor e nos salva, nos recria. 

A Espiritualidade do Advento

DICAS LITÚRGICAS 

Frei Luiz Eduardo Dias Lima

luizedulima@yahoo.com.br
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Ele nos introduz em Seu Amor de uma vez por todas, nos fazendo 
participantes da Sua Vida. Quando contemplamos a primeira vinda 
de Jesus, nos damos conta de que Deus é fiel em suas promessas. 
Ele prometeu e cumpriu, nos enviando Seu Filho para nos salvar. 
E da mesma forma que Ele foi fiel na primeira vinda de Seu Filho, 
Sua fidelidade que dura para sempre, se manifestará também na 
segunda vinda de Jesus. Portanto, podemos concluir que o Tempo 
do Advento, muito mais do que ser apenas um Tempo de preparação 
para a Celebração da primeira vinda de Jesus Cristo, quer ser para 
nós um Tempo forte de preparação para a vinda definitiva de Jesus. 
Olhando, contemplando e celebrando com profundidade a primeira 
vinda do Filho de Deus e nosso Irmão Jesus Cristo, encontramos 
forças e muita esperança para celebrar e aguardar a segunda vinda. 
A primeira vinda de Nosso Senhor deve nos animar, fortalecer, 
“esperançar” e confirmar em nós a certeza da Sua segunda vinda. 
Que ao acendermos em cada Domingo as velas da Coroa do Advento, 
acendamos também dentro de nosso coração a Luz e a certeza da 
vinda gloriosa e definitiva de Jesus Cristo, o Deus Menino que veio 
e que virá! Nesta certeza de nossa fé, pedimos na força do Espírito: 
Maranathá! Vem, Senhor Jesus! 

Frei Luiz Eduardo Dias Lima OFM
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A 
espiritualidade franciscana é essencialmente o seguimento de 
Cristo pobre, humilde e crucificado. São Francisco, na sua fidelidade 
e experiência de Deus, configurou-se, ou assemelhou-se ao Cristo. 
Sendo que no final da sua vida, trazia nos seu corpo, as chagas de 
Cristo. Veremos como gradativamente Francisco, descobriu o “Amor 
que não é amado” encarnado.

 Quando o Santo de Assis recriou o presépio, foi na intenção de fazer a 
experiência e reavivar todo o mistério da encarnação do Filho de Deus. Mesmo sendo 
de condição divina, Cristo participa plenamente da nossa humanidade (Fl 2,6-7). 
Queremos recorrer também aos escritos que narram, esta ação de Francisco. “Quero 
evocar a lembrança do Menino que nasceu em Belém e todos os incômodos que 
sofreu desde a sua infância; quero vê-lo tal qual ele era, deitado numa manjedoura e 
dormindo sobre o feno, entre um boi e um burro” (1Cel, 84). “Esta Palavra do Pai tão 
digna, tão santa e gloriosa, o altíssimo Pai a enviou do céu por meio de seu santo anjo 
Gabriel ao útero da santa e gloriosa Virgem Maria, de cujo útero recebeu a verdadeira 
carne da nossa humanidade e fragilidade” (Carta ao Fiéis 4). 

 O que Francisco fez naquela noite, foi repetir em forma de catequese num 
presépio o que Deus havia feito em Belém. Por isso, simultaneamente o cosmos 
e o coração de cada ser humano tornaram-se presépios. Naquele vale, cheio de 
montanhas, entre o boi e o asno, entre o divino e o humano, estava montado o 
presépio. Francisco de pé, diante do mesmo, tomado pela alegria e a compaixão, 
aguardava o início da missa. Da mesma forma, que Cristo se encarnou em Maria, 
mediante ação do Pai e do Espírito Santo, Deus vem a nós em cada Eucaristia. “Eis 
que diariamente Ele se humilha, como quando veio do trono real ao útero da Virgem, 
diariamente Ele vem a nós em aparência humilde, diariamente Ele desce do seio do 
Pai sobre o altar nas mãos do sacerdote” (Adm 2, 16-18).

 Temos o mesmo Cristo do presépio na Cruz. Sua encarnação veio foi para 
garantir a vida ao ser humano. Percebemos que a experiência de Deus feita por 
Francisco e seus confrades foi muito profunda e real. Eis um desafio para nós hoje, 
voltar a Jesus e encontrar Nele o sentido da nossa existência. Fazendo acontecer 
nossas celebrações a alegria de Belém. 

Frei Jorge Luis Huppes OFM

O Mistério da Encarnação na 
Espiritualidade Franciscana
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Fechando a série de entrevistas com os freis 
jubilares de 2020 trazemos os testemunhos de dois 
frades que celebraram o seu jubileu presbiteral neste 
mês de dezembro: Freis José Frey e João Sulzbach, 
ambos, completando 50 anos de padre neste mês.

ENTREVISTA COM 
OS JUBILARES

Frei José Frey
  “Ide pelo mundo e anunciai que 

o Reino de Deus está próximo”

1 – Onde você nasceu?

Sou filho de Francisco e Josefina Frey sendo 
o décimo dos irmãos da família. Nasci no dia 
17/01/1943 numa localidade muito humilde 
chamada Mato Alto, interior de Vera Cruz, antes 
pertencente a Santa Cruz do Sul. Meus primeiros 
05 anos vivi em Albardão de Rio Pardo depois 
migramos para Ferraz, pois meus pais eram meeiros. 

2 – Como foi o seu chamado vocacional?

Com certeza não foi uma história muito 
consciente, mas os fatos foram se fechando. No 
inconsciente deve ter havido algo que mexeu 
comigo. Quando o velho vigário (pároco) Padre 
José Maria Krötz na sua fala mencionou que padre 
não caia do céu, mas são meninos que vão para o 
seminário (na época nem sabia que isso existia) 
depois de estudar e se formar são ordenados padres. 
Isso foi por conta da ordenação de um jesuíta. 
Mas a gente como criança continuamos a brincar. 
Posteriormente apareceu o Frei Vito Mallmann 
na minha escola e perguntou quem queria ser frei 
ou padre franciscano. Frei Nelson Müller levantou 
a mão, a gente era muito amigo pois brincávamos 
juntos todos os domingos, achei uma boa ideia e 
também levantei a mão. 
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3 – Nos descreva a sua trajetória vocacional:

Dia 04 de fevereiro de 1955 rumamos em direção 
a Taquari.  Fomos até Santa Cruz onde Frei Lorenço 
estava esperando a turma toda com um ônibus 
especial. Embarquei sem saber direito como seria 
isso. Na época tinha 12 anos de idade. É claro que 
durante o tempo do seminário a coisa foi clareando, 
sem esquecer que houveram muitos momentos de 
saudade da família e de crises. Em 1964 ingressei no 
noviciado. Éramos 10 gaúchos e 06 mineiros tendo 
Frei Estanislau como mestre. 1965 e 1966 fizemos a 
filosofia em Daltro Filho. Tivemos como professores 
Frei Cláudio Hummes, Frei Eusébio Martinazzo e 
Frei Lucas Corbellini. O RS já estava separado de 
MG. De 1967 á 1970 realizei os estudos de Teologia 
em Viamão sendo que no dia 02 de fevereiro de 1970 
realizei os votos perpétuos na Igreja Santo Antônio 
do Pão dos Pobres. Recebemos o diaconato pelo 
bispo Dom Edmundo Kunz. No dia 12 de dezembro 
de 1970 recebi o ministério sacerdotal junto as 
festividades de Nossa Senhora de Guadalupe. 

Depois de ordenado fui fazer companhia ao Frei 
Arno Guaragni no Seminário São Pascoal em Três 
Passos. Em 1972 fui trabalhar em Panambi. Em 1974 
voltei para a Paróquia Santa Inês em Três Passos 
onde fiquei até 1978 quando passei a integrar a 
Equipe das Missões Populares. Entre idas e voltas 
acabei trabalhando 25 anos como missionário na 
equipe das missões. Em 2017 fui morar em Rio 
Grande. Em agosto daquele ano acabei sofrendo 
uma grande cirurgia. Este ano eu estava residindo 
no provincialado e em abril acabei indo auxiliar 
nas paróquias de Alegria e São José do Inhacorá 
para substituir o Frei Renato por motivos de saúde. 
Ainda gostaria de recordar que entre 1993 e 2004 
realizei uma experiência em Minas Gerais junto a 
uma diocese. Para mim não deixou de ser um tempo 
especial de missões. 



4 – Quais os maiores desafios que enfrentaste na 
caminhada?

O primeiro foi a separação das províncias. 
Foram momentos de muita dificuldade inclusive 
financeira. Tínhamos um forte vínculo e ajuda dos 
nossos irmãos fundadores holandeses. Depois da 
separação este vínculo, especialmente financeiro, 
acabou nos deixando em fortes dificuldades de 
sustentabilidade. Também recordo a dificuldade 
de se adaptar na cidade grande. Um guri vindo da 
colônia.

5 – O que você destacaria do carisma franciscano:

Fugindo um pouco da rotina e chavões, acredito 
que o carisma franciscano para concretizar o 
Evangelho é ser desprendido do lugar, de si mesmo 
e dos bens. É viver com simplicidade e alegria. 
Respeitar o ser humano e a natureza. Auxiliar 
os mais necessitados da humanidade. Como 
Francisco, sentir a presença de Deus nas pessoas 
e ser a presença de Deus no seu convívio. Mesmo 
diante de todos os sofrimentos e dificuldades nunca 
perder a esperança. 

6 – Deixe um recado para os jovens vocacionados:

Jovens, se eu fosse jovem, novamente iria tomar 
esse caminho de novo. Apesar das dificuldades 
(quem não as tem em todos os campos da vida) vale 
a pena escolher. Se você acredita no amor e no bem 
é um dos caminhos que você pode realizar. Se você 
acredita no Reino de Deus, Deus está chamando 
você para vivê-lo e testemunhá-lo. Seja corajoso e 
valente. Precisamos de jovens com entusiasmo na 
vida e contamos contigo.  

Frei José Frey OFM

9
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A Minha família e a Devoção Mariana

Eu nasci em 03 de março de 1944, numa família muito 
religiosa e numerosa – 12 irmãos – Os meus pais eram devotos 
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e o terço era rezado 
diariamente. Na época também as missas eram em latim e 
durante a missa a assembleia rezava o terço. 

Eu fui para o Seminário em Taquari no ano de 1956 – com 
11 anos de idade. Como o transporte e a comunicação eram 
pouco desenvolvidas, a distância entre os municípios de 
Estrela e Taquari era considerada distante, longa. Quando 
fui para o Seminário, minha mãe e eu combinamos que, ela, 
à noite – 20h – iria rezar o terço, no seu quarto, pela minha 
vocação. Assim eu sabia que naquela hora a mãe estava em 
sintonia comigo. Nas férias, que eram apenas durante um 
mês, eu rezava com a mãe o terço.

A Decisão de ser Sacerdote Franciscano

Meu irmão, Henrique, foi para o Seminário em Taquari, três 
anos antes de mim. Eu queria fazer companhia a ele, pois sentia 
pena dele em estar sozinho, tão longe. Quando estava no 2º 
ano de escola – em Porongos, perto do Laguinho na BR 386 – 
passou na escola o promotor vocacional, frei Vito Mallmann. 
Ele veio falar do Seminário e da beleza em ser sacerdote 
franciscano. Me chamou a atenção a batina do Frei, pois eu só 
conhecia os padres de batina escura. Ele perguntou se alguém 
queria, um dia, ir estudar para sacerdote franciscano. Três da 
minha turma decidimos ir depois de completar o 4º ano. 

Concluído o 4º ano, eu fiquei na dúvida de ir para o 
Seminário. Mas o que me motivou, foi uma carta que meu 
irmão, Henrique, escreveu pouco antes das férias dele. Ele 
perguntou se eu iria para o Seminário. Eu, com pena dele 
ficar sozinho, resolvi e disse que eu iria. Depois eu descobri 
o motivo da carta e da pergunta do meu irmão: Ele queria 
desistir e se eu não fosse, ele já ficaria em casa nas férias. Mas 
como eu confirmei, ele ficou 5 meses e depois voltou para a 
casa. Foi difícil para mim, mas continuei. 

Frei João Sulzbach
“Por intercessão da Mãe da Assunção e de 

São Francisco e Santa Clara, o Senhor ilumine 

e abençoe a todos nós” 
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As três principais coisas ou atividades que se fazia no 
Seminário – com mais de 200 internos = pequenos, médios 
e barbados – 1º - O estudo, incluindo também a música, 
teatro... Era muito bom; 2º - A oração: missa diária e devoções 
franciscanas = Benção do Santíssimo, Via-Sacra, terço... 3º - 
Futebol = em todos os momentos livres.

A minha decisão mesma de ser sacerdote franciscano se 
deu no 3º ano científico, quando ao término deste, fui para o 
Noviciado. E durante, o noviciado, que foi muito bom – o mestre 
era o Frei Estanislau (falecido). No final do Noviciado fiz os 
votos temporários. A filosofia fiz em Daltro Filho e a Teologia 
em Viamão. A ordenação sacerdotal foi no dia 19 de dezembro 
de 1970. Eu comecei a exercer meu sacerdócio na paróquia de 
Ibirubá – 1971.

Como me sinto como Frade?

Depois de uma caminhada de 56 anos de Franciscano e 50 
de sacerdote, afirmo, com toda convicção, que sou feliz e feliz 
também por pertencer a Província franciscana São Francisco 
de Assis. 

- Olhando um pouco para o meu passado, dou graças a 
Deus por tudo que Ele realizou através do meu sacerdócio 
e como franciscano. - Peço também perdão pelas vezes que 
“roubei as honras que eram devidas ao Pai, atribuindo a mim 
o bem realizado”. Agradeço aos meus familiares de sangue, 
que sempre me incentivaram. Principalmente, por me terem 
testemunhado o amor a Nossa Senhora.  Agradeço a todos 
os confrades que caminharam comigo durante estes anos. 
Especialmente, ao falecido Frei Eugênio que me incentivou 
quando queria desistir por causa da dificuldade de falar a 
língua portuguesa. Ainda, é admirável, hoje, o respeito que 
cada confrade tem para com o outro. Respeitando as ideias e 
atividades de cada confrade. Agradeço à Mãe da Assunção, 
por Ela fazer parte tão familiar em minha vida sacerdotal 
franciscana. Ela me fez conhecer o rosto materno do amor de 
Deus.

Frei João Germano Sulzbach OFM
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É 
com grande alegria, que a Província 
Franciscana São Francisco de Assis no RS, 
comunica a data de Ordenação Diaconal 
do Frei Antônio Izael Rodrigues Santos 
membro de nossa fraternidade provincial. 
Frei Antônio será ordenado diácono 

no dia 11 de abril de 2021 junto a Paróquia Rede de 
Comunidades Santa Clara em Porto Alegre. 

Frei Antônio concluiu os estudos de teologia na ESTEF 
no último dia 12 de dezembro e integra a equipe de 
coordenação do CPCA (Centro de Promoção da Criança e 
do Adolescente São Francisco de Assis) em Porto Alegre. 

Em breve, pelas mídias sociais do SAV, estaremos 
divulgando mais detalhes deste importante momento 
vocacional para os franciscanos do RS. Desde já 
convidamos a todos para continuarem rezando pelas 
vocações e de modo especial pela preparação do Frei 
Antônio Rodrigues. 

Paz e Bem! 

Frei Franklin Freitas OFM

FREI ANTÔNIO 
RODRIGUES 
SERÁ 
ORDENADO 
DIÁCONO
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Visita pastoral nas paróquias 
franciscanas 

Os aspirantes estiveram visitando as 
comunidades das paróquias São Sebastião de 
Alegria e São José de São José do Inhacorá durante 
os dias 11, 12 e 13 de dezembro. Esta visita pastoral 
fez parte das celebrações de 50 anos de vida 
sacerdotal do Frei José Frey atua como vigário 
nestas paróquias, mas por motivo de saúde, 
não estava presente. Agradecemos a acolhida e 
fraterna convivência do Frei Luis Barbieri e de 
todas as comunidades visitadas. 

Encerramento do ano 

A Fraternidade do Seminário Franciscano São 
Pascoal concluiu suas atividades formativas para 
o ano 2020 no último domingo dia 20 de dezembro. 
Na parte da manhã ocorreu a celebração 
eucarística com a presença de familiares dos 
aspirantes e famílias da comunidade que 
costumam participar todos os domingos ás 09:00 
h nas missas do seminário. 

Ao meio dia a confraternização continuou com 
o almoço seguido do tradicional amigo secreto 
de fim de ano. Que Deus abençoe e ilumine 
a caminhada dos nossos aspirantes Evandro 
Siqueira e Liandro Schultz na convivência junto 
aos seus familiares durante as férias. 

Frei Franklin Freitas OFM

Seminário São Pascoal
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N
a última quinta-feira, 17 
dezembro, encerrou a primeira 
temporada do programa 
Fradejando pelas redes. O 
Fradejando é uma live semanal 
promovida na página do SAV 

no Facebook (euvivoapazeobem) e que procura 
debater temas ou assuntos ligados a caminhada 
da Igreja. 

O projeto é uma parceria da equipe de 
comunicação provincial com o SAV, CPCA e o 
Comissariado da Terra Santa. Iniciado em maio 
o programa realizou 32 lives de entrevistas e 
formação entrevistando leigos, religiosos, padres 
e bispos. 

No dia 17 de dezembro, em ação de graças pelo 
ano e os 32 programas realizados, aconteceu uma 
live musical com apresentações de leigos e freis 
das nossas comunidades. A equipe do Fradejando 
é composta pelo aspirante Liandro Schultz, a 
Mariana Coltro da Paróquia São Francisco e 
os freis Antônio Rodrigues, Paulo Maia, Paulo 
Muller e Franklin Freitas. 

A live, que acontece todas as quintas-feiras ás 
21:00 h, deverá retornar em março com muitas 
novidades. Fiquem atentos! 

Frei Franklin Freitas OFM

Fradejando pelas redes encerra sua 
primeira temporada
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Fundado em 1979, pelos Freis franciscanos do Rio Grande do Sul, 
o Centro de Promoção da Criança e do Adolescente São Francisco de 
Assis (CPCASFA), é uma referência em Porto Alegre e de maneira 
Especial no bairro Lomba do Pinheiro, no que tange ao cuidado e a 
promoção dos direitos das crianças, dos jovens e adolescentes. 

A instituição conta atualmente com diversos projetos, programas 
e serviços. Seja em parceria com o município, com o estado ou 
com ajuda da iniciativa privada. Fora destes âmbitos de parcerias, 
a instituição conta com ajuda das pessoas para manter as ações e 
manutenções dos espaços. Hoje, o CPCASFA, tem sua sede na parada 
10 da Lomba do Pinheiro, conta com uma filial na parada 15 e outra 
na parada 16 no mesmo bairro, e outra filial na Vila dos Herdeiros e 
uma coexecusão na Vila Mapa. Além de uma casa abrigo no bairro 
Partenon e outra no bairro Santo Antônio e uma unidade do Ação 
Rua no bairro Bom Jesus. 

Nestes espaços são executados trabalhos como Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Serviço de 
Atendimento as Famílias (SAF); Centro da Juventude (CJ); Serviço 
de Aprendizagem Profissional; Projeto de Educação Integral (PEI); 
Justiça Restaurativa; Ação Rua; Abrigos para crianças em situação 
de rua. O CPCASFA, conta também com ampla biblioteca aberta 
ao público geral; Duas orquestras sinfônicas a Vila Lobos e a São 
Francisco; Curso de violão; e os gaiteirinhos em parceria com a 
fábrica de gaitas de Renato Borghetti. 

A instituição conta com muitos funcionários e equipes de 
trabalhos para desenvolver todos estes serviços. Prestando 
cuidados e atenção a todos os atendidos, seus familiares e as pessoas 
em estado de rua, ou vulnerabilidade social. Somando milhares de 
pessoas que anualmente são atendidas no CPCASFA, obviamente, 
toda esta estrutura demanda elevados custos e investimentos em 
nossas crianças, jovens e adolescentes.

OBRA SOCIAL FRANCISCANA:
CPCA 



16

Você também pode fazer parte desta história, juntando-
se a nós neste trabalho de dedicação e promoção do nosso 
próximo. Há várias maneiras para ajudar: Pelo abatimento 
no seu imposto de renda, por meio do Funcriança 
https://doacoes.prefeitura.poa.br/projeto/1577 ; por meio do nosso 
site: www.cpca.org.br na aba doe agora, lá você pode doar o quanto 
quiser e puder via Paypal; pode contribuir ainda por meio da Nota 
Fiscal Gaúcha direcionando para o CPCA, cada compra no seu CPF, 
será enviado um valor para uma conta em nome da Instituição, basta 
cadastrar; no nosso site ou em nossas redes sociais você encontra 
as contas do Banco do Brasil e Banrisul nas quais você também 
poderá doar por depósito em conta ou transferência Bancária.  Seja 
doador, adote uma vida, mude uma história. Contamos com você 
para fazermos mais pelos nossos jovens, crianças e adolescentes e 
juntos construirmos um mundo melhor, mais humano, fraterno e 
solidário. Paz e Bem!

Frei Antônio Izael Rodrigues OFM
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No último Capítulo Provincial (Outubro - 2019), os Freis 
Franciscanos - RS (Província Franciscana São Francisco de Assis), 
escolheram as prioridades de cada ano durante o próximo triênio: 
 

2020 – Justiça, Paz e Integridade da Criação, com enfoque no 
desafio socioambiental no cuidado da nossa Casa Comum; sob a 
responsabilidade do SFJPIC (Serviço Franciscano de Justiça, Paz e 
Integridade da Criação).

2021 – Ano Vocacional, com objetivo de despertar, animar, zelar 
pela cultura vocacional franciscana; sob o encargo do Serviço da 
Animação Vocacional (SAV). 

2022 – Juventudes, com intuito de aprofundar a reflexão sobre 
a cultura juvenil e promover seu protagonismo no campo social-
eclesial; sob a responsabilidade do Secretariado das Missões e 
Evangelização. 

Além dessas três prioridades, os freis escolheram ainda a 
Comunhão de Vida Fraterna como prioridade transversal que 
perpassa a caminhada durante todo o triênio. 

Na dinamização deste roteiro trienal proposto, estamos nos 
aproximando na efetivação da prioridade: Ano Vocacional - 2021. 
Diante deste desafio, a equipe do Serviço de Animação Vocacional 
dos franciscanos do RS, convida todas as presenças onde os freis 
estão inseridos ou atuam para realizar conjuntamente um “Ano 
Vocacional” especial de sensibilização desta dimensão essencial da 
missão e evangelização franciscana. 

ANO VOCACIONAL EM 2021
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Diante da realidade da pandemia, o Plano de Ação 
ainda está em fase de construção devido a singularidade 
de cada presença. Todavia, em vista do lançamento deste 
Ano Vocacional, a equipe ampliada do SAV já definiu:

a) tema: “Vocação e Fraternidade”;
b) lema: “Escolhidos e enviados a viver o evangelho no 

mundo”
c) arte ilustrativa: esta foi construída em pareceria com 

a agência Ateliê 15;
d) calendário vocacional: este, diferente dos últimos 

anos, foi modelado em forma de cartaz com a arte 
ilustrativa do ano vocacional no centro. 

Para melhor celebrarmos este ano, foi composto 
pelo Frei Sadi Rambo, o hino vocacional que tem como 
título “Sol nascente”. Os arranjos do hino e gravação foi 
coordenada pelo Edison Kamphorst e contou com as 
vozes do grupo Mensageiros da Paz de Horizontina. A 
abertura do ano vocacional está prevista para o dia 21 de 
fevereiro no Seminário Franciscano São Pascoal em Três 
Passos. 

Frei Franklin Freitas OFM 
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56ª festa da Imaculada Conceição em Candiota

Dos dias 08 a 13 de dezembro ocorreu a 56ª festa 
da Imaculada Conceição, padroeira do município 
de Candiota – RS. A festa desta edição teve como 
tema Maria: mãe da esperança e cuidadora da 
vida.

No dia 08 de dezembro tivemos a procissão 
motorizada da Imaculada Conceição nas ruas do 
centro de Candiota. Nos dias 09, 10 e 11 de dezembro 
tivemos o tríduo celebrativo, transmitido pelas 
redes sociais da Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus. E no domingo Missa com a presidência de 
Dom Cleonir (Bispo da Diocese de Bagé). Já ao 
meio dia o almoço drive thru foi retirado no salão 
da comunidade.

Que a mãe de Deus, invocada pelo nome da 
Imaculada Conceição continue abençoando e 
nos despertando para sermos instrumentos da 
esperança e cuidadores da vida. 

Frei Tiago Frey OFM



Cléo Ramos e Fabricio Caetano da Silva (Porto Alegre - RS)
Clorinda Terezinha Maia (Planalto – PR)
Com. Santa Maria Goretti (Independência – RS)
Com. Santo Antônio (Imigrante – RS)
Com. Santo Antônio (São José do Inhacorá – RS)
Elizabete Cristina Gomes (Portão – RS)
Joaquim Reckziegel (Lajeado – RS)
Marciano Pedretti (Porto Alegre – RS)
Maria Tomazoni (Porto Alegre – RS)
Paróquia São João Batista (Imigrante – RS)
Thiago Costa (Mossoró – RN)

Por intercessão de Santa Maria dos Anjos, São Francisco e 
Santa Clara, o Senhor os abençoe e guarde.

Gostaria de contribuir para as vocações franciscanas?
Entre em contato conosco:

(51) 9 8193 4117

euvivoapazeobem@gmail.com

Assim você se torna uma madrinha ou padrinho 
das vocações franciscanas.

Também há a possibilidade de doações diretamente na conta do SAV:
Instituto Cultural São Francisco de Assis - CNPJ: 97.837.363/0018-66
SICREDI:  AG 119, conta corrente: 74316-0,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG 0473 OP 013   CP 80049-4

PIX (chave): 97837363001866 Tipo de Chave: CNPJ - Caixa Econômica Federal

(após o depósito, favor informar o valor pelo e-mail ou fone acima, para que 
possamos emitir o recibo e registrar a colaboração).

Desde já agradecemos a todos!
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A equipe do Serviço de Animação Vocacional dos 
Frades Franciscanos – RS, manifesta sua profunda 
gratidão a cada madrinha e padrinho pelas orações e 
generosa contribuição às vocações franciscanas. De modo 
especial agradecemos as doações (Outubro, Novembro e 
Dezembro) de:

G R AT I D Ã O



 Já está disponível nas paróquias e 
presenças Franciscanas do RS o nosso 
calendário vocacional para 2021. Você também 
pode solicitá-lo: 

 
Fone: (51) 9 8193-4117

E-mail: euvivoapazeobem@gmail.com



STALKEANDO AS REDES

Benção das Criaturas em Horizontina

Aniversário Frei Lino

Celebração dos Jubilares - 
Provincialado

Aniversário do Frei Pedro Tarelli
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Freis Lomba do Pinheiro - POA

Freis em Taquari

Grupo de oração pelas 
vocações Três Passos

Freis em Agudo

Celebração na UNIFRATER 
em Estrela
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Visita a Seberi -  Família Batistti

Pedágio Jovens Franciscanos de 
Lajeado

Madrinha vocacional Elizabete

Jubileu do Frei Rinaldo - 
Candiota
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Curta as nossas  páginas nas 
redes socias:

 Página do Seminário São Pascoal no Facebook

Página do Serviço da Animação Vocacional 

Página dos Grupos de Oração pelas vocações

PARTICIPE DE SEGUNDA À SEXTA ÀS 18:00h 
DO ENCONTRO  DE ORAÇÃO

www.facebook.com/seminariosaopascoal

www.facebook.com/groups/santamariadosanjos

www.facebook.com/euvivoapazeobem

Comunidade Santa Maria dos Anjos (Devoção Franciscana)

www.euvivoapazeobem.org



/euvivoapazeobem

www.euvivoapazeobem.org


