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Editorial
Paz e Bem!

Eis que já viramos a página do 
1º semestre de 2017. Nesta pas-
sagem, verificamos o registro de 
muitas marcas. Por isso, está che-
gando a 2ª edição do Fradezinho 
para partilhar os momentos mar-
cantes da caminhada franciscana.

Constatamos que as marcas da rea-
lidade política, econômica e so-
cioambiental do tempo atual, são 
de muita destruição. A sensação é 
que estamos caminhando para o 
caos. Diante deste quadro, vem a 
indagação: como reagir para não 
afundar  no vale da desolação?

Buscando inspiração em Francisco de 
Assis... 

Notamos que a realidade vivida 
por Francisco, no seu tempo, tam-
bém era carregada de contradições. 
Mas, mesmo assim, Francisco cul-
tiva um olhar positivo sobre a mes-
ma, não se deixa arrastar pelo pes-
simismo e desesperança. De que 
forma ele adquiriu este novo olhar? 

Na sua fase juvenil, Francisco olha-
va a realidade e sonhava em mudá
-la, seguindo o caminho da guerra. 
Mas, ao sentir-se tocado por Deus, 
ocorre uma mudança de olhar. Co-
meça a contemplar a realidade com 
os olhos de Deus. Percebe-O en-
carnado na realidade. Identifica-O, 
sobretudo, no corpo do pobre so-
fredor. Assim, ele passa a olhar a 
realidade como espaço de oportu-
nidade para fazer uma experiência 
profunda de Deus. Realidade que, 
mesmo com todas as suas contra-
dições, apresenta possibilidade real 
de abraçar o Deus encarnado, po-
bre, humilde e crucificado. O cultivo 
desta dimensão profética, fez com 
que Francisco acolhesse e contem-
plasse a realidade com muita poesia.   

Com este olhar contemplativo de 
Francisco, possamos nós também, 
olhar para a realidade do nosso tempo 
e acolhê-la com muita ternura e vigor.

                                       

No dia 11 de junho de 2017, Frei Tiago foi ordenado diá-
cono. A celebração foi realizada na Comunidade Santa 
Clara da Rede de Comunidades São José de Gravataí 
RS. O arcebispo de Porto Alegre, D. Jaime Splenger pre-
sidiu a celebração concelebrada pelo ministro provincial 
Frei Inácio Dellazari juntamente com vários confrades e 
presbíteros. Houve intensa participação das comunida-
des do local, familiares, religiosos, religiosas, amigos e 
caravanas de outras cidades, inclusive, de Três Passos, 
terra natal do Frei Tiago. Como lema de ordenação, Frei 
Tiago escolheu: “Eu vim para servir” (Mc 10,45). Com 
esta mística, se dispõe a exercer a diaconia servindo três 
mesas: Mesa da Palavra, Mesa da Eucaristia e a Mesa 
da Caridade. Que o Espírito do Senhor o ilumine nesta 
vocação.

FREI  TIAGO É ORDENADO DIÁCONO

 
No dia 30 de abril, toda nossa Província se ale-
grou com o  “sim definitivo” de Frei Márcio 
Joel Birck. A Profissão perpétua de Frei Márcio 
aconteceu em  Itapiranga – SC, sua  cidade natal.
A Celebração foi precedida por uma sema-
na de animação vocacional junto às escolas. 
Um trabalho no qual a juventude foi provo-
cada a dar uma resposta. A vida Franciscana 
apareceu como possibilidade real e concreta.
Falando em vocação, como apelo e resposta, 
uma vez abraçada esta Forma de Vida para sem-
pre, Frei Márcio conclui a Etapa de Formação 
Inicial. Mas, não termina seu processo vocacio-
nal, ao contrário, lança-se, com afinco e com a 

FREI MÁRCIO: UM SIM PARA TODA A VIDA

Franciscana, motivado pelo seu irmão Frei Martinho, 
que já estava no Seminário Franciscano. No ano de 1962, 
fez o Noviciado no Convento São Boaventura – Daltro 
Filho. Em 1966, fez os Votos Solenes em Divinópolis – 
MG. Foi Ordenado Presbítero no dia 06/01/1968, por D. 
Cláudio Colling, em Não-Me-Toque. Frei Benício, como 
frade presbítero, assumiu várias nomeações, em diferen-
tes lugares. Em 20/06/1985, assumiu o cargo de Minis-
tro Provincial. No ano de 1994 foi para Mato Grosso, 
para auxiliar a Custódia Franciscana das Sete Alegrias. 
Em 2002, retorna para terras gaúchas. Frei Benício de-
dicou a maior parte da sua vida ao serviço da Formação.

Louvado sejas meu Senhor por toda vida doada pelo 
Frei Benício na edificação da Igreja e da Família Fran-
ciscana. Descanse em Paz!

mesma busca vocacional de outrora, à Formação Permanente, continuando o caminho. Procura viver plenamente seu 
chamado, como irmão menor, na Fraternidade e junto aos pobres.
Rezemos para que esse nosso irmão, Frei Márcio, encontre a graça necessária para o caminhar constante, vigoroso e 
feliz na fraternidade e na humildade, a exemplo de São Francisco, e realize no cotidiano, pela Graça de Deus, o que 
prometeu na Profissão solene.

FREI BENÍCIO PARTE PARA A ETERNIDADE

Frei Blásio Kummer

Frei Blásio Kummer

                                                                                           

No dia 25/06/2017, após 
nove dias de internação, 
no Hospital Porto Ale-
gre, faleceu Frei Benício 
Warken, vitimado por 
doença pulmonar crôni-
ca. Seu sepultamento deu-
se em Imigrante – RS, no 
Cemitério São Boaventu-
ra, Daltro Filho. Na Ce-
lebração Eucarística, pre-

sidida por Dom Frei Aloísio Dilli, OFM, houve grande e 
significativa participação de frades, amigos e familiares.                                                                                                                                      
Frei Benício nasceu no dia 17/08/1942 em Não-Me-To-
que/RS. Filho de Aloísio Warken e Rosa Bárbara Sphor 
Warken. Frei Benício despertou para Vida Consagrada 

Walter Frederico Garcez

Que o Senhor vos abençoe.

No dia 30 de abril de 2017, toda nossa Pro-
víncia se alegrou com o “sim definitivo” de 
Frei Márcio Joel Birck. A Profissão Perpétua 
aconteceu em Itapiranga – SC, sua terra natal. 
A Celebração foi precedida por uma semana 
de animação vocacional junto às escolas. Um 
trabalho no qual a juventude foi provoca-
da a dar uma resposta. A Vida Franciscana 
apareceu como possibilidade real e concreta. 
Falando em vocação, como apelo e respos-
ta, Frei Márcio,ao abraçar a Vida Consagra-
da Franciscana para sempre,conclui a Etapa 
de Formação Inicial. Mas, não termina seu 
processo vocacional. Ao contrário! Lança-se 
com afinco à Formação Permanente, procu-
rando viver intensamente seu chamado, como irmão menor, na Fraternidade e junto aos pobres. Rezemos para 
que esse nosso irmão, Frei Márcio, encontre a graça necessária para o caminhar constante, vigoroso e feliz na fra-
ternidade e na humildade, a exemplo de São Francisco, e realize no cotidiano, pela Graça de Deus, o que prometeu 
na Profissão Solene.

                                                                               Walter Frederico Garcez
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No ano de 2017, os postulantes Tia-
go Huzek e Uellinton Corsi foram 
convidados a participar do grupo de 
orações das famílias ligadas ao Cen-
tro Vocacional Franciscano em Estre-
la RS. O grupo se encontra mensal-
mente. Os objetivos são: a) promover 
maior convivência entre as famílias 
da comunidade; b) Refletir e rezar so-
bre os desafios das famílias no tempo 
atual; c) Sensibilizar por uma cultura 
de paz através da prática da solida-
riedade; d) Rezar pelas vocações sa-
cerdotais, religiosas e leigas. Em cada 
encontro acompanha a capelinha vo-
cacional Santa Maria dos Anjos.

A partir da convocação do Papa Francisco de 
sermos Igreja em saída, o grupo decidiu, em 
maio deste ano, assumir uma ação solidária 
numa entidade necessitada. A escolhida foi o 
Lar São Chico de Lajeado. Espaço de acolhida 
de pessoas em situações de vulnerabilidade até 
que consigam moradia, alimento e trabalho. 
Com esse gesto, o grupo manifesta também 
seu comprometimento ao mandamento do Se-
nhor: “Amar o próximo como a si mesmo”. (Mc 
12,7)

 

Tiago Huzek

                         
O grupo de noviços da Fraternidade São Benedito de Montes Cla-
ros – MG, participou durante os dias 05-09/06/2017, do NO-
VINTER em Belo Horizonte – MG. Trata-se dum encontro inter-
congregacional de noviços e noviças das diferentes congregações 
religiosas. O evento reuniu 73 noviços (as) do regional da Confe-
rênciados Religiosos e das Religiosas do Brasil de Minas Gerais.
Frei Ronaldo Pires, noviço da Província S. Francisco de Assis – 
RS, integrante da Etapa do Noviciado da Fraternidade São Be-
nedito, comenta alguns elementos significativos do encontro:
O tema refletido foi sobre a História da Vida Consagrada, asses-
sorado pelo Irmão Rafael, da Congregação dos Irmãos Maristas. 
A abordagem da temática foi muito bem desenvolvida. Percorreu 
a História da Vida Religiosa Consagrada desde a vida eremítica, 
no deserto, até as novas formas de Vida Consagrada atual. A di-
nâmica adotada favoreceu boa integração. Houve momentos de 
palestras e rodas de conversas em pequenos grupos, com partilha 
da riqueza dos noviços e noviças das 16 congregações presentes. 
Rezemos pela perseverança e que o Senhor continue a despertar 
mais vocacionados e vocacionadas à Vida Consagrada Franciscana.
                                                                                           
                                                                   Frei Blásio Kummer

  NOVIÇOS PARTICIPAM DO NOVINTER

           

Durante os dias 12-14 de maio de 2017, o Seminário São 
Pascoal de Três Passos RS, realizou o 2º Encontro Voca-
cional do ano. 
Participaram quatro vocacionados: Vianei Arnhold 
(Itapiranga-SC), Kauâ Nicola (Três Passos-RS), Mar-
lon Misko (Santa Rosa-RS) e Alexandre Jorge (Hori-
zontina-RS). Os vocacionados da Etapa do Aspiranta-
do do Seminário também participaram do Encontro.
 A temática de reflexão esteve em sintonia com a celebra-
ção do centenário das aparições de Nossa Senhora em 
Fátima – Portugal. Refletiu-se sobre a mensagem de Nos-
sa Senhora e a mística, que se desenvolveu ao redor des-
te marcante acontecimento para o catolicismo, primeiro 
em Portugal, depois, espalhando-se por todo o mundo.
Sabe-se que desde o início do cristianismo, Maria foi uma 
pessoa que ajudou a sustentar e a fortalecer a fé no Senhor 
Ressuscitado. Ela, melhor que todos (as), sabia que para 
acreditar na mensagem da Boa-Nova do Reino de Deus, 

anunciada por Jesus Cristo, era necessário crer e abrir-
se à dinâmica do amor divino, para poder vivenciá-lo 
na vida pessoal, familiar, religiosa, comunitária e social.

Os participantes foram favorecidos com maior conhe-
cimento e cultivo da espiritualidade mariana, través da 
oração do Ângelus, do terço, o canto mariano, a cele-
bração da Eucaristia, e filme, percebendo como a figura 
de Maria torna-se uma referência de fé, amor, e doação 
na vivência do ser religioso consagrado franciscano. 
Que Maria, nossa Mãe, continue a interceder pelos 
vocacionados. 
Segue a Programação do Seminário São Pascoal:
29 e 30/07 – Encontro Vocacional
05/08 – visita vocacional à Paróquia de Alegria
19/08 – Visita vocacional  à  Paróquia São José do 
Inhacorá
27/08 – Visita vocacional  à  Paróquia de Hori-
zontina
04/10 – Missa e bênção dos animais
07/10 – Visita vocacional  à  Comunidade São 
Francisco – Humaitá
15/10 – Festa do Seminário São Pascoal
29/10 – Missa pelos frades falecidos

POSTULANTES PARTICIPAM DE GRUPO DE ORAÇÃO

LEMA: “Pregar o evangelho sempre. Se neces-
sário use palavras!” (São Francisco)
Paróquia São Francisco de Assis - Porto Ale-
gre- RS
DATA: 19/08/2017- 17:00 h

Lema: “ Eu vivo, mas  já não sou eu; É o Cristo 
que vive em mim”(Gl 2,20)
Paróquia São José - Vila Nova -Porto Alegre- 
RS
Data: 26/08/2017  17h30mim
Primeira Missa: 27/08/2017 10:00 h

Frei Cirineu Bonini da Luz

encontro vocacional no seminário são pascoal
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RENOVAÇÃO DOS VOTOS TEMPORÁRIOS

No final de semana dos dias 1 e 2 de julho, 
ocorreu em Santa Maria – RS, o III Encontro 
de Formação Regional da Juventude Fran-
ciscana, com o tema “Diálogo Inter-religio-
so: em busca da paz verdadeira”. Reunindo 
aproximadamente 50 jovens das cinco frater-
nidades presentes no Estado (Santa Maria, 
Porto Alegre, Horizontina, Lajeado e Gari-
baldi) que conheceram, dialogaram e discu-
tiram esse tema tão pertinente atualmente. 
Foram realizadas três oficinas sobre a te-
mática, sendo elas: Estado Laico (Edoarda 
Scherer – CONIC RS); A Práxis Diaconal 

na construção do diálogo inter-religio-
so (Rogério Aguiar – FLD); (Re)pensar 
Deus (Luciano Carneiro – Presidente da 
Sociedade Espírita Discípulos de Jesus, e 
José Binatto – DIJU UME Santa Maria). 
O Encontro organizado pelo Secretaria-
do Regional da JUFRA do RS tem como 
objetivo reunir os jovens das fraternida-
des do Estado e promover um espaço de 
reflexão, partilha, convivência, espiritu-
alidade franciscana e confraternização.
Confira mais em: www.facebook.com/
JufraRegionalRS

Anualmente acontece o Encontro dos 
Ex-alunos franciscanos no Convento 
São Boaventura, em Imigrante – RS. 
Este ano será realizado no dia 24 de se-
tembro, com a seguinte programação:
9:00hs – Acolhida
10:00hs – Celebração Eucarística, 
presidida pelo Ministro provincial, 
Frei Inácio Dellazari. Na sequência, 
haverá a abordagem do tema: Jesus 
Cristo – Francisco – Família, com as-
sessoria do Frei João Carlos Karling.
Traga a sua família, convide um co-
lega de sua época de Seminário. Di-
vulgue na sua comunidade, paróquia 

Encontros dos Ex-Alunos Franciscanos  

JUFRA RS realiza o III Encontro Regional de Formação

No dia 28 de maio de 2017, a coordenação do Projeto Guri-
zada Franciscana esteve reunida no Centro Vocacional Fran-
ciscano em Estrela – RS. O principal assunto foi a preparação 
do próximo evento: a VIII Edição da Jornada de Formação 
Franciscana com Jovens. Este será realizado nos dias 24-26 
de novembro de 2017, na Paróquia São Cristóvão – Lajeado – RS. O lema 
do Encontro será: Desconstruindo muros e reconstruindo pontes. Serão re-
servadas 70 vagas, para a participação de jovens de diferentes paróquias ou 
outras presenças evangelizadoras onde os frades atuam. Outras 30 vagas 
estarão disponíveis para os jovens do local do evento. Desde já, a coordena-
ção motiva a gurizada para se organizar e participar com muita vibração. 
                                                                               João Guilherme Pereira.

Os anos passam, e cada um se-
gue seu caminho, cada um com a 
certeza de quanto foi importan-
te sua passagem nesta casa. E é, 
por isso, que nos reunimos todos 
os anos, no primeiro domingo de 
maio, no Seminário São Pascoal.
Vamos até lá, uns de muito longe, 
outros nem tanto, para celebrarmos 
com fortes abraços de reencontro, 
altos papos, boas lembranças e his-
tórias. Celebramos uma Santa Mis-

Gurizada Franciscana organiza novo evento

 1. Seminário São Pascoal Três Passos

e nos seus contatos. Será um dia mar-
cante de encontro, confraternização, 
integração, partilha e muita alegria.
Para confirmar presença, seguem os 
contatos:
Convento São Boaventura: (51) 
3754-2021 (Frei Carlos ou Frei Ilário)
Aloísio Bremm: (51) 98436746 
(whatsapp)
Obs: Solicita-se para os músicos 
e instrumentistas trazerem seus 
instrumentos para a animação.
                                                                             

Desde o início do ano, está funcio-
nando nas dependências do Semi-
nário Franciscano Nossa Senhora 
Medianeira em Agudo-RS, o Cen-
tro Franciscano de Evangelização 
e Missão Dom Aloísio Lorscheider. 
Este Centro tem como objetivo: arti-
cular e integrar os trabalhos dos freis 
franciscanos do RS em todas as suas 
frentes de missão e evangelização.

As tarefas a serem realizadas são: 
prestar assessorias dos mais va-
riados temas, auxiliar na organi-
zação de atividades, retiros e en-
contros das nossas presenças, com 
enfoque do carisma franciscano.
O CEFREM leva o nome do Car-
deal Dom Aloísio Lorscheider, frei 
franciscano, nascido em Estrela 
–RS, que se tornou um grande ex-

poente da evangelização e missão 
da Igreja no Brasil. Este ano cele-
bramos 10 anos da sua morte e seu 
testemunho de vida humilde, forte 
e em favor dos menos favorecidos é 
fortemente lembrado por todos os lu-
gares por onde Dom Aloísio passou. 
Desde já, convidamos a todos para 
que rezem pela missão dos freis fran-
ciscanos. 

CEFREM - Centro Franciscano de Evangelização e Missão 

No dia 04 de junho de 2017, Solenidade de Pentecostes, celebrou-se, na Co-
munidade Santa Clara, da Lomba do Pinheiro, a Missa na qual renovaram os 
votos temporários, os freis: Cirineu, Guilherme, Luis Fernando, Luiz Eduardo e 
Rômulo. Foi uma Celebração muito animada, com presença de muitos irmãos 
e irmãs que vieram celebrar, rezar, e se alegrar conosco, neste momento tão bo-
nito e singelo. O presidente da Celebração foi o nosso querido Provincial, Frei 
Inácio Dellazari. Após a Celebração da Missa, a Comunidade preparou uma 
bela confraternização, para comemorarmos juntos este momento todo especial.

A Província São Francisco de Assis tem como tradição celebrar a renova-
ção dos votos temporários na Solenidade de Pentecostes. Em Pentecos-
tes, celebramos a decida efusiva do Espírito Santo sobre os Apóstolos reu-
nidos no Cenáculo. Este Espírito é a alma da Igreja e renova a face da Terra. 
E já que renovamos os nossos votos diante do Senhor e de toda a Comuni-
dade, nada melhor do que deixarmos este mesmo Espírito recriador e re-
novador descer sobre nós e nos impulsionar na vivência e na fidelidade aos 
votos renovados. São Francisco de Assis chamava o Espírito Santo de Minis-
tro Provincial da Ordem dos Frades Menores. Que este Espírito Santo con-
tinue nos conduzindo e nos inspirando a vivermos segundo o Evangelho de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, do jeito de São Francisco de Assis. Paz e Bem!

sa, realizamos um almoço. Este ano 
também teve uma partida de futebol 
entre aspirantes versus ex-alunos.
Participamos com nossa famí-
lia. Você e a sua estão convida-
dos para o próximo encontro, 
que será o décimo quarto, no dia 
06 de maio de 2018. Paz e bem!

                              Iloir e Silvio Zeni.

Frei Luiz Eduardo Lima

2. Convento São Boaventura- Daltro Filho

Contatos: (51)999313684
E-mail: franciscano.rs@gmail.com
Frei Franklin Freitas
Frei Patrício Ceretta

AloísioBremm

Dom Aloísio Lorscheider 
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   No dia 13 de junho, a Igreja celebra 
a Festa de Santo Antônio. O santo das 
coisa perdidas, protetor dos casamen-
tos e dos pobres. O santo dos Milagres. 
Nascido em Lisboa (Portugal), em 15 
de agosto de 1195, filho de família rica 
e nobre. Seu nome de batismo era Fer-
nando Antônio de Bulhões.

     Aos 19 anos, Antônio entrou para 
o Mosteiro da Ordem dos Cônegos 
Regulares de Santo Agostinho. Após 
anos de estudo e oração foi ordenado 
sacerdote agostiniano em Coimbra 
(Portugal).

    Em Coimbra, o Padre Antônio conheceu os frades franciscanos. Entusias-
mando-se pelo fervor e a radicalidade do Evangelho com que viviam os segui-
dores de São Francisco de Assis, decidiiu ser frade menor franciscano. 

Acolhido na Ordem Franciscana, Frei Antônio foi autorizado, por São Francis-
co de Assis a ensinar a Sagrada Teologia aos seus confrades. O maior destaque 
de Frei Antônio foi a vivência e a pregação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e o seu trabalho de caridade para com os mais pobres e necessitados de 
seu tempo.

   Santo Antônio morreu em Pádua (Itália), no dia 13 de junho de 1231, aos 36 
anos. Após a sua morte, aconteceram tantos milagres por sua intercessão, que 
ele foi beatificado e canonizado pelo Papa Gregório IX em 1232, no processo 
mais rápido da história da Igreja.

   No Brasil, a devoção a Santo Antônio foi uma rica herança trazida pelos por-
tugueses, estando enraizada no coração das pessoas como um dos santos mais 
conhecidos e amados pelo povo brasileiro.

   Santo Antônio, rogai por nós!
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Informativo do Serviço de Animação Vocacional da Província São francisco de Assis- RS
Equipe: André Lopes , Luiz Borghetti, Fr. Blásio kummer, Fr. Cirineu B. da Luz, Fr. Franklin Freitas, Fr. Rômulo Ferreira, Guilherme Vinícius Johan , Sibele Nast.
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Agradecimento
A Pastoral do Cuidado das Vocações dos Frades Franciscanos do RS 
manifesta sua profunda gratidão a cada padrinho e madrinha pela 

oração e generosa contribuição às vocações franciscanas.

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

SÍ NOD O  R E G IONA L  F R A NC I S C A NO

“SER FRANCISCANO, É ISSO QUE EU QUERO!”
CENTRO VOCACIONAL DE ESTRELA-RS- Estrada da Boa Vista,283- Cx. 
Postal 248- Linha São José - CEP: 95880-000, E-MAIL: pazebemrs@hotmail.
com - FONE: (51)981934117 (Frei Blásio Kummer)
SEMINÁRIO SÃO PASCOAL- CAIXA POSTAL: 164 CEP: 98600-970- 
TRÊS PASSOS-RS, (55)3522-1652/(51)95398196 (FREI MIGUEL BECKER, 
E-MAIL: mibeckerofm@gmail.com
BLOG: WWW.EUVIVOAPAZEOBEM.COM.BR

             WWW.FACEBOOK.COM/FREISRS

SITE: WWW.FRANCISCANOS-RS.ORG.BR

FRATERNIDADE 
FRANCISCANA OFS - 
CATANDUVA-SP

IRMÃS CLARISSAS 
DO MOSTEIRO SÃO 
DAMIÃO - POA

SALÃO LEGIONÁRIO
MAIQUINIQUE-BA

ACOLHIDA DA CAPELINHA VOCIONAL 
FRANCISCANA

  SANTO ANTÔNIO: VIDA,VOCAÇÃO E MISSÃO

Nos dias 20 e 21 de maio 
aconteceu o Sínodo Regio-
nal Franciscano de Agudo 
no qual estiveram presen-
tes lideranças das paróquias 
São Bonifácio (Agudo), São 
Cláudio (Cortado), Rede 
de Comunidades São Lu-
cas (Rio Grande), Sagrado 
Coração de Jesus (Candio-
ta), São José (Hulha Negra), 
Assentamento Conquista da 
Fronteira (Hulha Negra), 
Instituto Padre Josimo, MST, 
MPA e Pastoral da AIDS.
Dando continuidade ao Sí-
nodo Provincial que aconte-
ceu no ano passado, dentro 
da programação do Jubileu 
de 50 anos de nossa autono-
mia, este ano é para acon-
tecer 4 grandes encontros 
com as lideranças das pa-
róquias e serviços nos quais 
os freis franciscanos atuam. 

Estes sínodos querem promover um espaço de di-
álogo, avaliação, formação e cultivo da espirituali-
dade franciscana; entre os freis e os leigos, visando 
uma maior integração no processo de evangelização 
franciscana em todas as frentes de trabalho da Pro-
víncia. É um momento privilegiado onde as pesso-
as podem avaliar a caminhada franciscana e sugerir 
mudanças que tornem a missão dos freis mais eficaz. 
Os três sínodos restantes acontecerão em Por-
to Alegre, Taquari e na região de Três Pas-
sos. Todos contando com a presença de repre-
sentantes das paróquias, serviços e pastorais  
em que os freis atuam ou prestam assessorias

Frei Franklin Freitas

 Luiz E. Borghetti


