
Estimados (as) amigos e amigas!

www.EuVivoaPazeoBem.org  Nº 149 - AGOSTO - OUTUBRO 2019

MISSÕES FRANCISCANAS DA JUVENTUDE

RETIRO COM JOVENS FRANCISCANOS

Nos dias 21 e 22 
d e  s e t e m b r o 
aconteceu na Rede 
de Comunidades 
São Lucas em Rio 
G r a n d e ,  a  3 ª 
edição das Missões 
Franciscanas da 
Juventude (MFJ) 
promovida pela 
G u r i z a d a 
Franciscana. Esta 
edição contou com a participação de cerca de 250 missionários vindos de diferentes locais: 
Agudo, Cachoeira do Sul, Candiota, Curitiba, Gravataí, Independência, Horizontina, Hulha 
Negra, Lajeado, Paraíso do Sul, Porto Alegre, Novo Cabrais, Rio de Janeiro, São José do 
Inhacorá, Soledade, Tabaí, Taquari, Três Passos e Rio Grande. A temática abordada foi “Quem é 
da Paz promove a Vida”. Durante o evento, foram oportunizadas aos jovens algumas 
experiências missionárias através de visita às famílias na Rede de Comunidades S. Lucas, aos 
hospitais (Santa Casa e Hospital Universitário), ao pensionato de idosos, às comunidades 
terapêuticas (Vida Nova e Esquadrão da Vida) e à Cooperativa de Reciclagem Santa Rita. No 
domingo, houve animada celebração presidida por Dom Ricardo Hoepers, bispo de Rio Grande. 
Na sequência, os jovens partilharam suas experiências missionárias vividas com as visitas no dia 
anterior. A celebração do Envio aconteceu na beira da lagoa focando a importância do cuidado 
com a nossa Casa Comum. A Gurizada Franciscana agradece a todas as famílias, lideranças e aos 
freis da Rede de Comunidades São Lucas em Rio Grande pela acolhida, trabalho e esforço para 
a realização da 3ª ed. das MFJ. A próxima edição será no próximo ano em Taquari-Tabaí - RS.

Nos dias 13 a 15 de setembro aconteceu um 
retiro com jovens no Seminário S. Pascoal em 
Três Passos. O evento foi promovido pelo 
Serviço da Animação Vocacional da 
Conferência da Família Franciscana do RS. 
Cada ano é promovida uma edição em local 
diverso. Este ano participaram 24 jovens de 
diferentes regiões. O retiro é denominado 
como Caminho de Assis com abordagem de 
cunho vocacional: 'Senhor que queres que eu 
faça?' Entre os momentos mais signicativos 
concentra-se na reexão sobre a experiência 
de Francisco no encontro com leproso, seguido 
com proposta concreta de encontro com 'os 

leprosos de hoje' através de visitas em: lares de idosos, centros terapêuticos, casas de passagem, 
Hospitais, doentes, pessoas em situação de risco e outras. Os jovens que participaram 
despertaram para um maior comprometimento no cultivo do carisma franciscano em suas 
presenças.                                                                                                     Frei Aldir Mattei

Frei Franklin Freitas

Foto Oficial da 3ª Ed. das Missões Franciscanas da Juventude

Foto Oficial do Retiro com Jovens Franciscanos 
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SÍNODO PARA A AMAZÔNIA

Frei Blásio Kummer, OFM

A Equipe do Serviço de Animação Vocacional 
dos Frades Franciscanos - RS, manifesta sua 
profunda gratidão a cada padrinho e madrinha 
pelas orações 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.

O papa Francisco convocou, 
pa ra  o u t ub ro  do  ano 
corrente, um novo Sínodo 
para reetir e partilhar o 
seguinte tema: “Amazônia: 
novos caminhos para a 
Igreja e para uma ecologia 
i n t e g r a l ” . 
Para a realização deste 
Sínodo, o papa convocou os 
Bispos Diocesanos das nove 
províncias eclesiásticas da 
Região Pan-amazônica, 
incluindo Bolívia, Brasil, 
Equador, Peru, Colômbia, 
Venezue la ,  Gu ianas  e 
S u r i n a m e .  T a m b é m 
participam alguns membros 
dos dicastérios da Cúria 
Ro m a n a ,  m e m b ro s  d a 

eclesial rede Pan-amazônica (REPAM) e representantes do 
Conselho que prepararam o Sínodo e alguns religiosos que 
atuam pastoralmente na Amazônia. O Papa também nomeou 
alguns peritos, leigos e eclesiásticos, que ajudarão na redação 
dos documentos do Sínodo. O quadro se completa com os 
observadores, os delegados das Igrejas Cristãs que atuam na 
Amazônia e representantes das Instituições e religiões não 
cristãs. No centro das deliberações está a situação dos povos da 
Amazônia. O “Instrumentum Laboris” destaca os problemas, que 
surgem da exploração descontrolada da riqueza natural da 
Amazônia e afetam a ecologia da Região. Entre os grandes 
problemas destacam-se os desmatamentos, garimpos 
descontrolados, grandes projetos hidroelétricos, monoculturas e 
desrespeito às tribos indígenas, suas culturas e territórios de 
domínio. Entre os temas eclesiásticos encontram-se as questões 
das tradições locais e assistência pastoral no vasto território da 
Amazônia. Outro ponto, até bastante polêmico é o estudo da 
possibilidade de, na falta das vocações sacerdotais serem 
ordenados homens casados, de boa índole moral e provenientes 
das comunidades locais. Não se pode esquecer que a Igreja 
sempre cresce e se organiza a partir da Eucaristia. Também 
devem ser repensadas as funções dos leigos como lideranças nas 
comunidades, além de ampliar as tarefas destinadas às 
mulheres. Que o Espírito do Senhor ilumine e conduza a todos os 
envolvidos na realização deste Sínodo para que se consolide o 
propósito conforme a temática inspiradora e aponte: Novos 
Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral.                                                                                          

Fonte: Noticias da CNBB – cnbb.org.br
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No dia 29 de setembro aconteceu mais um Encontro dos Ex 
Alunos juntamente com seus familiares no Convento
São Boaventura  –  Daltro Filho  –  Imigrante  –  RS. 

C e r c a  d e  c e m 
p e s s o a s 
par t i c iparam do 
evento. Na parte da 
manhã ,  houve  a 
c e l e b r a ç ã o 
e u c a r í s t i c a , 
presidida pelo Frei 
S é r g i o  M o u r a 
Rodrigues. Ele é da 
P ro v í n c i a  S a n t o 
Antônio da região do 

Nordeste. Foi nomeado para acompanhar e presidir o Capítulo 
Provincial da Província S. Francisco de Assis – RS durante os dias 
13-19 de outubro. Frei João Carlos, Frei Miguel Becker e o 
diácono Aurélio Lauermann também marcaram presença e 
concelebraram. Após a missa, houve um almoço de 
confraternização. À tarde, seguiram momentos informais com 
rodas de chimarrão. Constatou-se que os participantes eram de 
épocas e gerações diferentes. Isso proporcionou boa integração, 
abertura para novas amizades e o cultivo do espírito fraterno 
tão signicativo no Carisma Franciscano. Que o Seráco Pai S. 
Francisco nos inspire a sermos cada vez mais franciscanos no 
mundo em que vivemos. 
                                                                                                  

ENCONTRO VOCACIONAL

RETIRO DOS AMIGOS E AMIGAS
DE SÃO FRANCISCO

CAMPANHA POR CULTURA DE
NÃO VIOLÊNCIA 

PEREGRINAÇÃO DA RELÍQUIA E IMAGEM 
DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CONVENTO SÃO BOAVENTURA

Durante os dias 09 a 11 de setembro a Paróquia São 
Cristóvão de Lajeado promoveu atividades em parceria com 
a campanha "Quem é da paz promove a vida!". Foram 
realizadas ocinas sobre o Cuidado da Vida e a Cultura da 
Não-Violência com o grupo de jovens da Comunidade São 
Francisco e com algumas turmas das escolas presente dentro 
do território da paróquia. Foram visitadas as escolas Erico 
Verissimo, Otília Lima e o colégio Gustavo Adolfo da rede 
sinodal. Numa das ocinas também estiveram presentes os 
pastores das igrejas Luterana e Congregacional que 
juntamente com a Igreja Católica fazem parte do projeto 
Conselho de Igrejas Cristãs de Lajeado - CICLA. As igrejas 
que compõem o CICLA participam do projeto "Pacto pela 
Paz" em Lajeado onde se empenham em colaborar para a 
diminuição da violência no município. Continuemos 
fortalecendo esta parceria na construção duma cultura de 
não-violência.

D u ra n t e  o s 
dias 07 e 08 
de setembro, 
aconteceu, no 
Convento São 
Boaven t u ra 
em Imigrante 
(RS) o retiro 
dos Amigos e 
A m i g a s  d e 
São Francisco. 
Contou com a 
presença de 31 pessoas e foi orientado pelos freis Franklin 
Freitas e Blásio Kummer representando o Serviço de 
Animação Vocacional dos freis franciscanos do RS. O tema 
proposto para reexão foi “Quem sois Vós e quem sou eu” sob 
a inspiração da espiritualidade vivida por São Francisco de 
Assis. O caminho percorrido durante o retiro foi marcado com 
momentos signicativos de deserto e oração pessoal e 
comunitária, partilha de vida e de experiências pastorais, 
intensa convivência e celebração eucarística. Foi um retiro 
com cultivo de muita espiritualidade e de crescimento na fé. 
Saímos com mais coragem de assumir nosso compromisso de 
batizados(as). O mesmo acontece uma vez por ano em 
Imigrante e é destinado a lideranças das comunidades, 
pastorais simpatizantes do carisma de São Francisco de Assis.                      

A Ordem Franciscana Secular do Brasil está realizando a peregrinação 
da relíquia e imagem de São Francisco de Assis em todo território 
nacional. Iniciou em setembro de 2015 e terminará em 2021.
Essa peregrinação ocorre em preparação à celebração jubilar dos 800 
anos da Ordem Franciscana Secular em 2021. Foi no dia 20 de maio de 
1221 que o Papa Gregório IX aprovou a Regra ('Memoriale Propositi') 
para os irmãos da Penitência. Foi o marco do início do ramo secular das 
três Ordens fundadas por São Francisco de Assis.  
Para melhor celebrar tão grande momento da nossa história, o Conselho 
Nacional da OFS, pensou em fazer peregrinar por todas as Fraternidades 
do Brasil uma imagem e uma Relíquia de São Francisco, vindas de Assis – 
Itália. A peregrinação teve início no regional do 
Estado de São Paulo na Fraternidade das 
Chagas do Seráco Pai São Francisco no dia 20 
de setembro de 2015 e terminará em 2021, 
ano jubilar, depois de ter visitado todas as 
Fraternidades de todos os Estados do Brasil. No 
RS, a imagem e a relíquia estarão peregrinando 
por várias Fraternidades da OFS em diversos 
lugares, a partir do dia 07 de outubro 2019 até 
02 maio de 2020.  
                                                                                             

Nos dias 17 e 18 de agosto, aconteceu, no Convento S. 
Boaventura em Daltro Filho – Imigrante – RS, mais um encontro 
vocacional para jovens e adolescentes que buscam conhecer 
e discernir sobre a forma de Vida Consagrada Franciscana. 
Participaram 08 vocacionados oriundos de Agudo, Caxias do 
Sul, Esteio, Rio Grande, Tabaí e Taquari. O foco da reexão 
foi sobre vocação a partir da abordagem do Papa Francisco 
no documento “Cristo Vive” dedicado as juventudes e lançado 
em abril deste ano. A dinâmica do encontro foi marcada com 
momentos signicativos de oração, reexão, partilha, 
convivência e celebração. No dia 18 de agosto, domingo da 
celebração da vocação à Vida Consagrada, encontro 
culminou com a participação dos freis e vocacionados na 31ª 
Romaria de Nossa Senhora da Assunção em Taquari. A 
equipe do Serviço de Animação Vocacional agradece a 
todos que rezam pelas vocações e pede que continuemos 
empenhados pela causa do Reino de Deus.

ASSEMBLEIA GERAL DA 
FAMÍLIA FRANCISCANA DO RS

A Família Franciscana do RS esteve reunida no dia 16 de 
setembro de 2019 em sua Assembleia Geral Ordinária Eletiva. 
Estiveram presentes diversos religiosos e religiosas das Ordens e 
Congregações, além de representantes da Juventude 
Franciscana (JUFRA), Ordem Franciscana Secular (OFS) e de 
educadores das escolas franciscanas. A assembleia aconteceu 
no Centro de Espiritualidade e Pousada São Lourenço dos freis 
capuchinhos em Porto Alegre. Frei Arno Frelich conduziu a 
reexão da temática desde a celebração dos 800 anos do 
Encontro de Francisco com Sultão: Diálogo Inter-religioso e as 
Relações com o Diferente na Espiritualidade Franciscana. No 
decorrer, todos os serviços e eixos da CFFB do RS foram 
apresentados, demonstrando a caminhada e atividades 
desenvolvidas nos últimos anos. Em seguida, foram elencadas as 
prioridades que irão orientar a caminhada para os próximos 
anos. Por m, foi eleita a nova coordenação. Frei Nestor 
Schwerz, OFM foi conrmado como novo coordenador da CFFB 
do RS para o próximo triênio.                              Katherine Esper

ENCONTRO DOS EX ALUNOS 
FRANCISCANOS

JORNADA FRANCISCANA 
DAS JUVENTUDES

Frei Antônio Rodrigues dos Santos

No dia 14 de setembro de 2019, aconteceu, na Escola Supe-
rior de Teologia e Espiritualidade Franciscana – ESTEF (POA), 
a 4ª ed. Da Jornada Franciscana das Juventudes em parceria 
com a Família Franciscana do RS. A temática de reexão foi 
centrada na importância do diálogo com o diferente, 
inspirado no encontro de Francisco com o sultão. Participaram 
do evento, jovens oriundos das presenças onde as 
congregações e ordens franciscanas atuam no RS. Frei José 
Bernardi fez uma contextualização histórica do encontro de 
Francisco com o sultão, como também, da realidade da Igreja 
e sociedade daquela época. Na sequência, os jovens 
seguiram para as ocinas com as seguintes temáticas: 
promover o encontro nas redes sociais, realizar o ecumenismo 
na escola, vivenciar o diálogo do encontro na família e a 
vivência da Espiritualidade do diálogo no mundo. À tarde, 
aconteceram apresentações artísticas: com rodas de 
capoeira e conserto da Orquesta São Francisco de Assis do 
Centro Social dos Frades Franciscanos (Lomba do Pinheiro – 
POA). Na parte conclusiva, Frei Patrício Ceretta apresentou 
as realidades atuais das juventudes e a importância de nos 
comprometermos na promoção da cultura da paz, do 
encontro, do diálogo com o outro. .................................................
 

Aloísio Bremm

Frei Blásio Kummer

Nova Equipe de Coordenação Eleita

Momento de Reflexão dos Jovens

Foto dos Participantes do Encontro

Foto do Encontro Vocacional

Maria Madalena Mendes Pereira
Maria da Graça Duarte Mendes

                                                                                             Fonte: ofs.org.br

Frei Franklin Freitas

Foto dos Participantes do Retiro

Foto Turma de Alunos do Colégio Gustavo Adolfo da Rede Sinodal
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