
Olá, amigos e amigas!

Com alegria apresentamos a 1ª 
edição do Fradezinho de 2018.
Durante o tempo de preparação 
para a celebração do Mistério 
Pascal, a Igreja do Brasil, através 
da CF 2018, trouxe para o centro 
das reflexões as diferentes 
formas de violência que imperam 
em nossa sociedade. Diante da 
complexidade da temática, o 
Texto Base da Campanha assim 
reflete: “Encontramo-nos em um 
período da história no qual nos 
sentimos, às vezes, impotentes 
na busca de soluções para os 
problemas propostos. Em 
tempos que a paz está ameaça-
da, é preciso observar critica-
mente a realidade com olhar de 
quem acredita na superação por 
meio da fraternidade.” (n.23)
Por isso, mesmo com nossa 
fragilidade humana e o senti-
mento de impotência diante das 
forças violentas de morte que 
imperam no contexto atual, 
nossa reação não se concentra 
em mecanismos de poder e 
força que a sociedade propõe, 
mas, está no Cristo Crucificado-
-Ressuscitado. Ele sofreu a 
violência do sistema opressor 
político-religioso e enfrentou o 
poder das trevas da morte. 
Porém, apesar de aparentemen-
te este poder demonstrar-se forte 
aos olhos do mundo, Deus o 
derrotou com a Ressurreição do 
seu Filho. Portanto, a morte que 
parecia imperar para sempre, foi 
vencida, superada com a Vida 
do Cristo Ressuscitado.  Ilumina-
dos pela presença deste Mistério 
do Cristo Vivo, somos interpela-
dos a resistir e superar as forças 
poderosas da violência, da 
morte, promovendo o cuidado 
da vida com gestos concretos de 
Paz e Bem.

                                                                            
Frei Blásio Kummer, OFM

Editorial

Celebração da Vestição

No dia 07 de abril de 2018, Frei Tiago Frey foi 
ordenado presbítero na Igreja Matriz Santa Inês, 
de Três Passos – RS. A cerimônia foi presidida 
por D. Antônio Carlos R. Keller, bispo da Dioce-
se de Frederico Westphalen com a presença de 
Frei Inácio Dellazari, Ministro Provincial da Pro-
víncia São Francisco de Assis – RS e vários con-
celebrantes. Além da participação massiva do 
povo da Comunidade de Três Passos, também 
participaram caravanas das comunidades de 
Gravataí, Horizontina, Tabaí, Tiradentes do Sul. 
O lema escolhido por Frei Tiago para inspirar o 
seu ministério foi: “O bom pastor dá a vida por 

No dia 11 de março de 2018, o noviço Frei 
Uellinton Valentim Corsi, da Província S. Fran-
cisco de Assis - RS, juntamente com mais cinco 
noviços da Custódia S. Benedito - Amazônia, 
foram revestidos com o Hábito Franciscano. A 
cerimônia foi presidida pelo Frei Hilton, Minis-
tro Provincial da Província Santa Cruz – MG, 
na Casa do Noviciado da Fraternidade S. 
Benedito, em Montes Claros – MG. Ao abenço-
ar o Hábito, Frei Hilton, destacou que, segundo 
a intuição de São Francisco de Assis, a vesti-
menta tem o formato de Cruz, simbolizando o 
comprometimento duma vida de penitência em 
conformidade com o seguimento do Cristo Cru-
cificado. Que o Espírito do Senhor ilumine e 
conduza estes jovens noviços para que 
possam perseverar nesta caminhada.

suas ovelhas” (Jo 10,11). Cristo, o Bom Pastor, entrega 
a sua vida para a salvação do mundo, com a morte 
redentora na cruz. Atraído por este Mistério, Frei Tiago 
foi escolhido, ungido e enviado para continuar a entre-
gar a sua vida como presbítero a serviço do Povo de 
Deus. No dia seguinte, 2º Domingo do Tempo Pascal, 
no mesmo local, Padre Frei Tiago presidiu a primeira 
missa solene. Logo após, no Seminário S. Pascoal de 
Três Passos, local onde Frei Tiago iniciou sua caminha-
da vocacional franciscana, houve grande confraterniza-
ção. Rezemos pela sua perseverança e que o Espírito 
suscite sempre mais vocacionados e vocacionadas, 
nesta trajetória, para a edificação do Reino de Deus. 

Frei Luiz Eduardo D. Lima, OFM

Frei Blásio Kummer, OFM

Frei Tiago Frey é Ordenado Presbítero
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Reunião da equipe de coordenação da 
Gurizada Francsicana

No dia 25 de março, a equipe de 
coordenação da Gurizada Fran-
ciscana se reuniu, na cidade de 
Tabaí, para realizar alguns enca-
minhamentos das atividades que 
acontecerão neste ano de 2018. 

Em Julho deste ano irá aconte-
cer o 3º Encontro Nacional Fran-
ciscano das Juventudes, em Vila 
Velha, no Espírito Santo. Do RS 
irão participar 45 delegados, 
representando as juventudes dos 
lugares onde os frades atuam.

Em preparação a este momen-
to, acontecerão dois encontrões, 
para reunir as juventudes das 
presenças franciscanas do RS. O 
primeiro, será dia 29 de abril na 
Paróquia Cristo Rei, em Não-Me-

-Toque, e o outro, dia 06 de maio, na 
Paróquia Nossa Senhora Auxiliado-
ra, no município de Progresso.

Ambos os encontros terão a 
mesma temática: “Vós todos sois 
irmãos e irmãs”. Os jovens podem 
organizar as suas caravanas e esco-
lher em qual dos lugares, Não-Me-
-Toque ou Progresso, fica mais fácil 
a sua participação. O Encontro é  
aberto a todos os jovens que querem 
refletir e aprender um pouco mais 
sobre São Francisco. Não há taxa de 
inscrição, e o almoço será partilhado. 
Cada jovem é convidado a trazer um 
prato para confraternizar. 

(contatos: email: gurizadafran-
ciscana@gmail.com  
Fone: (55) 99923 3533.) 

No contexto atual da nossa histó-
ria, convivemos com tantos sinais 
de morte que temos dificuldade 
em discernir a presença do Res-
suscitado no meio de nós. Nesta 
reflexão, queremos nos deixar 
inspirar pela versão do evangelis-
ta Marcos que evidencia o desâni-
mo e a confusão que os discípulos 
experimentaram depois que rece-
beram o anúncio da paixão e 
morte de Jesus. Tal perplexidade 
aproxima-se àquela que os discí-
pulos de Emaús experimentaram. 
Eles pensam que entenderam o 
que tinha acontecido em Jerusa-
lém, mas Jesus avalia como 
insensatos e lentos de coração (cf. 
Lc 24,25).

Conforme a narrativa, num certo 
ponto, Jesus se aproxima e cami-
nha com eles. Os dois discípulos, 
que deveriam conhecer muito 
bem Jesus, pois estiveram com 
Ele por bom período de tempo, 
agora não são capazes de reco-
nhecê-lo. Depois desta aproxima-
ção física do Ressuscitado em 
relação aos discípulos, Ele ainda 
toma a iniciativa de perguntar: que 
palavras são essas que trocais? 
(Lc 24,16). Jesus mostra um com-
portamento educativo e faz uma 
pergunta retórica para fazê-los 
expressar e envolvê-los. Não se 

manifesta imediatamente porque o 
reconhecimento do Ressuscitado 
requer um caminho. Parafraseando 
a pergunta, Jesus está dizendo: o 
que está no coração de vocês, qual é 
o interesse de vocês? À pergunta 
feita por Jesus segue longa resposta 
destes dois discípulos carregada de 
presunção e com o desejo de querer 
ensinar algo; praticamente é a trans-
missão oral do falimento que eles 
estão experimentando naquele 
exato momento. Eis porque eles não 
o reconhecem. Eles estão convictos 
de saberem mais do que aquele 
forasteiro que acabaram de encon-
t r a r .

Um particular que é preciso notar 
está no fato do evangelista colocar 
em cena os dois discípulos, mas 
nomeia apenas um, Cléofas. Quem 
poderia ser o outro? Considerando a 
natureza própria das narrações bíbli-
cas, do ponto de vista narrativo, o 
narrador deixa espaço para que o 
leitor se sinta envolvido e ocupe 
também um lugar dentro da narra-
ção. O outro discípulo, então, sou eu, 
é você, é cada fiel que recebe este 
anúncio. Segue, portanto, a interpe-
lação a cada um de nós:  abrir os 
olhos da nossa fé para perceber os 
sinais da presença do Ressuscitado 
em nossa caminhada no tempo 
a t u a l .

Reprodução / Carta Pascal do Ministro Geral da OFM

Discernir a Presença do 
Ressuscitado

ORDENAÇÃO DIACONAL

Levanta-te, vem aqui 
para o meio! (Mc 3, 3)

Frei Luis Fernando Tavares, OFM

LOCAL: Paróquia São Francisco de Assis
             R. São Luis, 607
             Bairro Santana
             Porto Alegre - RS

DATA: 12/05/2018

HORÁRIO: 17h
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Na Regra não Bulada, IV, Francisco diz: “Aconselho, todavia, 
admoesto e exorto a meus irmãos no Senhor Jesus Cristo que, 
quando vão pelo mundo, não discutam nem alterquem com 
palavras nem julguem os outros; mas sejam mansos, pacíficos e 
modestos, brandos e humildes, falando a todos honestamente, 
como convém”.

São inúmeras as citações referente à proposta de não-violência 
nas Fontes Franciscanas, mas gostaria de terminar com a citação 
da Admoestação XV: “São verdadeiramente pacíficos aqueles 
que, por tudo o que sofrem neste mundo, conservam a paz na 
alma e nos corpo por amor de Nosso Senhor Jesus Cristo”

Conclusão
Por incrível que possa parecer, nós não devemos negar a exis-

tência do conflito, velado ou submerso em nosso íntimo ou na rela-
ção com o próximo. Contudo, não podemos nos omitir na busca de 
iniciativas de soluções. A omissão não dá frutos. Precisamos ir ao 
encontro de ambas as partes envolvidas no conflito. Apontar aber-
tamente luzes e possibilidades de superação.

A proposta de pacificação e não-violência, a partir de Francisco, 
mostra necessidade de desarmamento físico, psicológico e espiri-
tual. Dessa forma, O respeito às necessidades e realidades dos 
outros é o caminho mais eficaz para a paz real.
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A Fraternidade do Seminário São Pascoal – Três Passos – RS iniciou 
a caminhada deste ano com o objetivo de intensificar a vivência do caris-
ma franciscano junto à Comunidade local e regional. A proposta é favo-
recer, sempre mais, o uso do espaço do seminário como espaço de 
evangelização, promovendo encontros formativos e retiros para jovens e 
lideranças leigas das nossas presenças evangelizadoras na região noro-
este do Estado. Para este ano, a Fraternidade está assim constituída: 
Frei Aldir Mattei (reitor), Frei Ilário Battisti (formador), Frei Miguel Becker 
(animador vocacional), juntamente com os aspirantes Diogo Rafael Fon-
tanive – Três Passos e Lucas Henrique Engeroff – Humaitá – RS. 

Durante o ano corrente, Frei João Osmar celebra quarenta anos 
de Caminhada Vocacional Franciscana. Seguem, abaixo, alguns 
acentos do seu relato:

Sou João Osmar D’Ávila, filho mais velho de Bento D’Ávila Maciel 
e de Maria Santinha Loch Maciel (falecidos), nascido em 22 de 
março de 1952 na localidade de Linha Alta, Cerro Branco, RS. 

Desde tenra idade participava, com meus pais, da vida da minha 
Comunidade (Grupo de jovens, Catequista). Com a morte prema-
tura de meu pai assumi a responsabilidade da casa e da Comuni-
dade. Esta etapa foi de aproximadamente cinco anos. Então consi-
derando missão cumprida em casa, comecei a pensar em minha 
própria vida e caminhada neste mundo.

Como a minha Comunidade pertencia à Paróquia São Cláudio, 
de Cortado, Paraíso do Sul, Cachoeira do Sul, então sob a respon-
sabilidade dos Freis Franciscanos, procurei, em 1978, Frei Gervá-
sio Muttoni para falar-lhe de minhas intenções. 

Os frades, residentes no Bairro Lomba do Pinheiro – POA, rea-
lizaram um dia de recolhimento, orientados pelo Ministro Provin-
cial Frei Inácio Dellazari, para iniciar a caminhada do ano como 
Fraternidade Evangelizadora inserida na vida do Povo de Deus.  

 Atualmente, dez frades residem neste local, em diferentes 
casas, assumindo diversos trabalhos Pastorais e Sociais. Entre 
estes,  destacam-se: o trabalho junto à Rede de Comunidades 
Paróquia Santa Clara, onde os freis atuam pastoralmente, presi-
dindo celebrações, ministrando os sacramentos, arrecadando 
alimentos para famílias carentes; os trabalhos junto a Instituição 
Social Centro de Promoção da Criança e do Adolescente 

Depois que fiz meus estudos primários e secundários em Agudo 
– RS, iniciei minha Caminhada Franciscana na Ordem dos Frades 
Menores no RS. Fiz a Etapa do Postulantado em Taquari, Novicia-
do em Daltro Filho, onde fui aceito na Fraternidade Provincial.

Como Frade Menor, procuro sempre ser fiel às duas origens de 
minha vida: Primeiro meus familiares e minha terra natal. Gente 
humilde, duma localidade sem nenhuma expressão em âmbito 
regional ou nacional; em segundo lugar, minha origem enquanto 
Frade Menor: São Francisco de Assis, lá na Itália. Na nossa 
origem, o Pobrezinho afirmou: Esta Fraternidade será chamada 
de: “Ordem dos Frades Menores”, isto é, em contraponto aos Maio-
res da Sociedade de seu tempo.

Nestes quarenta anos de Caminhada Vocacional Franciscana 
procuro cultivar e ser fiel a estas duas origens. Sei que não é fácil, 
mas não é impossível. Esta foi a motivação que me levou a cele-
brar este momento jubilar de Ação de Graças juntamente com a 
Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, que celebra seus 77 
anos de fundação, na minha terra natal. Paz e Bem!

Frei Ilário Battisti, OFM

Fraternidade São Pascoal – Três Passos
Frei Ronaldo Pires, OFM        

Frei Jorge Luís Huppes, OFM       

Frades Menores inseridos na vida Povo de Deus

São Francisco e a Campanha da Fraternidade 2018

Frei Blásio Kummer, OFM

Frei João Osmar: Uma Vocação Franciscana
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Frei Franklin Freitas, OFM

Missão Franciscana das Juventudes 

No dia 18 de março, aconteceu 
na Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário, em Horizontina, a primei-
ra reunião em vista da 2ª Missão 
Franciscana das Juventudes.

O encontro contou com a 
presença dos freis que atendem a 
Paróquia, de várias lideranças das 
comunidades e dos grupos de 
jovens JUFRA, JUSC e EMAÚS. 
Também estiveram presentes Frei 
Aldir Mattei, com os aspirantes do 
Seminário São Pascoal de Três 

Passos, Frei Blásio Kummer, pelo 
Serviço de Animação Vocacional e 
Frei Franklin Freitas, pelo Centro 
Franciscano de Evangelização e 
Missão (CEFREM) de Agudo -RS. 

A 2ª Missão Franciscana das 
Juventudes vai acontecer em Hori-
zontina – RS nos dias 7, 8 e 9 de 
setembro, e terá como tema: “Com 
Francisco e Clara cultivando 
sementes de Paz”. A Paróquia 
começa a se preparar para acolher 
cerca de 150 jovens missionários.

Fraternidades e aspirantes da Fraternidade Seminário São Pascoal

Grupo reunido em preparação da 2º edição da Missão Franciscana da Juventude

Frades inseridos no meio popular - Lomba do Pinheiro - Porto Alegre

(CPCA); o atendimento no Cemitério Parque Jardim da Paz, na 
realização das celebrações das exéquias e acompanhamento dos 
familiares fragilizados pela perda de seus entes queridos.

Diante do enorme desafio de viver o Evangelho, como Frades 
Menores, comprometidos com a vida do Povo de Deus, convido a 
todos, para rezarem por toda a Província Franciscana São Fran-
cisco de Assis, RS. Que o bom Deus continue abençoando todos 
os frades e seus trabalhos, enviando também novas vocações 
“pois a messe é grande e poucos são os operários.” Que o Cristo 
ressuscitado derrame abundantemente suas bênçãos, sobre 
todos os amigos e amigas, leitores do Fradezinho. Paz e Bem!   

1. A Temática da Campanha da Fraternidade 2018
Nesta Campanha da Fraternidade, de 2018, o tema é um con-

vite para refletir as nossas atitudes violentas. “Fraternidade e 
superação da violência”, é muito mais do que não praticar a 
violência física ou moral, mas é ser alguém pacifico.

O lema é do Evangelho segundo Mateus 23,8 “Vós sois todos 
irmãos”. É uma perícope no contexto onde Jesus critica os fari-
seus e escribas, por amarrarem pesados fardos nos ombros do 
povo. Quando Jesus cita esta passagem, Ele continua dizendo 
que a ninguém devemos chamar de Mestre, pois todos somos 
irmãos, a ninguém devemos chamar de Pai, pois um é o nosso 
Pai, o celeste (Mt 23, 8-10). Cristo é a prova de que a maneira 
mais eficaz de acabar com a violência é perdoar sempre (Mt 
18,21). Pois, “a superação da violência passa necessariamente 
pela conversão dos atos do homem que pressupõe uma conver-
são do coração” (Texto Base CF 2018, n°172).

2. São Francisco e a proposta de não-violência
Na Legenda dos Três Companheiros, n°58, Francisco orienta 

seus confrades para o sentido e o significado da Paz: “Pois tinha 
o grande desejo de que tanto ele como seus irmãos transbordas-
sem em tais obras pelas quais Deus fosse louvado e dizia-lhes: 
‘Assim como proclamais a paz com a boca, assim em maior 
medida a tenhais nos vossos corações. Ninguém por meio de 
vós seja provocado à ira ou escândalo, mas todos sejam provo-
cados pela vossa mansidão à paz, à benignidade e à concórdia”.
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