
Olá, amigos e amigas: 
Paz e Bem!

Mais um ano chega ao fim. 
Nesta passagem, vivencia-se, 
de forma mais intensa, a sensa-
ção do quanto a nossa vida é 
transitória.  Abre-se momento de 
parada, de retrospectiva. Tempo 
oportuno de faz=er memória do 
caminho percorrido. Elaborar 
síntese das marcas significativas.
  Francisco de Assis, em seu 
itinerário de conversão, foi cons-
truindo e reconstruindo conforme 
se sentia inspirado pelo ‘Espírito 
do Senhor e seu santo modo de 
operar’. Na medida em que, foi 
aprofundando o caminho, procu-
rava cultivar momentos de 
parada, de reflexão sobre a 
caminhada realizada. Ao 
contemplar as marcas que 
deixara no caminho, com cora-
ção agradecido dizia: 
‘Atribuamos ao Senhor Deus 
Altíssimo todos os bens; reco-
nheçamos que todos os bens lhe 
pertencem; demos-lhe graças 
por tudo, pois d’Ele procedem 
todos os bens. (Regra não 
bulada, XII, 17-18)
  Nesta inspiração de Francisco 
de Assis, somos convidados a 
celebrar nossas alegrias, frustra-
ções, realizações do ano que 
finda, com sentimento de profun-
da gratidão, pois: ‘maravilhas fez 
conosco o Senhor’ (Sl 125)
  Ao celebrarmos intensamente 
as marcas do ano no tempo 
presente, simultaneamente 
somos provocados a projetar-
-nos para o futuro. Por isso, 
queremos acolher o ano vindou-
ro com o forte apelo do papa 
Francisco: “Não deixem que lhes 
roubem a Esperança”. “Cultivem 
um coração livre e aberto para 
acolher a novidade do Evange-
lho e as surpresas de Deus”.
                                                      

Abençoado Natal e Próspero 
Ano Novo!

Editorial

Inscrição ao Noviciado

No dia 15 de novembro, 
Frei Ronaldo Pires, da 
Província São Francisco 
de Assis, após concluir a 
Etapa do Noviciado, 
juntamente com mais oito 
noviços, em Montes 
Claros, MG, emitiu os 
Votos Temporários.

O rito da Profissão 
aconteceu durante a 
celebração eucarística, 
presidida por Frei Hilton 
Farias de Souza, Ministro 
Provincial da Província 
Santa Cruz - MG, na 
Comunidade Santo Antô-
nio. A mãe do Frei Ronal-
do, residente em Vilhena 
– RO, esteve presente, 

No dia 29 de novembro 
de 2017, Festa de Todos 
os Santos da Ordem 
Seráfica, em rito próprio, 
presidido pelo Ministro 
Provincial Frei Hilton 
Farias de Souza da Pro-
víncia Santa Cruz – MG, 
o postulante Uellinton 
Valentim Corsi da Pro-
víncia S. Francisco de 

além de muitos amigos, 
confrades e povo da 
comunidade. No dia 
seguinte, Frei Ronaldo, 
juntamente com a mãe, 
retornou para o RS. À 
tardinha do dia 17/11, na 
Casa Provincial em POA, 
houve intensa celebração 
de acolhida do Frei 
Ronaldo seguido com 
c o n f r a t e r n i z a ç ã o . 

Frei Ronaldo vai inte-
grar a Fraternidade 
Nossa Senhora da Imacu-
lada Conceição, Lomba 
do Pinheiro, Porto Alegre 
para dar continuidade a 
sua caminhada formativa 
como frade menor. 

Frei Rodrigo A. Cichowicz, OFM

Frei Blásio Kummer, OFM

Frei Ronaldo Pires faz Profissão dos Votos Temporários

Assis – RS foi admitido à 
Etapa do Noviciado da 
Ordem dos Frades Meno-
res, junto à Fraternidade 
S. Benedito – Montes 
Claros – MG. Com ele 
foram inscritos mais cinco 
postulantes da Custódia 
São Benedito – PA. Que o 
Espírito do Senhor os 
ilumine e os conduza!
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Militantes do Movimento dos 
Pequenos Agricultores (MPA) 
encerraram a greve de fome que 
durou 10 dias. O objetivo da ação 
era pressionar o Congresso Nacio-
nal para não levar adiante a votação 
da reforma da previdência. Repre-
sentes das Comissões Episcopais 
Pastorais do Laicato e da Ação 
Social Transformadora acompanha-
ram toda a movimentação e o 
desfecho da greve e organizaram a 
primeira alimentação no refeitório da 
sede da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB).

A informação é publicada por 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil – CNBB, 14-12-2017.

De acordo com Bruno Pilon, da 
coordenação nacional do MPA, a 
decisão de encerrar a greve se deu 
mediante a certeza de que a vota-
ção seria adiada para fevereiro de 
2017, conforme foi anunciado na 
tarde do dia 14/12, pelo presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia. “Entendemos que foi uma 
grande vitória”, avaliou Bruno. Con-
tudo, o líder do MPA ressalta que 
encerra-se, com o fim da greve, uma 
fase da luta, mas que a luta por 
direitos e pela democracia brasileira 
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homens e mulheres santos, ao 
longo dos séculos. Não se conten-
tou com abraçar e dar esmola aos 
leprosos, mas decidiu ir a Gúbio 
para estar junto com eles. 

Não pensemos nos pobres 
apenas como destinatários de boa 
obra de voluntariado, que se prati-
ca uma vez por semana, ou, 
menos ainda, de gestos improvisa-
dos de boa vontade para pôr a 
consciência em paz. Estas experi-
ências, embora válidas e úteis a 
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fim de sensibilizar para as neces-
sidades de tantos irmãos e para 
as injustiças que frequentemente 
são a sua causa, deveriam abrir a 
um verdadeiro encontro com os 
pobres e dar lugar a uma partilha 
que se torne estilo de vida... E, 
deste modo de viver, derivam 
alegria e serenidade de espírito, 
porque se toca com as mãos a 
carne de Cristo. Se realmente 
queremos encontrar Cristo, é 
preciso que toquemos o seu 
corpo no corpo chagado dos 
pobres, como resposta à comu-
nhão sacramental recebida na 
Eucaristia. O Corpo de Cristo, 
partido na sagrada liturgia, deixa-
-se encontrar pela caridade parti-
lhada no rosto e na pessoa dos 
irmãos e irmãs mais frágeis.

Portanto, somos chamados a 
estender a mão aos pobres, a 
encontrá-los, fixá-los nos olhos, 
abraçá-los, para lhes fazer sentir 
o calor do amor que rompe o 
círculo da solidão. A sua mão 
estendida para nós é também um 
convite a sairmos das nossas 
certezas e comodidades e a 
reconhecermos o valor que a 
pobreza encerra em si mesma. 

Nestes dois mil anos de cristia-
nismo, quantas páginas de história 
foram escritas por cristãos que, 
com toda a simplicidade e humil-
dade, serviram os seus irmãos 
mais pobres, animados por  gene-
rosa fantasia da caridade!

Dentre todos, destaca-se o 
exemplo de Francisco de Assis, 
que foi seguido por tantos outros  

“Não pensemos nos 
pobres apenas 
como destinatários 
duma boa obra de 
voluntariado”  

“Passar fome por alguns dias, para que mi-
lhões de Brasileiros não passem fome 

muitos anos” (Fr.Sérgio Goergen, OFM).            
                                                            

Mensagem do Papa Francisco: 
1º Dia Mundial dos Pobres

Greve de fome contra Reforma da 
Previdência mobiliza a classe trabalhadora

VOCÊ PODE SER FRANCISCANO TAMBÉM!

c o n t i n u a .
Um dos manifestantes é o frei 

gaúcho Sergio Görgen, membro do 
MPA. De acordo com o franciscano, 
a intenção é aumentar a “indignação 
pública” contra a reforma. “Uma 
greve de fome só se justifica numa 
situação extrema, e nós estamos em 
uma situação extrema porque essa 
reforma é uma violência contra os 
pobres, uma ameaça de fome pra 
milhões de pessoas. É hora de a 
gente mostrar a nossa indignação 
antes que seja tarde”, disse.

O bispo auxiliar de Brasília e secre-
tário-geral da CNBB acolheu as 
lideranças sociais e abençoou a 
refeição servida. Sob supervisão do 
médico Ronald Wolff, de Porto 
Alegre (RS), que acompanhou os 
militantes durante a greve de fome, 
foi servida uma canja de galinha com 
arroz integral.

Em torno da refeição, as lideran-
ças do MPA fizeram uma mística 
entoando trechos da canção 
Quando o dia da paz Renascer, de 
padre Zezinho: “Quando o dia da 
paz renascer, Quando o sol da espe-
rança brilhar, Eu vou cantar/Quando 
o povo nas ruas sorrir, E a roseira de 
novo florir, Eu vou cantar.

Frei Ronaldo acompanhado com sua mãe e Frei Rodrigo Cichowicz

Frei Uellinton recebe a Regra franciscana do Ministro Provincial de MG

Papa Francisco acolhe moradores de rua

Frei Sérgio e militantes do MPA na Greve de Fome em Brasília 
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No dia 03 de dezembro, a Pro-
víncia São Francisco de Assis 
celebrou os 60 anos de abertura 
do Seminário Nossa Senhora 
Medianeira , em Agudo, no Rio 
Grande do Sul. Na parte da 
manhã, cerca de 250 pessoas, 
participaram da missa em Ação 
de Graças. Vários frades, que 
estudaram e trabalharam neste 
Seminário, fizeram-se presentes. 

Após a missa campal, houve 
belo momento de memória histó-
rica. Vários frades e lideranças 
leigas da comunidade local parti-
lharam marcas significativas que 
ajudaram a construir a história 
deste lugar como casa de forma-
ção franciscana. Entre estes, 

Ao findar o ano de 2017, a Fraternidade do Seminário São 
Pascoal, de Três Passos, vem por meio deste espaço vocacio-
nal, agradecer a todos/as que apoiaram a nossa caminhada. 
Expressamos nossa gratidão pelo auxílio espiritual e material 
dedicado a nossa formação e missão. Permeou nossa caminha-
da a convivência fraterna, a oração, o estudo, o trabalho, a práti-
ca pastoral e o lazer. Que o mestre Jesus nos oriente sempre 
pelos caminhos da paz, do bem, do amor, tão bem vividos por 
São Francisco de Assis. E que venha 2018!

Renovamos nosso convite para você, adolescente e jovem, 
conhecer e fazer uma experiência de Fraternidade junto aos 
frades e seminaristas no Seminário São Pascoal. 

Contate-nos pelo fone/whatsapp (51-98206 4846, 55-3522 
1652) e na página do facebook: Franciscanos do São Pascoal. 

Frei Franklin Freitas, OFM
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destacou-se a partilha do Frei 
Gervásio Muttoni, agradecendo 
a todos pelo carinho com que 
sempre foi acolhido pelo povo da 
região e por tantos benfeitores, 
(católicos e luteranos), que cola-
boraram com donativos para 
sustentar o Seminário. 

Ao meio-dia, a Paróquia São 
Bonifácio organizou o almoço 
festivo.  Na parte da tarde, acon-
teceu a 1ª edição do SemeArte, 
que contou com exposições, 
feiras e apresentações culturais 
da região. Foi um dia de reen-
contros, muita animação e culti-
vo das relações de todos aque-
les que admiram o carisma de 
São Francisco de Assis.  

Celebrar o dia dois de novembro, 
Finados, no Cemitério Parque 
Jardim da Paz, em Porto Alegre, é 
sempre uma data marcante.  
Neste dia em que fazemos memó-
ria dos nossos entes queridos fale-
cidos, os frades marcam presença 
intensa junto ao povo com momen-
tos de orações, celebrações, bên-
çãos e palavras de conforto. 

Neste ano a participação do 
povo foi muito expressiva. O dia 
estava bonito e o clima colaborou 
para a boa participação das pesso-

Fr. Antônio I. Rodrigues e Fr. Luiz E. Lima , OFM

as. Às onze horas da manhã, 
aproximadamente, aconteceu a 
tão esperada chuva de pétalas 
de rosas. O momento foi de 
fortes emoções, coroado com 
uma calorosa salva de palmas.

Todas estas celebrações e bên-
çãos têm como objetivo tornar 
célebre a ressurreição de nossos 
irmãos e irmãs, a partir do Misté-
rio Pascal de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Celebrar o dia de 
finados é celebrar o dia da Espe-
rança e da Ressurreição.

  

Seminário Nossa Senhora de Medianeira ce-
lebra 60 anos

Seminário S. Pascoal agradece pela 
caminhada durante o ano de 2017

Frades marcam presença na celebração do 
dia dos finados
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No intuito de qualificar a pre-
sença e atuação evangelizadora 
dos frades, a Província S. Fran-
cisco de Assis está promovendo 
encontros de reflexão, partilha e 
celebração junto às lideranças 
leigas das nossas presenças. 
Estes são denominados de síno-
dos missionários. Sýnodos, con-
forme significado da palavra no 
idioma grego: caminhar juntos, 
expressa o propósito destes 
eventos. O Objetivo, portanto, é 
fortalecer os vínculos dos frades 
com as lideranças leigas para 
aprofundar juntos, o modo fran-
ciscano de evangelizar.

Por isso, enfatiza-se, durante os 
encontros, o cultivo e o aprofun-
damento da espiritualidade fran-
ciscana. Em torno da temática: 
Francisco, vai e reconstrói a 
minha casa, são refletidos três 

Paulo Nemitz Junior

episódios determinantes na con-
versão de S. Francisco: o 
Encontro com o Cristo Crucifica-
do na Capela de S. Damião; o 
Encontro com o leproso e o 
Encontro com o Lobo de Gúbio. 

Durante o segundo semestre 
do corrente ano, foram realiza-
dos três sínodos regionais nos 
seguintes locais: Rede de 
Comunidades Santa Clara – 
Lomba do Pinheiro – POA (02-
-03/09); Paróquia N, S. do Rosá-
rio – Horizontina – RS (24/09); 
Paróquia S. José de Taquari – 
RS (19/11).

Na avaliação as lideranças 
ressaltaram a importância de 
intensificar tais espaços de refle-
xão, partilhas, celebração e con-
fraternização para crescermos  
em comunhão com todo Povo de 
Deus. Confira algumas  imagens 

                                                            

Com o objetivo de articular uma caminhada com os jovens das 
nossas presenças evangelizadoras, realizou-se entre os dias 04 
e 05 de novembro, a 1ª edição da JFF, na região noroeste do 
RS. A Fraternidade S. Pascoal (frades e aspirantes) acolheu o 
evento no espaço do Seminário. A temática iluminadora do 
encontro foi: Vai e reconstrói a minha casa. A dinâmica do 
Encontro foi realizada com momentos diversos. Ao final, a ava-
liação dos participantes foi a de fortalecer a articulação para 
aprofundar a caminhada evangelizadora com os jovens da 

Duas edições da Jornada de Formação Franciscana (JFF) aconte-
ceram no mês de novembro com o Projeto Gurizada Franciscana:

Entre os 24 e 26 de novembro, aconteceu a 8ª edição da Jornada de 
Formação Franciscana, envolvendo jovens de Porto Alegre (Lomba 
do Pinheiro), Gravataí (Moradas do Vale), Tabaí, Agudo, Cortado e 
Lajeado. O tema desenvolvido foi “Desconstruindo muros e recons-
truindo pontes”. O encontro foi dinamizado partindo do princípio que 
todos estão naturalmente conectados de maneira que existem elos 
(pontes) que ligam uns aos outros. Durante o sábado, aconteceram 
inúmeras atividades, com rodas de conversas sobre desigualdade 
social, realidade da população LGBT, intolerância religiosa e precon-
ceito; além disso, ocorreram visitas ao lar de idosos e ao espaço de 
religião afro (umbanda). À noite, ocorreu a celebração da missa e 
após houve um momento cultural de integração e confraternização 
entre os jovens e as famílias das comunidades. No domingo, os 
jovens das diversas presenças refletiram e construíram um cartaz 
simbolizando o compromisso de sermos construtores de pontes nas 
nossas comunidades. Todo o encontro ocorreu de maneira muito 
fraterna, com muita animação, reflexão, roda de cirandas promovendo 
a boa integração entre os jovens e a comunidade anfitriã.

1. SEMINÁRIO SÃO PASCOAL - TRÊS PASSOS-RS

2. PARÓQUIA SÃO CRISTÓVÃO - LAJEADO-RS

                                                            

                                                                     

Sínodos Missionários de Lideranças Leigas Gurizada Franciscana 

J. Guilherme Pereira e Caroline Pereira

Frei Blásio Kummer, OFM

Memória dos Frades Falecidos

No dia 03 de dezembro, a 
Província São Francisco de Assis 
tem a bela tradição de cultivar a 
memória viva dos frades que já 
partiram para a Eternidade. Entre 
as diversas formas, realiza cele-
brações juntamente com os fami-
liares e amigos dos confrades fale-
cidos. Estas são intensamente 
celebradas trazendo presente às 

marcas que cada confrade deixou 
na vivência de sua vocação e 
missão. Para este ano, foram reali-
zadas duas celebrações: uma no 
Seminário S. Pascoal, em Três 
Passos  (29/10) e outra no Con-
vento São Boaventura em Daltro 
Filho (12/11).  

Rezemos pelos irmãos falecidos!  
                                                            

Fiéis recebem a bênção no dia dos finados no Jardim da Paz em Porto Alegre

Celebração no Seminário São Pascoal em Três Passos

Comunidade de Agudo e região reunidos no Seminário Nossa Senhora Medianeira

Sínodo Franciscano Regional em Taquari

Sínodo Franciscano Regional em Porto Alegre

Sínodo Franciscano Regional em Horizontina
Participantes da 8ª Edição da Jornada de Formação Franciscana

Jovens em momento de reflexão na 1ª Edição da JFF em Três Passos
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