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Paz e Bem!

No mês de agosto, celebramos a 
Festa de Santa Clara de Assis e em 
outubro a Festa do nosso Pai Seráfi-
co São Francisco. Duas celebrações 
festivas que conduzem nosso cora-
ção mais intensamente para Assis. 

Voltar a Assis, não significa simples-
mente voltar a um espaço geográfico 
que guarda a memória das marcas 
deixadas por Francisco e Clara no 
seu tempo. Mas, representa antes, 
um espaço simbólico que possibilita 
reviver a originalidade deste cultivo 
franciscano de misericórdia. É um 
movimento de volta ao Evangelho.

Este movimento de retorno ao Evan-
gelho ficou profundamente marcado 
em todo o itinerário de conversão 
percorrido por Francisco e Clara. 
Por isso, as marcas que ambos dei-
xaram, no período medieval, não 
ficam envelhecidas, caducas, carco-
midas pelo tempo. Por quê? Porque 
são marcas de Encontro com o Cris-
to Vivo, Pobre, Humilde e Crucifica-
do. Estas, portanto, permanecem 
sempre vivas, marcando e inspi-
rando o coração de muitas pessoas 
em diferentes épocas da história.  

 Por esta razão, o convite interpela-
tivo: “É preciso voltar a Assis”, car-
rega um significado muito profundo 
para os tempos atuais. Retornar e 
permanecer demoradamente em 
“Assis”. Este movimento abre pos-
sibilidades para que cada um de 
nós possa voltar-se a sua própria 
essência. Permite descobrir, atra-
vés das marcas de Francisco e 
Clara, o que realmente dá sentido 
à vida no tempo presente, sonhan-
do com um futuro de esperança.

                                                         
São Francisco e Santa Clara,

 rogai por nós!

EDITORIAL

No último dia 19 de agosto, durante a 
Celebração Eucarística na Paróquia 
São Francisco em Porto Alegre, Frei 
Luís Fernando Lima Tavares fez a Pro-
fissão Solene. Com este gesto, ele deu 
seu sim definitivo a Deus prometendo 
viver para sempre os conselhos evan-
gélicos de Obediência, Pobreza e Cas-
tidade na Ordem dos Frades Menores.

A celebração foi presidida pelo 
Ministro Provincial, Frei Inácio 
Dellazari, OFM, com a presen-
ça de vários frades, povo das 
comunidades e familiares. Me-
rece destaque especial, a par-
ticipação dum grande número da 
pastoral dos surdos, onde Frei Luis 
Fernando já atua por vários anos.

A motivação, para dar este 
passo em sua vida, espe-
lha-se no lema escolhido por 
Frei Luís Fernando: “Pregar 
o Evangelho sempre. Se ne-
cessário use palavras!” (Es-
critos de São Francisco)

Ao término da celebração, Frei 
Luís Fernando agradeceu a 

presença de todos. Pela sintonia 
de tantos rezando por ele, pela 
sua vocação. De maneira espe-
cial, expressou sua gratidão à 
presença dos seus familiares, 
pelo apoio dado na longa cami-
nhada vocacional. Por fim, na 
pessoa do Ministro Provincial, 
Frei Inácio, agradeceu à Pro-
víncia São Francisco de Assis 
por lhe acolher como membro 
na Ordem dos Frades Menores.

Rogamos ao Senhor para que 
Frei Luís Fernando continue, 
através do seu exemplo, sen-
do testemunho de fé e vivên-
cia do Carisma Franciscano.

Valdenir de Almeida Garcia

No dia 26 de agosto de 2017, realizou-se na Paróquia 
São José do Bairro Vila Nova, Porto Alegre, a Ordenação 
Presbiteral de Frei Rodrigo Machado Soares, que é filho 
da referida Paróquia. A celebração foi presidida por Dom 
Adilson, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, 
o qual conhece Frei Rodrigo de longa data. A celebra-
ção foi um momento muito bonito e emocionante para 
todos os que dela participaram. Os cantos, as orações, 
a ornamentação e a organização do espaço litúrgico e 

da liturgia, facilitaram o encontro com Deus e 
com os irmãos e irmãs. O lema que Frei Rodrigo 
escolheu para iluminar o seu ministério presbi-
teral e sua missão, encontra-se na Carta de São 
Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: “Eu 
vivo, mas não eu; É Cristo que vive em mim”. 

No dia 27 de agosto, Padre Frei Rodrigo celebrou 
sua primeira missa também na sua Paróquia de 
origem. Como a Ordenação, a Primeira Missa 
foi muito emocionante, bonita e bem participada. 
Frei Rodrigo escolheu como pregador de sua 
primeira missa Frei João Carlos Karling que, na 
homilia, deleitou a assembleia com uma belíssi-
ma reflexão. Ao final da celebração, o povo se 
dirigiu até o Salão Paroquial para participar do 
almoço de confraternização organizado por pes-
soas da própria Paróquia. Que São Francisco de 
Assis, Santa Clara e São José sempre interce-
dam pelo Padre Frei Rodrigo e por sua missão 
na Terra Santa e que nunca nos esqueçamos 
de rezar por ele, para que seja feliz e perseve-
rante no seu ministério. O Senhor vos dê a Paz!

Frei Luiz Eduardo Dias Lima

ORDENAÇÃO PRESBITERAL DE FREI RODRIGO MACHADO

FREI LUIS FERNANDO: FRADE POR TODA VIDA 



No último mês de agosto, mês 
vocacional, os frades e se-
minaristas do Seminário São 
Pascoal, de Três Passos, rea-
lizaram uma caravana voca-
cional. As paróquias visitadas 
foram: São José - São José do 
Inhacorá-RS; São Sebastião 
Mártir - Alegria-RS e Nossa Se-
nhora do Rosário – Horizonti-
na-RS. Em cada roteiro houve: 
celebração da Santa Missa, 
apresentação teatral, com bre-
ve encenação da história de 
São Francisco de Assis, segui-
do com momentos de integra-
ção e partilha entre os frades, 
seminaristas e comunidade 
local. Sementes foram lança-
das. Oxalá o Senhor da messe 
continue chamando mais ope-
rários para a vida franciscana!

Jovem, atreva-se a seguir Jesus 
Cristo de forma radical!  Conhe-
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ça a vida dos frades franciscanos e participe do 
próximo encontro vocacional a ser realizado 
nas dependências do Seminário São Pascoal 
entre os dias 25 e 26 de novembro de 2017. 

Contatos: cel./whats 51 98206 4846 ou canal 
Facebook/franciscanos do São Pascoal.

Frei Cirineu B. da Luz

SEMINÁRIO SÃO PASCOAL REALIZA CARAVANA VOCACIONAL

Em vista da preparação para o 
Ano de Noviciado que iniciará 
no próximo mês de novembro, 
fiz um retiro durante os dias 4 
a 10 de setembro, no Mosteiro 
das Irmãs Clarissas Capuchi-
nhas em Flores da Cunha.

O mesmo contou com a asses-
soria das irmãs do mosteiro, 
que trabalharam os seguintes 
temas: vocação franciscana na 
atualidade, vida de oração e 
contemplação segundo o caris-
ma franciscano, Francisco e o 
Santo Evangelho, Francisco e 
Nossa Mãe Maria. 

O contato diário com as irmãs 
e os momentos de oração e si-
lêncio, proporcionaram uma ex-

periência marcante em minha ca-
minhada vocacional. Além disso, 
pude participar dos momentos de 
oração,  próprios da vida religiosa 
contemplativa,  com as monjas do 
mosteiro. 

Neste momento importante para 
minha caminhada vocacional na 
vida consagrada franciscana, ro-
guemos a nossa Santíssima   Mãe      
, a Virgem Maria, para que inter-
ceda junto a Jesus pela minha vo-
cação, fidelidade e perseverança 
e por todas as vocações da Santa 
Igreja. 

                                                                                                 
Uellinton Corsi.

RETIRO EM PREPRAÇÃO À ETAPA DO NOVICIADO

A vocação do frade menor só se compreende desde a missão. 
É inerente ao ser frade menor a proximidade com o povo, 
ser uma presença de Paz e Bem. Os frades noviços viven-
ciam essa experiência aos sábados, junto às comunidades 
que acompanham pastoralmente. Eu Frei Ronaldo Pires, e 
com mais dois irmãos noviços, acompanhamos a comunida-
de Santa Luzia, no bairro Vila Sion, em Montes Claros - MG. 

 Ao logo do ano criamos um vínculo com a comunidade, de modo 
especial com a juventude. Nesta interação, surgiu a ideia de fa-
zermos um encontro envolvendo os jovens da comunidade e os 
frades. Esse aconteceu no dia dez de setembro, na Fraternida-
de do Noviciado São Benedito. Os jovens chegaram por volta 
das oito horas da manhã, participaram da celebração eucarística 
,seguindo com almoço junto a Fraternidade. À tarde, o encontro 
continuou com momentos de convivência, partilha de vida, cul-
minando com atividades esportivas. Essa intensa interação pro-
porcionou muita alegria e amadurecimento pessoal e comunitário.   

Caro amigo, leitor do Fradezinho! Peço reverentemen-
te que reze por todas as juventudes, para que a exem-
plo de Cristo cresçam em estatura, sabedoria e graça, 
cada vez mais conscientes, lutando por um Brasil melhor.

                           Frei  Ronaldo Pires, noviço da  Província  S. Francisco de Assis.

   

INTERAÇÃO DOS NOVIÇOS 
COM JOVENS DA COMUNIDADE

 

Para celebrar a festa de São 
Francisco, no dia 04 de ou-
tubro, os frades de Profissão 
Temporária participaram de 
diversas atividades. Alguns 
foram prestar serviços em es-
colas franciscanas que soli-
citaram atendimento. Outros 
auxiliaram a Paróquia São 
Francisco de Assis (Porto 
Alegre) dando a bênção aos 
animais. À noite, todos parti-

ciparam de uma bela procissão, 
com missa presidida por Dom Adil-
son Busin. A celebração reuniu 
um grande número de pessoas. 

É muito encantador perceber que, 
depois de tantos séculos, o Espí-
rito de Francisco ainda continua 
sensibilizando tantas pessoas no 
cuidado com a Criação, fundada 
numa  espiritualidade fraternal. 

São Francisco de Assis, rogai por 
nós!

                                       Frei Guilherme Ximenes

FRADES DE PROFISSÃO TEMPORÁ-
RIA REALIZAM ATIVIDADES NO DIA 

DE S. FRANCISCO 



3WWW.FRANCISCANOS .ORG.BR

Todos os anos, no último domin-
go do mês de setembro, reali-
zamos o encontro anual dos ex 
alunos franciscanos juntamente 
com suas famílias. Esse ocorreu 
no último dia 24 de setembro. Foi 
mais um belo e maravilhoso en-
contro de convivência, partilha e 
celebração. Alguns já chegaram 
na véspera; outros no mesmo 
dia. Após a acolhida, iniciamos 
com a Celebração da Eucaristia 
presidida pelo Frei João Car-
los Karling. Foi uma celebração 
bem animada, participativa e de 
muita reflexão. A homilia esteve 
baseada na temática do  Evan-
gelho segundo Mt 20,1-16: “Ide 
também vós para a minha vinha! 
E eu vos pagarei o que é justo.” 

Uma bela mensagem e reflexão o frei 
nos proporcionou. Fez inúmeras refe-
rências ao nosso Papa Francisco sobre 
a relação: família-Igreja-sociedade.

O almoço teve uma gostosa gali-
nhada acompanhada com diversas 
saladas. Tudo muito bem prepara-
do e organizado pela casa que nos 
acolheu. Nossa gratidão a todos! 
Estiveram presentes em torno de 
cem pessoas e um bom número de 
ex alunos vieram pela primeira vez.

Próximo encontro: 30 de setembro de 
2018. Coloque na sua agenda e reser-
ve esta data. Traga a sua família; con-
vide amigos de sua época de seminá-
rio e de amizade e marque presença.

Aloísio Bremm    

A Família Franciscana do Bra-
sil esteve reunida em Apare-
cida para celebrar, dentro do 
Ano Mariano, o Capítulo das 
Esteiras. Representantes das 
ordens e congregações fran-
ciscanas, juntamente com 
simpatizantes do carisma de 
São Francisco e Santa Clara, 
reuniram-se em Aparecida en-
tre os dias 03 e 06 de Agosto. 

Este capítulo recordou os 800 
anos em que Francisco, no 
ano de 1217, reuniu-se com 
mais de 5000 mil frades para 
celebrar e refletir a caminhada 
franciscana. Como não havia 
cama para todos, cada irmão, 
levou uma esteira que acabou 
marcando o nome do Capítu-
lo: Capítulo das Esteiras. Em 
Aparecida os franciscanos e 
franciscanas refletiram sobre 
a sua missão evangelizado-
ra nas terras brasileiras. Em 
sintonia com o papa Francis-
co assumiram contribuir com 
o projeto de uma Igreja em 
saída, que manifesta o mise-
ricordioso rosto de Deus, na 
acolhida dos irmãos e irmãs.

Outro apelo forte para nós fran-
ciscanos, é o compromisso com 
a causa ecológica, cada um 
que carrega em seu coração 
o amor por Francisco de Assis 
deve se engajar continuamen-
te na contramão das ideolo-

CAPÍTULO DAS ESTEIRAS

gias que destroem nossa Casa 
Comum. Uma espiritualidade 
que não abarca a consciência 
ecológica é uma espiritualida-
de incompleta e sem nenhum 
vínculo com São Francisco. 

Frei Ederson Queiroz OFMcap, 
presidente da CFFB, em sua 
mensagem final do capítulo 
convocou: “É chegado o mo-
mento de recolhermos nossas 
esteiras e as lançarmos sobre o 
chão das periferias do mundo, 
transformando continuamente 
nossa maneira de Ser, Estar 
e Consumir em reposta aos 
apelos do Papa Francisco. A 
realidade ecológica e sócio-po-
lítica-econômica do nosso país 
nos exige compromisso profé-
tico de denúncia e anúncio”.

Da Província São Francisco de 
Assis, participaram 06 freis: An-
tônio Izael Rodrigues Santos, 
Cirineu Bonini da Luz, Franklin 
de Freitas, João Osmar d’ 
Ávila, Rômulo Ferreira Perei-
ra, Rodrigo Soares Machado.

Franklin de Freitas

ENCONTRO DOS EX-ALUNOS

Nos dias 15, 16 e 17 de setembro 
o sítio Moinhos do Campo, na cida-
de de Bom Retiro do Sul, foi palco 
do encontro Juventudes,” Direitos 
e Fé”. O evento contou com a par-
ticipação de cerca de 90 pessoas 
de diferentes expressões religiosas 
como católicos, luteranos, umban-
distas, candomblecistas, hinduís-
tas, espíritas, budistas, anglicanos, 
evangélicos além de ateus e ag-
nósticos. A iniciativa partiu do grupo 

Mobilização RS formado pela Pastoral 
Ecumênica Universitária (Pasune) e 
pela Gurizada Franciscana que tem 
como objetivo principal a promoção 
do diálogo inter-religioso em torno 
da construção da nossa Casa Co-
mum proposta pelo Papa Francisco. 
O evento contou com a participação 
de convidados de diferentes Estados 
do país. Os momentos de espirituali-
dade/mística foram muito especiais, 
sempre relacionados com a Casa co-

mum, focando os quatro ele-
mentos: terra, água, fogo e ar. 
Houve momentos significativos 
de intensa espiritualidade, ofi-
cinas, painéis, plenárias, músi-
ca e confraternizações, sempre 
com a animação da Banda Zi-
pplayers, formada por jovens 
das comunidades da Morada do 
Vale, de Gravataí, participantes 
da Gurizada Franciscana. Uma 
das integrantes da banda e uma 

GURIZADA FRANCISCANA PRESENTE NO 
ENCONTRO JUVENTUDES, DIREITOS E FÉ.

das organizadoras do encon-
tro, Gabriela Zanatta, compôs 
também o hino da Mobilização 
RS que tem como título “Sim a 
Diversidade”, o qual traz uma 
reflexão para ouvir, sentir e re-
zar todas as injustiças, que 
devemos superar na busca 
de uma cultura do bem viver. 

Para mais informações, aces-
se www.mobilizacaors.org.

CAROLINE PEREIRA



FREI ARNO GUARAGNI PARTE PARA 
MORADA ETERNA

No dia 06/10/2017, faleceu repentinamente 
Frei Arno Guaragni, vitimado por infarto ful-
minante do miocárdio. Frei Arno integrava a 
Fraternidade Franciscana da Paróquia São 
José – Taquari – RS com a nomeação de vi-
gário paroquial. Após a morte, a Comunidade 
local organizou o velório seguido de celebra-
ção eucarística na Igreja Matriz de Taquari. 
Cedo na manhã do dia 07, o cortejo fúnebre 
seguiu para a capela do Convento São Boa-
ventura – Imigrante – RS, onde foi velado 

até a celebração das exéquias. Esta aconteceu, às 15hs. Ela foi pre-
sidida pelo sobrinho Frei Arno Frelich. Houve a participação do bispo 
da Diocese de Montenegro, Dom Paulo de Conto, vários presbíteros, 
confrades, familiares e povo de diversos lugares onde Frei Arno mar-
cou presença. Durante a cerimônia, houveram vários testemunhos 
dos presentes manifestando as marcas que Frei Arno deixou. Depois 
seguiu o sepultamento no cemitério do Convento São Boaventura.

Louvado sejas, meu Senhor, por teu grande amor, revelado 
através da vida, vocação e missão do nosso irmão, Frei Arno. 

Descanse em Paz!

                                                                            Frei Blásio Kummer
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Durante o segundo semestre deste ano, o Centro Vocacional Francisca-
no – Estrela – RS, recebeu a visita dos seguintes vocacionados:

Hegon Henrique Silva – Cascavel – PR, Guilherme Rosa – Canoas – RS, 
Adilson Machado – Montenegro – RS, Anderson Dullius – Estância Velha 
– RS, Gabriel Back – Tabaí – RS, Guilherme da Rosa Reginatto – Pouso 
Novo -  RS, Deivid Vendrúsculo de Souza – Lomba do Pinheiro - POA.

Estes vieram no desejo de conhecer e vivenciar dimensões da Vida 
Franciscana junto à Fraternidade Irmão Sol, tentando aprofundar 
o discernimento vocacional. Rezemos para que o Espírito do Se-
nhor os ilumine na busca duma resposta ao chamado de Deus.

CENTRO VOCACIONAL FRANCISCANO RECEBE 
VISITAS DE VOCACIONADOS

O SONHO DE FRANCISCO E O 
SONHO DAS JUVENTUDES.

Francisco de Assis é um dos san-
tos mais queridos e populares do 
Brasil. Presente na devoção popu-
lar e que transcende tantos credos 
e confissões. Dele temos ideias 
um tanto romantizadas: amigo 
dos animais, protetor da nature-
za etc. Mas, existem tantos ou-
tros aspectos pouco lembrados. 

Sua juventude é marcada por tan-
tas vicissitudes, que fica difícil es-
colher a mais significativa, mas 
há um movimento, dentro de sua 
alma, que merece maior atenção. 

No caminho de Espoleto, armado 
como cavaleiro, cheio de proje-
tos, desejos e com muito do seu 
ego inflado, é surpreendido por 
uma estranha voz. Estabelece-se 
um diálogo provocador e descon-
fortável. Entre dormindo e acor-
dado Francisco pergunta: “Que 
queres que eu faça?”. A respos-
ta curta é decisiva na vida do jo-
vem de Assis: “Volta à tua terra...”.          

Assim também acontece com os 
nossos jovens. Têm sonhos, ob-
jetivos, tantas vontades e, em um 
dado momento, circunstâncias e 
pessoas mostram que é necessário 
refazer a rota, fazer outro caminho.

Voltar não é fácil.  Ressignificar  a 
vida é um grande desafio. É ne-
cessário um exercício de humilda-
de. Saber dar novos significados 
a perdas e a experiências dolo-
rosas é fundamental para quem 
deseja ter uma vida mais feliz.

Voltar pede um movimento da alma, 
não é só questão de fazer escolhas. 
É fazer o caminho de Francisco, 
pensar, refletir e finalmente decidir.

Ressignificar a vida é preciso, 
pois, mais importante do que 
possuir e fazer, é como nós en-

xergamos a nós mesmos. 

Quem nunca se reinventa, pro-
vavelmente, morrerá afogado por 
uma onda de mesmice, passará 
pela vida em estado de frustração.

Para experimentar a vida com sig-
nificado e coragem é preciso fazer 
como Francisco: se arriscar no 
terreno das incertezas e da luta. 

O grande legado que Francisco 
deixa à juventude é a capacidade 
de sonhar com dias melhores 
e que outro mundo é possível, 
baseada unicamente na práti-
ca do amor. Este jeito de ser 
e viver oferece uma alternati-
va de vida à cultura de morte, 
que permeia nossas realidades.

Walter Frederico Garcez

Frei Blásio Kummer
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