
Olá, amigos e amigas, 
Paz e Bem!

Na virada do primeiro semestre 
do ano, estamos apresentando, 
para vocês leitores (as), a 2ª 
edição do Fradezinho de 2018.

Na medida em que o ano 
avança, vamos construindo 
nossa história, sempre movidos 
pela força do Espírito. Entre os 
destaques da caminhada da 
Igreja do Brasil está a celebração 
do Ano do Laicato. Toda a 
reflexão está focada no fortalecer 
a vocação batismal dos 
leigos(as) e a promoção do seu 
protagonismo na vida da Igreja e 
na Sociedade. A carta enviada 
pelo Papa Francisco, na celebra-
ção de abertura, anima os fiéis 
interpelando-os para  ‘nova saída 
missionária’: “Não se trata 
simplesmente de abrir a porta 
para que venham, para acolher, 
mas de sair porta fora, para 
procurar e encontrar. De modo 
concreto, os(as) leigos(as), 
através de sua consagração pelo 
Batismo e Confirmação, têm 
como missão particular a trans-
formação das realidades terre-
nas para que toda a atividade 
humana seja transformada pelo 
Evangelho”. Além disso, o Papa 
mostrou preocupação com o 
atual momento do país e clama 
pela unidade dos fiéis: “E, nesse 
momento particular da história do 
Brasil, é preciso que os cristãos 
assumam a responsabilidade de 
ser o fermento de uma socieda-
de renovada, em que a corrup-
ção e a desigualdade deem 
lugar à justiça e solidariedade”.

Nós, parte da Família francisca-
na, somos também interpelados 
a aprofundar a dimensão laical 
do Carisma franciscano. Buscar-
mos ser sal da terra e luz do 
mundo do jeito de Francisco e 
Clara de Assis.

Editorial

FRADES RENOVAM VOTOS TEMPORÁRIOS

No dia 12 de maio de 2018, na Igreja São 
Francisco de Assis – POA, Frei Luís Fernando 
foi ordenado diácono. A celebração foi presidida 
por D. Aparecido Donizete, Bispo auxiliar da 
Arquidiocese de Porto Alegre, com a presença 
de vários presbíteros, religiosos, religiosas, 
familiares, amigos, vindos de diferentes localida-
des. Em decorrência a dedicação de Frei Luís 
Fernando à Pastoral dos Surdos, toda a cerimô-
nia foi interpretada na língua dos sinais com par-
ticipação dum significativo grupo de surdos. 

O lema escolhido por Frei Luís Fernando para 
exercer o ministério diaconal foi: “Levanta-te e 
vem aqui para o meio” (Mc 3,3). Após a celebra-
ção, houve bela confraternização no salão paro-
quial, preparada pela comunidade da Igreja S. 
Francisco de Assis. Que o Espírito do Senhor 
ilumine e conduza Frei Luís Fernando em seu 
novo ministério de serviço ao Povo de Deus.

No domingo de Pentecostes (20/05), os 
frades, da Etapa de Profissão Temporária, Ciri-
neu Bonini da Luz, Jorge Luís Huppes e Luiz 
Eduardo Dias Lima renovaram os votos de con-
sagração a Deus. A cerimônia aconteceu 
durante a Celebração Eucarística, na Comuni-
dade Santa Clara - R e d e  d e  C o m u n i d a -
d e s  S ã o  J o s é ,  e m  G r a v a t a í .  

Os três frades, na presença de vários confra-

Frei Luiz Eduardo D. Lima, OFM

Frei Blásio Kummer, OFM

ORDENAÇÃO DIACONAL DE FREI LUÍS FERNANDO
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Fernando Martins (Santo Antônio) 
nasceu em Lisboa em 1195, numa 
família nobre. Desde a infância 
manifestava o desejo de se consa-
grar a Deus. Jovem, tornou-se 
Cônego Regular de Santo Agosti-
nho. Foi ordenado sacerdote. 
Quando viu os restos mortais dos 
cinco patronos mártires francisca-
nos, decidiu entrar na Ordem dos 
Frades Menores, assumindo o 
nome de Frei Antônio. Foi lhe confia-
do o oficio da pregação, tornou-se, o 
primeiro “Mestre de Teologia” da 
Ordem franciscana. Percorreu a 
Itália e a França, anunciando o 
Evangelho com grande fervor apos-
tólico. Deus  confirmava sua prega-
ção com milagres. Em Rímini, Frei 
Antônio, durante vários dias pregava 
o Evangelho, querendo reconduzir 
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No ano de 2018, a Igreja do 
Brasil celebra o Ano do Laicato, 
que tem  tema: “Cristãos Leigos e 
Leigas, sujeitos na ‘Igreja em 
saída’, a serviço do Reino”. O 
lema iluminador é: Sal da terra e 
luz do mundo (Mt 5,13-14). O 
principal objetivo do projeto con-
siste em: “Como Igreja, Povo de 
Deus, celebrar a presença e 
organização dos cristãos 
leigos(as); aprofundar a sua iden-
tidade, vocação, espiritualidade e 
missão; e testemunhar Jesus 
Cristo na sociedade”.

A IGREJA CELEBRA ANO DO LAICATO SANTO ANTÔNIO 
“DOUTOR DO EVANGELHO”

VOCÊ PODE SER FRANCISCANO TAMBÉM!

os hereges ao caminho de Deus, e 
não foi ouvido. Antônio então, foi à 
margem do mar e começou a dirigir 
a palavra aos peixes: “Ouvi a palavra 
do Senhor, peixes do mar e do rio, já 
que os infiéis hereges desprezam 
ouvi-la” (Atos do bem-aventurado 
Francisco e seus companheiros). 
Logo cardumes de peixes se aproxi-
maram e ouviram o santo. Os here-
ges, vendo a façanha, sentaram-se 
aos seus pés e pediram que lhes 
anunciasse o Evangelho também. É 
por isso e muito mais, que Gregório 
IX chamou-o de “Arca do Testamen-
to e Martelo dos Hereges”. Seus 
sermões são carregados de Sabe-
doria e Espírito Divino.  Doutor da 
Igreja, Pio XII o homenageou com o 
titulo de “Doutor do Evangelho”. 

                                                                     

Momento do Rito de Ordenação de Frei Luis Fernando

Da esquerda para a direita: Frei Jorge Luís Huppes, Frei Cirineu Bonini da Luz e Frei Luiz Eduardo Dias Lima.

des e o povo da comunidade local, reafirmaram, nas 
mãos do Ministro Provincial, Frei Inácio Dellazari, o 
seguinte compromisso: 

Seguir com radicalidade o Cristo Crucificado-Res-
suscitado, a exemplo de Francisco de Assis, vivendo 
sem nada de próprio, em obediência e docilidade ao 
Espírito e seu santo modo de operar, no cultivo da 
pureza do coração. Que o Espírito do Senhor os ilumi-
ne e conduza para que perseverem nessa caminhada.
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A beleza deste Ano do Laicato 
está no chamado de Deus à voca-
ção missionária de cada batizado. 
Cada leigo (a) deve repetir como S. 
Paulo: “Ai de mim, se eu não evan-
gelizar (1Cor 9,16). Mas, para tal, a 
oração deve estar presente na sua 
vida pessoal e comunitária, sobre-
tudo a Eucaristia. O leigo que não 
reza, não comunga, não medita a 
Palavra de Deus e não estuda a 
Doutrina da Igreja, não tem perse-
verança na missão de batizado. 

A missão dos leigos(as) é muito 
importante, pois estão junto à 

comunidade e à sociedade. 
Muitas vezes, chegam a lugares 
onde o padre ainda não chegou. 
Não basta somente participar das 
missas, dos sacramentos, têm 
que levar a Boa Nova a todos 
com amor e alegria. 

Então, queridos irmãos e irmãs, 
o Ano do Laicato quer, em sínte-
se, fomentar o protagonismo 

dos(as) leigos(as) na vida da Igreja 
e na Sociedade. Portanto, o 
momento é agora, vamos ser o sal 
que conserva e dá sabor e a luz que 
ilumina cada vida. 

Fonte: Documento da CNBB 105 
- CRISTÃOS LEIGAS E LEIGOS 
NA IGREJA E NA SOCIEDADE – 
Sal da Terra e Luz do Mundo.
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Imbuídos pelo espírito franciscano e motivados a assumir a vida de 
um irmão e menor no mundo, nós, noviços da Custódia São Benedito 
da Amazônia e da Província São Francisco de Assis no Rio Grande 
do Sul, iniciamos o ano de Noviciado em Montes Claros, Minas 
Gerais, em novembro de 2017. Desde então, vamos experimentan-
do, diariamente,  constante vida de oração e interiorização que nos 
impulsiona à busca do Transcendente. Tal busca acontece individual-
mente e, mais importante, no seio da Fraternidade que é o cerne de 
nossa vocação franciscana. 

Frei Uellinton Corsi, OFM - Província São Francisco de Assis Franciscanos-RS
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 Muitas pessoas nos perguntam: como é a vida no Seminário? Como 
resposta, segue um breve relato da nossa rotina no Seminário São Pas-
coal, em Três Passos, no RIo Grande do Sul. 

No início da caminhada do ano, elaboramos, juntamente com os freis, 
o nosso programa formativo. Para este ano, formulamos o seguinte obje-
tivo: “Iluminados pelo Evangelho, em espírito fraterno, cultivando a fé, a 
oração e o trabalho, queremos discernir a vocação”. Nessa inspiração, 
desejamos conviver fraternalmente, buscando, acima de tudo, respon-
der ao chamado que Deus propõe a cada um de nós. Colocamo-nos na 
disponibilidade para que, através do Santo Evangelho, possamos trans-
mitir a paz e a alegria ao Povo de Deus.

Diogo Rafael Fontanive e Lucas Henrique Engeroff

FRADE NOVIÇO RELATA SUA EXPERIÊNCIAASPIRANTES PARTILHAM SUA CAMINHADA
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A Província S. Francisco de Assis, desde a sua origem, desenvolve o 
trabalho missionário conhecido como Missões Populares Franciscanas. 
O mesmo é dinamizado por uma equipe formada por frades, irmãs e 
leigos(as). Ao longo da história da Província, já aconteceram inúmeras 
edições em diversas paróquias em várias dioceses. 

A principal característica das Missões Populares Franciscanas está 
marcada como um tempo oportuno de aprofundamento de vivência da fé 
cristã na comunidade eclesial. A proposta está focada nos seguintes 
objetivos: mobilizar, sensibilizar e animar as comunidades; refletir, apro-
fundar e celebrar os temas propostos pela comunidade; estimular o 
protagonismo dos leigos na Igreja; despertar vocações missionárias 
leigas, religiosas e sacerdotais; acolher e envolver os excluídos e afasta-
dos da comunidade.

VOCÊ SABE O QUE SÃO MISSÕES 
POPULARES FRANCISCANAS?

Sabemos que, para a nossa caminhada formativa, é muito importante 
a nossa participação na vida do Seminário e da Comunidade Eclesial. 
Por isso, juntamente com os freis, realizamos diversos trabalhos na 
casa, somos responsáveis na preparação das missas e dedicamos 
tempo para o nosso estudo. Na Comunidade da Matriz, Paróquia Santa 
Inês, auxiliamos, sobretudo, no serviço da Liturgia.   

A realização dessas atividades contribui para que nós possamos 
deixar as nossas marcas, a partir do que São Francisco e Santa Clara 
testemunham em sua missão ao acolherem os mais pobres e necessita-
dos como irmãos. Um grande abraço a todos! Paz e Bem!

Fazemos a experiência dos discípulos que, ao subir o monte com o 
Senhor, queriam permanecer, mas desceram e foram enviados à 
missão. Do mesmo modo, nós, em nosso cotidiano, procuramos 
estar na presença do Senhor nos vários momentos de oração e, ao 
chegar o final de semana, vamos para a pastoral ao encontro do 
nosso povo. Exercemos aí nossa vocação de irmãos menores e itine-
rantes. Compartilhamos  a realidade do povo que reside nas comuni-
dades em que exercemos o trabalho pastoral, traduzindo o apelo do 
Papa Francisco para que saiamos ao encontro e peguemos o 
“cheiro” das ovelhas, tornando-se uma Igreja em saída. 

Somos gratos a todos pelas orações, apoio e por se recordarem de 
nós, ao passarmos por esta experiência marcante em nossas vidas. 
Dos gestos mais singelos aos mais grandiosos, todos são de extraor-
dinária importância. Agradecemos as visitas realizadas até o 
momento pelos nossos confrades do Norte e do Sul. Elas são 
sempre fonte de imenso entusiasmo, incentivo e alegria. Peçam a 
Deus por nós para que permaneçamos unidos no amor de Cristo. A 
todos Paz e Bem!       

Dia 13 de junho, Festa de Santo Antônio. O santo mais conhecido e 
venerado em nossa cultura religiosa popular. Por isso, em muitos 
lugares ocorreram várias celebrações com bênçãos e distribuição do 
tradicional pãozinho de Santo Antônio.

Em Bento Gonçalves, no Santuário Santo Antônio, milhares de 
devotos participaram, ao longo do dia, de celebrações, procissão, 
bênçãos da saúde e outras atividades comemorativas em torno do 
Santo Padroeiro. Um grupo de frades franciscanos da Província São 
Francisco de Assis, pelo terceiro ano consecutivo, participou dando 
bênção, orientação espiritual e atendendo confissões. 

A Pastoral do Cuidado das Vocações da Província São Francisco 
de Assis manifesta profundo agradecimento a cada padrinho e madri-
nha pelas orações e generosas doações às vocações franciscanas. 
Por intercessão de Santa Maria dos Anjos, São Francisco e Santa 
Clara, o Senhor te abençoe e te guarde.

Conta Para Doações: 
SICREDI                            AG 119                            C.C. 743160
 

BÊNÇÃO AOS DEVOTOS DE SANTO ANTÔNIO

Diogo Rafael Fontanive (à esquerda) e Lucas Henrique Engeroff (à direita)

O primeiro aconteceu no dia 29/04 em Não-Me-Toque – RS. O mesmo 
reuniu jovens da Comunidade Local, Horizontina, São José de Inhacorá, 
Três Passos. 

O segundo Encontro ocorreu em Progresso, no dia 06/05, e contou 
com a participação de inúmeros jovens de Gravataí, Porto Alegre, 
Agudo, Cortado, Tabaí, Lajeado, Rio Grande e Progresso.

Em ambos, participaram cerca de 70 jovens. A reflexão girou em torno 
do lema: “Vós todos sois irmãos e irmãs”. Todos os momentos foram 
muito vivenciais, marcados por oração, palestras, oficinas, debates, 
partilhas, convivência, animação, integração e celebração. As comuni-
dades anfitriãs, juntamente com os jovens do local, organizaram toda a 
infraestrutura aos eventos dos quais a Gurizada Franciscana passou. 

Durante o primeiro semestre, a Gurizada Franciscana realizou dois 
Encontros Regionais dos Jovens Franciscanos. Estes reuniram jovens 
de diferentes lugares onde os frades da Província São Francisco de 
Assis marcam presença evangelizadora no sul do país.

ENCONTROS DA GURIZADA FRANCISCANA

Frei Franklin Freitas, OFM                                                                                                            

Blásio Kummer, OFM                                                                                                            

Província São Francisco de Assis

O esquema metodológico deste trabalho missionário evangelizador 
segue três etapas:

- Pré-Missão: é a fase preparatória. A equipe missionária visita a 
paróquia para: conhecer a realidade religiosa, social, econômica, cultu-
ral e política da região;

articular reuniões com o pároco e as lideranças da paróquia a fim de 
expor os objetivos, a metodologia e a organização do trabalho; motivar a 
organização dos grupos de oração em vista da preparação das missões; 
organizar equipes de visitação às famílias; incentivar o serviço de divul-
gação; visitar e mobilizar todas as comunidades no encaminhamento 
prático das missões. 

- Missões: Inicia com a celebração de abertura na Paróquia. Segue 
com a realização do trabalho missionário dinamizado pela equipe em 
cada comunidade num período de cinco dias. Conclui com a grande cele-
bração de Ação de Graças envolvendo todas as comunidades. 

- Pós-Missão: a equipe missionária revisita cada comunidade. Per-
manece durante um dia para fortalecer e celebrar a caminhada missio-
nária evangelizadora. 

Para promover uma edição das Missões Populares Franciscanas entre 
em contato:  

Email: mfranciscanasrs@gmail.com  
Fone: (55) 99695-0820

Blásio Kummer, OFM                                                                                                            

AGENDA DO SAV
Encontro vocacional dias 24 a 27 de julho, no seminá-
rio São Pascoal.  Contatos com Frei Miguel (51) 
982064846 ou Seminário S. Pascoal (55) 3522 1652

Semana Vocacional Franciscana, com a família fran-
ciscana do RS, dias 21 a 26 de agosto, em Não Me 
Toque, Paróquia Cristo Rei.

AGENDA  DA GURIZADA FRANCISCANA
Agenda da Gurizada Franciscana:
19-22/07/18 – Acontecerá o III Encontro Nacional dos 
Jovens Franciscanos em Vila Velha – ES.

07-09/09/18 – Será realizada a 2ª edição da Missão 
Franciscana da Juventude em Horizontina – RS.

AGENDA

AGRADECIMENTO
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