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E
stamos vivendo o Tempo Pascal 
onde celebramos, de maneira mais 
significativa, a alegria do Cristo 
Ressuscitado. O Senhor ressuscitou 
e iluminou todas as trevas que 
encobriam a Vida. Esta vitória é a 

razão da nossa caminhada de fé como nos fala São 
Paulo (1Cor 15,14). 

Ainda vivemos a necessidade do isolamento 
físico social por conta da pandemia do coronavírus 
(COVID-19) e com isso assistimos diversas ações 
evangelizadoras da Igreja surgirem pelas mídias 
sociais. Ao mesmo tempo testemunhamos uma 
ressurreição da Igreja doméstica onde boa parte 
das famílias redescobriram o gosto da religiosidade 
familiar.

É neste contexto que chegamos ao mês de maio, 
onde nossa devoção franciscana a Maria, toma 
conta das nossas preces e orações por dias melhores. 
Neste mês também recordamos as mães e por isso o 
Serviço de Animação Vocacional lança essa edição 
da revista Fradezinho buscando homenagear esta 
que é uma das mais lindas vocações que Deus 
concedeu ao mundo: Ser Mãe. 

Que Santa Maria dos Anjos, Mães de todas as 
vocações Franciscanas, interceda junto a Deus por 
cada um de nós. E neste mês de modo especial por 
todas as nossas mães. 

Queridos irmãos e 
irmãs! Paz e Bem!

E D I T O R I A L
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A
o saudarmos, com muita ternura e 
vigor, todas as mães pela celebração 
do seu dia, queremos elucidar a 
seguinte reflexão: 

É próprio da natureza humana 
duma mulher, através da 

fecundidade do seu ventre, tornar-se genitora 
duma nova vida. No entanto, simultaneamente, 
ao gerar um novo ser, toda mulher, revela um 
significado muito sublime: tornar-se MÃE. Esta 
sublimidade espelha um rosto divino. Para 
evidenciar isso, vamos acompanhar uma história, 
talvez já conhecida, mas muito significativa. Ela 
circula na mídia e é dum autor desconhecido:

Certa vez, uma criança pronta para nascer, 
travou o seguinte diálogo com Deus: 

Disseram-me que estarei sendo enviada à terra 
amanhã. Como vou lá, sendo que sou pequena e 
indefesa?  

E Deus respondeu: Entre muitos anjos, escolhi 
um especial para você. Estará te esperando e tomará 
conta de ti.

Criança: Mas, me diga, aqui no céu eu não faço 
nada além de cantar e sorrir, o que é suficiente para 
eu ser feliz, serei feliz lá? 

Deus: Seu anjo cantará e sorrirá para você a cada 
dia, a todo instante, e você sentirá o amor do seu 
anjo e será muito feliz. 

Criança: Como poderei entender quando falarem 
comigo, se não conheço a língua que as pessoas 
falam? 

Deus: com muita paciência e carinho, seu anjo 
o ensinará a falar. Criança: E o que falarei quando 
sentir saudades e quiser falar com o Senhor? 

Deus: Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará 
a rezar. 

Criança: Eu ouvi que na terra existe muita 
maldade, quem me protegerá? 

Deus: Seu anjo o defenderá, mesmo que arrisque 
sua própria vida. 

Criança: Mas eu serei sempre triste porque não 
te verei mais. Deus: seu anjo falará sobre mim e lhe 
ensinará coisas sobre mim. 

E nesse momento havia muita paz no céu, mas as 
vozes da terra já podiam ser ouvidas. 

DIA 
DAS 
MÃES
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A criança apressada, pediu novamente: Oh! Meu 
Deus, meu Senhor se eu estiver a ponto de ir agora 
diga-me, por favor, o nome do meu anjo? 

E Deus respondeu com a mais suave das vozes: 
você chamará seu anjo de MÃE!

Com esta sublimidade revelada em cada mulher 
ao tornar-se mãe, queremos ainda evocar a figura 
de Maria. Ela, como mulher, na fecundidade do seu 
ventre, acolheu, pela ação do Espírito, a semente 
do Verbo Divino. Assim, tornou-se a Mãe de 
Deus e Mãe de toda humanidade. São Francisco 
de Assis cultivava uma devoção toda especial 
a ela. Neste ensejo, restaurou uma pequenina 
capela, pobrezinha e abandonada, conhecida como 
Porciúncula (pequena porção), dedicada a Santa 
Maria dos Anjos. Confiava a ela a proteção de todos 
os filhos da Ordem Seráfica.  Por isso, assim rezava: 
 

“Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no 
mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei 
e Pai Celestial, Mãe do Santíssimo Senhor Jesus Cristo e 
esposa do Espírito Santo. Rogai por nós com São Miguel 
Arcanjo e com todos os anjos e santos do céu, junto 
ao vosso Santíssimo e Dileto Filho, Senhor e Mestre”  

Amém.
(São Francisco - Antífona do Ofício da Paixão do Senhor)

                                                      Frei Blásio Kummer OFM
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No cotidiano da experiência pastoral, encontramos muitas 
devoções à Mãe de Jesus. Estas se tornam mais visíveis nos 
meses de maio e de outubro. São muitos os pedidos, sacrifícios, 
promessas e agradecimentos, especialmente nos santuários. 
Não é raro encontrar esta devoção à Maria desassociada à fé 
no seu Filho. Querendo superar está dicotomia seguiremos 
a nossa reflexão, mostrando que Maria antes de ser Mãe é 
filha de Deus.

Pela condição humana e divina de Jesus, Maria, é mãe e 
filha do seu próprio Filho, porque o Cristo é a segunda Pessoa 
da Santíssima Trindade. Ele juntamente com o Pai e o Espírito 
Santo, são a origem da criação e da própria humanidade, da 
qual descende Maria. Contudo, Jesus de condição divina se 
fez um de nós, menos no pecado (Hb 4,15). À primeira vista, 
parece ser algo um tanto confuso, porém, veremos que Maria 
filha de Deus é também a Mãe de Deus. 

Todos os Evangelhos deixam bem claro que Maria é a 
Mãe de Jesus (cf. Mc 3,31; Mt 1,18; Lc 1,26-38; Jo 1,19-25). 
No século IV, Santo Efrém afirmou que a encarnação e o 
nascimento de Jesus Cristo, no útero de Maria, é o grande 
sinal da solidariedade de Deus com a humanidade. Seguindo 
esta reflexão, o Concílio de Éfeso (em 431) proclamou Maria 
a Mãe de Deus. Este dogma, mostra a capacidade presente 
no ser humano, a capacidade de gerar Deus. Por isso, Duns 
Scotus afirmou, que entre os humanos o título mais elevado, 
depois do Filho de Deus, é o título da Mãe de Deus. 

A palavra que o anjo lhe dirige é o convite à alegria (chaire). 
Palavra grega que foi traduzida para o latim por “Ave”. A 
palavra em latim não corresponde a intenção do mensageiro 
divino. Maria é a cheia de graça (kecharitoméne) é a “nova 
Filha de Sião”. Convidada a alegrar-se porque Deus a ama e 
a cumulou de graça em vista da maternidade divina. Maria 
foi uma mulher socialmente pobre e simples. Por que Deus 
a escolheu? Isso pertence ao mistério de Deus, que se inclina 
para o mais frágil para revelar seu modo de agir na história. 
Contudo, “a glória de Deus se mostra na pequenez, se revela 
na insignificância e se concretiza no marginal”, afirma a 
Maria Clara Temporelli. 

É uma maternidade voluntária, é a serva do Senhor. De 
filha de Deus, Maria se tornou a Mãe de Deus, por que o seu 
filho é também Deus. Ela carrega em si o Espírito, o Filho 
e com Eles o mistério e plano do Pai. Este Deus que havia 
nascido em sua alma e concebido no coração, pôde ser gerado 
no ventre. Deus por meio do sim de Maria, constrói a “nova 
aliança”. Temos uma mãe que é Mãe de Deus e Mãe da Igreja. 
Uma Mãe que respondeu afirmativamente ao mistério da 
salvação. Uma mãe que cotidianamente intercede por nós. 
Que Maria, filha, mãe e discípula, proteja nossas mães. 

Parabéns a todas as mamães!
Frei Jorge Luis Huppes OFM

MARIA, 
FILHA E 
MÃE DE 
JESUS
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S
er mãe o grande sonho da mulher: você se 
prepara, faz chá de fralda, escolhe nome e 
conta os dias para chegada do bebê. Pois 
é, para mim, foi um pouco diferente. Foi 
numa noite do dia 16 de julho de 1992, 
quando eu era auxiliar de enfermagem 

no hospital São Sebastião de Alegria, que nasceu um 
menino lindo e cheio de saúde. Eu era a circulante 
da sala de cesárea. A mãe com sinais de deficiência 
e o pai alcóolatra. Ali naquele momento entrou em 
cena na minha vida um sentimento de amor que eu 
nunca tinha sentido até então. Aquela criança me 
transmitia algo diferente. A família, por diversas 
questões, acabou perdendo a guarda da criança 
que várias vezes ia e voltava para o hospital. Diante 
desta realidade, eu ainda solteira, realizei o pedido 
de provisória. Recebi o apoio da minha família e 
namorado. Quando ele completou dois anos, após 
muita luta e correria, recebi a adoção. Meu filho 
entre muitas complicações e adoções veio ter 
deficiência mental. Graças a Deus tive a ajuda da 
minha irmã, dos meus pais e namorado. Na época 
trabalhava em dois hospitais. Tempo depois me 
casei e tive um filho legítimo. Para a nossa surpresa, 
nosso filho, nasceu com SINDROME DE WILLIAMS.       

Continuei minha caminhada e missão seguindo 
firme e forte com meus amados filhos Tiago e 
Emanuel. Apesar do Tiago me chamar de dinda, pois 
como sempre viveu com meus pais, ele os chama de 
pais. Ele tem contato com a mãe biológica. Ambos 
frequentam a APAE. Meu outro filho Emanuel 
também frequenta.

 Eu sempre digo, para nós pais, tudo o que 
eles aprendem é uma vitória. Enquanto outros 
pais comemoram formaturas, vestibulares e 
classificações em concursos... Nós comemoramos 
quando eles aprendem a letra A, segurar uma 
colher ou qualquer outra atividade básica do ser 
humano. A Síndrome do Emanuel é muito linda 
pois é a síndrome do amor. Talvez Deus nos deu 
ele para nós aprendermos, que com pouca coisa, 
somos felizes. Dele vem o abraço mais apertado e o 
beijo mais puro. As histórias mais deslumbrantes..., 
pois tudo se transforma em amor. Para ele todas as 
pessoas são boas, mas ele sente quando a pessoa 
não tem boa comunicação e já o deixa de lado. Não 
gosta de coisas tristes.  

MÃES 
ESPECIAIS
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Com ele aprendi a nadar e dirigir. Ele sabe todos 
os sons dos motores e como a pessoa está dirigindo.

Como mãe sou muito feliz e espero que Deus me 
dê muitos anos de vida para poder acompanhar a 
vida desses meus anjos sem asas. O Tiago com sua 
dificuldade é violonista e adora cantar músicas de 
igreja, assistir DVDS do Chitãozinho e Xororó. É 
apaixonado pelo filme “Os dois filhos de Francisco”. 
Estar com os dois é escutar um falar de música e o 
outro de trator.

Esse amor nos transforma em pessoas mais 
sensíveis, pois nos tornamos super protetoras, não 
no sentido de deixar fazer as coisas, mas se alguém 
faz algo que eles ficam constrangidos a mãe Marli 
entra em cena. Já fui vice presidente da APAE, mas 
eles não gostavam do que eu falava, porque viver 
em família e atender eles tem bastante diferença. 
Neste universo das pessoas com necessidades 
especiais, tem coisas que vemos, que acabam nos 
machucando e dói no coração. É uma luta diária 
diante das crises que eles enfrentam e das pessoas 
que encontramos em nosso dia a dia. Resumindo: 
Ser mãe de filhos especiais é muito prazeroso, pois 
aprendemos cada dia, uma coisa nova e sempre 
com muita superação. Se fosse ficar escrevendo não 
teria espaço para tudo. Gratidão a Deus se resume 
tudo: por eles, pela vida e pela nossa missão de Mãe!

Feliz e abençoado dia das MÃES....  

Marli Teresinha Pavlak Visneski
Paróquia São Sebastião de Alegria – RS
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MÃES DE 
VOCACIONADOS

N
este mês Mariano, que nós 
católicos celebramos a vida de 
Maria, mãe de Jesus, nossa mãe, 
também se comemora o dia das 
mães. Muitas coisas na vida devem 
ser discernidas ao longo da nossa 

caminhada, como qual é realmente nossa vocação. 
Sou aspirante e moro no Seminário Franciscano 
São Pascoal em Três Passos e vou falar o quão 
minha mãe foi importante para o início do meu 
discernimento vocacional.

Mãe é presença de Maria na terra. Como a 
santíssima mãe de Jesus, todas as mulheres que 
tem um filho recebem uma missão de ensina-lo, 
mostrar o caminho certo a percorrer. O amor de 
mãe é algo inspirador não só para outras mulheres 
que algum dia desejam ser mãe, mas sim a todos 
os seres humanos que desejam serem pessoas 
melhores. 

Todos nós temos uma mãe que nos fez gente e 
que faz até hoje de nós seres humanos melhores. 
Cada mãe tem um diferente papel com cada filho. 
Acredito que Deus, da mesma forma que fez de 
Maria uma mulher forte e preparada para criar 
um filho, faz que cada mãe tenha capacidade de 
instruir seu filho.

A mãe é fundamental para as decisões que 
os filhos tomam. Não falando só por mim, más 
também pelos meus colegas aspirantes: a mãe, ou 
alguém que ocupou o lugar dela, foi excepcional 
para o início do nosso processo de discernimento 
vocacional. Assim acontece não só com jovens 
que buscam discernimento para vocação religiosa, 
más com todos os outros que buscam discernir os 
objetivos e os propósitos da vida.

Desejo um feliz e abençoado dia das mães e 
convido a todos os leitores a rezarem a Santa Maria 
dos Anjos para que ela interceda a Deus por todas 
as mães e pelas vocações franciscanas.

Liandro Carlotto Schultz
Aspirante franciscano
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MÃES 
DO  
CORAÇÃO 

“Não há no mundo ninguém que não precise de uma mãe. Até 
o Filho de Deus teve os carinhos de uma mãe” (trecho da música 
“Mãe da Fé” da banda Anjos de Resgate).

Esta é uma grande verdade! Se Jesus quis precisar dos 
carinhos e dos cuidados de uma mãe (e Ele precisou), 
tanto mais nós que somos seus amados irmãos e irmãs, o 
necessitamos!

Jesus Cristo, o Filho Amado do Pai, ao se fazer nosso irmão 
não nos deixou órfãos. Além de nos conceder um pai e uma 
mãe terrestres, nos concedeu também um Pai e uma Mãe 
Celestes!

Jesus não reteve para si Sua Amada Mãe, mas confiou-a 
a nós, fazendo dela também Nossa Mãe (cf. Jo 19,26-27). 
Na vocação de Maria (Mãe de Jesus, Mãe de Deus e Nossa 
Mãe), a vocação de ser mãe torna-se um presente sagrado e 
inestimável, dado por Deus à toda a humanidade. O Padre 
Zezinho, através de sua bela canção “Maria de Nazaré”, nos 
recorda tão sublime realidade: “Em cada mulher que a Terra 
criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe 
Maria plantou, pro mundo encontrar a Paz”. 

Maria é, por excelência, a Mãe das mães! E são muito 
felizes todas as mães que fazem de Maria o espelho de sua 
vida, vocação e missão! Felizes também são os filhos, as filhas 
e os esposos, quando olham para suas mães e esposas com o 
mesmo carinho, respeito e veneração com que olham para 
Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus e Esposa de José.

Maria é também conhecida e invocada como a Mãe das 
vocações, pois ela soube, como ninguém, corresponder ao 
chamado de Deus, fazendo de sua vida uma oferta completa, 
perfeita e muito agradável, a ponto de ser chamada “Cheia 
de Graça” (cf. Lc 1,28). Ela, como Mãe e Vocacionada, 
tem a grande missão de guardar todos os vocacionados e 
vocacionadas do Seu Filho, ensinando-os a melhor forma de 
corresponder ao Seu chamado.  

Nós vocacionados e vocacionadas, aprendemos com 
Maria a dilatar também o nosso coração, através do caminho 
alegre e livre da renúncia dos “bens”, para abraçar Aquele 
que é o Único e Sumo Bem! Eis a recompensa para quem 
abraça livremente o Único e Necessário Bem: “E todo aquele 
que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, 
ou filhos ou terras, por causa do meu nome, receberá cem 
vezes mais e herdará vida eterna” (Mt 19,29). Recebemos de 
Deus “cem vezes mais”, ou seja, como Maria, também nos 
tornamos “cheios de Graça”, transbordantes de Graça! Além 
disso, recebemos a herança da vida eterna!

Neste Mês de Maio, celebramos de maneira especial e 
mais intensa, a vocação de nossas mães, sejam as terrestres, 
seja a Celeste. 
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No entanto, não podemos nos esquecer daquelas mães 
que recebemos “cem vezes mais”, que também nos foram 
dadas pelo próprio Deus, as quais podemos chamar de “Mães 
do coração”. Elas são como que a extensão dos braços e do 
coração de nossas mães e de Maria. Elas também se fazem 
mães fiéis de todos vocacionados e vocacionadas. Elas 
também têm Maria como o grande modelo de Intercessão e 
Solicitude. Elas, com suas generosas e abundantes orações e 
até auxílios materiais, ajudam o Senhor da Messe e Sua Mãe 
a cuidarem, guardarem e protegerem àqueles e àquelas que 
estão discernindo sua vocação. E se pararmos para tentar 
“contabilizar” nossas mães do coração ao longo de nossa 
caminhada vocacional, nos perdemos em nossa tentativa. 
Constatamos, no entanto, que elas são muito mais que cem! 

Por isso, queremos colocar nossas mães do coração 
debaixo do Manto Amoroso e Maternal de Santa Maria dos 
Anjos, ela que é Mãe de todas as vocações franciscanas, 
para que nossas mães do coração sejam sempre amparadas, 
consoladas, fortalecidas e agraciadas em todos os momentos 
de suas vidas. Que a presença constante de Santa Maria dos 
Anjos ajude-as a recordarem de que nunca estão sozinhas, e 
que quando ajudam os vocacionados e vocacionadas, ajudam 
Àquele que é o autor da vida e da vocação! 

Senhor da Messe! Te louvamos, bendizemos e agradecemos 
pelo dom de nossas mães! Pelo SIM delas à nossa vida, fomos 
capazes de dizer também o nosso SIM ao Teu chamado 
de Amor! Concede-nos, Senhor, a Graça de sermos fieis e 
agradecidos às nossas mães, à Mãe Maria e às nossas mães 
do coração, e que como Maria, estejamos sempre prontos e 
prontas a receber, com alegria e gratidão, o cêntuplo (cem 
vezes mais) que o Senhor deseja nos dar a cada novo dia. 

Feliz e abençoado Mês das Mães, e que a intercessão de 
Santa Maria dos Anjos, de São Francisco e Santa Clara de 
Assis sempre nos acompanhe! Paz e Bem!

Frei Luiz Eduardo Dias Lima OFM
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Quando jovem, muitas vezes eu observava algumas mães amorosas e 
prestativas com os filhos, outras nem tanto, ou seja, sem paciência mesmo. 
Sempre me indagava como eu seria, quando mãe fosse e, aliás, nem me via 
como mãe.

        Dois filhos, duas crianças muito diferentes, nos gostos, nas atitudes, 
nos pensamentos, no aprendizado, nas aceitações, fases difíceis, tanto pra 
mim mãe que precisava dar toda essa atenção, como pra eles que precisavam 
entender que cada um teria seu momento particular.

        Mas com tudo isso, até hoje com eles praticamente adultos, tem dias 
complicados, mas tem outros dias de glórias.

A alguns meses atrás nossa família passou por um momento difícil 
envolvendo a saúde do meu filho mais velho. Um dos momentos mais difíceis 
para mim como mãe. Tive de largar tudo para estar integralmente ao lado do 
meu filho. Mesmo ele já sendo adulto, porque assim são todas as mães. Nossa 
missão não tem hora e nem prazo de validade.

Mesmo o meu filho já sendo um adulto, para mim, foram dias sufocantes, 
tristes, muitas noites sem dormir, mas em nenhum momento medi esforços. 
Meu coração de mãe só se sentiu aliviada quando ele retornou do hospital 
para casa. Está se recuperando bem. Se precisasse faria tudo de novo por ele 
e pelo mais novo. Mesmo os dois sendo adultos eles são e sempre serão para 
mim os meus meninos.

    Acompanho sempre cada um em seus dias. Coração de mãe é assim 
mesmo. Não vê idade e nem tempo. Faz parte da missão das mães serem meio 
coruja mesmo e acompanhar os filhos para sempre. Por tempo indeterminado. 
Se doar por eles até quando Deus assim permitir.

A vida não para e isso faz parte do tempo. Nossos filhos continuarão sempre 
crescendo mesmo depois de adultos. Assim são os olhos das mães diante 
dos filhos. Sempre serão nossas crianças que tememos não saber caminhar 
sozinhas. Podem se casar, terem suas vidas, seus filhos... Continuamos sempre 
acompanhando, porque realmente nós mães não temos prazo de validade.

Clair Behrenz de Mello
Paróquia São Bonifácio de Agudo

AS MÃES NÃO TEM PRAZO DE VALIDADE
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Q
uando vamos ao mercado, olhamos a mercadoria 
pelo preço, por conhecermos e na dúvida, 
compramos pela aparência, pelo rótulo. Assim 
fazem as grandes empresas, nos levam confiar 
em um produto pela marca, pelo rótulo. Gosto 
de admirar a criatividade do marketing. Raras 

são as situações em que conhecemos a origem e o processo 
do produto adquirido até ser embalado naquele rótulo. Se 
malsucedidos na compra desqualificamos os produtos com 
aquele rótulo. Indo para além dos mercados a expressão 
“rótulo” recebe um segundo sentido, geralmente mais cruel. 
O hábito de avaliar mercadorias pelo rótulo transfere-se 
também para pessoas, quando a defendemos ou condenamos 
pessoas sem as conhecer. Criam-se assim informações 
vazias de verdadeiro conhecimento, ou até o mais triste, 
pessoas vazias de verdadeiro sentido e com elas, mentiras 
e opiniões equivocadas sendo disseminadas. Características 
disso vemos quando se espalham os chavões, frases prontas 
generalizadoras, superficiais e muitas vezes preconceituosas, 
sobre pessoas, cultura, religião, política, enfim, sobre vidas. 
Se uma opinião manifestada for do próprio gosto pessoal, o 
defende, não o sendo, condena-o junto com quem a proferiu, 
mesmo que pudesse concordar, ao menos em parte com suas 
ideias, ou então deixar-se provocar em seus pensamentos, 
ainda que a primeira e superficial impressão não entenda ou 
não esteja de acordo. Tal ignorante precipitação, em última 
instância, tornam a ciência relativa e a aparência e opinião 
pessoal absoluta. “Todos sabem tudo” e ai de quem os questione, 
uma armadilha perigosa pela intolerância e insegurança 
que gera. O “professor” já não conhece mais sua área, quem 
conhece melhor é o “youtuber”. O “médico” não é ouvido 
quando se fala em saúde, pois o “eletricista” sabe mais sobre 
o assunto. O “agricultor” já não entende nada de agricultura, 
quem sabe é o “empresário”. Até o “padre” não entende de 
religião, quem sabe mesmo é o “artista”. Sim, há exagero nas 

“RÓTULO”: ARTE OU ARMA?
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afirmações, são intencionais para propor à autorreflexão 
sobre nossos conhecimentos e nossas manifestações. Não 
se faz aqui juízos de valor entre um e outro profissional, o 
foco está na necessidade de zelar e respeitar o espaço de cada 
um na diversidade dos saberes. Quando há proliferação de 
informações inúteis o rótulo se torna um apego, entendido 
como “verdade absoluta”, uma arma na língua de quem 
apenas instintivamente sente-se impulsionado a manifestar 
opinião, independente do assunto, sem antes buscar fontes 
credíveis para conhecer, aprofundar. “Se eu disse que é, é 
assim”, já está decidido, e pior que isso: “não quero te ouvir, 
tua opinião não me interessa”. Tudo isso tem gerado muita 
confusão e há quem se aproveita disso, se não nos cuidamos 
também acabamos espalhando confusão e desinformação. 
Cabe-nos buscar o conhecimento verdadeiro dos fatos ao 
invés de propagar correntes de mentiras (maldade, pecado), 
traduzidas carinhosamente por “fake”. Somos privilegiados 
por viver tempos da democratização da informação, todos 
podemos participar de belos debates e contribuir com nossas 
ideias e pontos de vista em redes sociais de modo especial, 
para tal precisamos ser prudentes, sensatos e empáticos antes 
de usá-la. Mas tenhamos sempre atenção: rótulos, foram 
feitos para identificar artisticamente coisas, mercadorias 
e não pessoas, povos, vidas. A opinião manifestada ou 
compartilhada de modo superficial e imprudente, mesmo 
que por vezes ingênua, pode ser uma arma perigosa. Não 
tenho a pretensão aqui, como defendi acima, de me colocar 
como “dono da verdade”, mas como alguém que procura 
pensar a vida a partir da fé, a vida a partir de Deus, que nos 
criou como irmãos, que não se aniquilem e dispersem, mas 
que se amam, se somam para fazer o bem, no desejo que 
assim o vivamos.

Frei Rodrigo André Cichowiski OFM
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Este ano Frei Orestes Alexandre Serra OFM completa 25 anos 
de Ordenação Presbiteral. Nossa equipe do FRADEZINHO enviou 
algumas perguntas para que o frade partilhasse um pouco da sua 
caminhada vocacional:

Frei Orestes Serra onde você nasceu? 

Eu nasci em Capão da Canoa.

Como foi o teu despertar vocacional?

 Eu tive a graça de nascer em uma família de católicos que viviam 
sua fé na Comunidade. Então desde pequeno acompanhava meus 
pais nas missas, nas festas e outras atividades de nossa Paróquia. Em 
casa à noite nós rezávamos o terço com frequência. Fui coroinha, 
após receber o sacramento do crisma comecei a participar do grupo 
de jovens JUCRI (Juventude Unidos em Cristo), motivado por minha 
mãe recolhia alimentos na vizinhança para distribuir para famílias 
carentes. Meu pai era animador de grupos de novena que aconteciam 
nas casa das famílias e eu gostava de acompanhar ele nos encontros. 
Então cresci dentro deste ambiente religioso. Mas algo importante 
para me ajudar a questionar sobre o que o Senhor queria de mim 
foi no ano de 1975 quando em nossa Paróquia realizaram-se as 
Missões Populares. A animação dos missionários, o hábito marrom 
me encantou. Só que na época eu era uma criança de nove anos. 
Mas aquilo foi mexendo dentro do meu coração. Quando eu conclui 
na época o segundo grau de Técnico em Contabilidade. Comecei a 
me questionar se eu gosto tanto de trabalhar com os pobres, com os 
jovens, sempre envolvido nas atividades da Igreja. Tendo que dividir o 
tempo com o estudo, trabalho, família. Porque não dedicar totalmente 
a esta missão. Procurei o meu Pároco Pe. Ademir Fumagalli e disse a 
ele que gostaria de ir para o seminário. Mas queria ser missionário. 
Ele me passou o endereço do animador vocacional dos franciscanos 
Frei Martinho Warken. Escrevi para ele, fui convidado a participar 
em Daltro Filho de um encontro vocacional. Após o encontro fui 
encaminhado para fazer o postulantado. Onde ingressei no dia 14 de 
fevereiro de 1986 no Seminário Seráfico em Taquari.

ENTREVISTA COM OS JUBILARES:
FREI ORESTES
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Conte-nos um pouco da tua trajetória vocacional (Principais 
lugares ou serviços que atuou)? 

Ingressei no Postulantado em 14/02/1986 em Taquari. No dia 
08/01/1987 ingressei no Noviciado no Convento São Boa Ventura 
em Daltro Filho. Em 08/01/1988 fiz minha primeira profissão e recebi 
o hábito franciscano. Vim para Porto Alegre para estudar filosofia e 
teologia. Nos anos de 1988 e 1989 moramos em um grupo grande 
de freis estudantes de filosofia na Fraternidade Monte Alverne em 
Ipanema. A partir do ano 1990 fomos morar em pequenos grupos 
de freis estudantes nas periferias de Porto Alegre. Nosso grupo 
foi morar na Vila Chácara dos Bombeiros no Morro da Cruz. No 
ano de 1993 ainda estudante de Teologia comecei a trabalhar na 
CPT (Comissão Pastoral da Terra) fazendo o trabalho Pastoral de 
formação Bíblica nos acampamentos dos sem-terra. No ano de 
1994 fui ordenado diácono e comecei a atuar nos assentamentos da 
Grande Porto Alegre. No dia 26/08/1995 fui ordenado presbítero. 
De 1996 a 2001 morei no Assentamento Capela no município de 
Nova Santa Rita acompanhando um grupo de vocacionados. Em 
2002 fui transferido para trabalhar na Rede de Comunidades São 
José em Gravataí onde residi até 2010. Durante este período além do 
trabalho Pastoral na Rede, também cursei a graduação em Direito. 
De 2011 a 2015 fui Pároco na Paróquia São Francisco de Porto Alegre, 
onde por dois anos também assumi a função de Ecônomo Provincial. 
Desde 2016 moro na Lomba do Pinheiro em Porto Alegre, onde estou 
Pároco da Paróquia Santa Clara. Desde 1999 atuo como assessor 
para os movimentos sociais e pastorais sociais do Deputado Dionilso 
Marcon. Sou professor na ESTEF no curso de teologia e nos cursos 
de CTPs em várias dioceses do estado. Estou concluindo o Mestrado 
em Direito Canônico.

 
Quais os principais desafios que enfrentastes na caminhada? 

Logo que entrei no Seminário o grande choque foi cultural. Pois 
venho de uma região litorânea, urbana. E na época a realidade do 
seminário era totalmente rural. Foi um desafio grande aprender 
a tirar leite, limpar chiqueiro de porco, trabalhar na roça. Depois 
de ordenado o desafio maior foi ser fiel ao lema que escolhi para 
minha ordenação: “O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele 
me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres”. Isto é, 
não se deixar encantar pelo poder, pelas mordomias que a nós são 
oferecidas. Mas aprender a conviver e dialogar com todos, sem nunca 
se esquecer que ser padre e muito mais, um padre frei franciscano 
que assim como São Francisco deve estar sempre disposto a servir.
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O que te chama mais atenção no carisma franciscano?

O que me chama a atenção no carisma franciscano é a alegria da 
vida fraterna; a solidariedade com os mais necessitados e o diálogo 
com os diferentes.

O que diria para os jovens que desejam seguir a vida religiosa 
franciscana?

Que o mundo em que vivemos precisa de jovens corajosos, alegres 
e dispostos a servir a Deus através do serviço aos irmãos. Que vale a 
pena seguir a Deus do jeito de Francisco de Assis. Paz e Bem!

Frei Orestes Alexandre Serra OFM
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N
o dia 17 de maio celebramos o 
dia de São Pascoal Bailão. Um 
santo franciscano nascido na 
Espanha em maio de 1540. Filho 
de Martinho Bailão e Isabel Jubera 
recebeu este nome porque nasceu 

nas festividades de Páscoa. 
Embora de família pobre e numerosa, mas 

fortemente religiosa, Pascoal sofreu forte influência 
devocional de sua mãe que tinha grande apreço pela 
Sagrada Eucaristia. Ao longo da sua caminhada Frei 
Pascoal ficou bastante conhecido como um frade de 
grande devoção a eucaristia sendo eleito padroeiro 
de congressos e associações eucarísticas.

Quando criança Pascoal não teve oportunidade 
de ser alfabetizado vindo aprender a ler em idade 
mais avançada. Sua maior motivação era poder 
ler a Sagrada Escritura e poder colocar em prática 
na sua vida os ensinamentos de Jesus. Aos 18 
anos conheceu os freis franciscanos do Convento 
de Santa Maria de Loreto. Diante de algumas 
dificuldades não pode ingressar na vida religiosa, 
mas arrumou um emprego perto do convento, e 
assim participava das suas atividades e convivia 
com os frades. Pelas suas atitudes começou a 
ganhar fama de santidade vindo a vestir o hábito 
franciscano em fevereiro de 1564. 

Seus últimos anos de vida foram dedicados como 
porteiro e esmoler no Convento de Vila Real em 
Valência na Espanha. Se tornou um frade muito 
popular na região por conta da sua humildade 
sendo procurado constantemente por crianças e 
pessoas simples. Sua benção era bastante disputada 
nas portas do convento. Aos 52 anos, durante uma 
grave enfermidade, acabou falecendo na Espanha 
no dia de Pentecostes em 1592. Entre as histórias 
pitorescas que se contam a respeito do santo, 
conta-se que na missa, durante as suas exéquias 
o santo com o corpo já enrijecido na capela, ao 
chegar o momento de elevar o cálice, seus olhos 
milagrosamente se abriram para que contemplasse 
pela última vez Jesus eucarístico. 

São Pascoal é padroeiro do nosso seminário 
franciscano localizado na cidade de Três Passos – RS.

Frei Franklin Freitas OFM

17 DE MAIO
DIA DE SÃO 
PASCOAL 
BAILÃO



19

Oração de São Pascoal

Ó Deus, concedei-nos, pela intercessão de São 
Pascoal Bailão, a quem destes perseverar na imitação 
de Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação 
com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos 
propusestes em vosso Filho. Que saibamos cultivar 
o verdadeiro amor pela Sagrada Eucaristia e que ela 
seja para nós fonte de comunhão cada vez maior com 
Cristo e a Igreja. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
filho, na unidade do Espírito Santo. 

Amém.
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 PROGRAMA MINUTO FRANCISCANO 
CELEBRA 01 ANO

O programa minuto franciscano iniciou no dia 01 de março 
de 2019, com uma equipe formada pela Pastoral Vocacional e 
leigos da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Horizontina, 
sendo eles: Alessandra Kryszczun, Humberto Batschke, Ana 
e Airton Gnatta, Liane e Oldemar Kotz, juntamente com o 
Frei Tiago Frey, OFM.

Ao longo deste tempo de existência, o objetivo do programa, 
foi de  intensificar a divulgação do Carisma Franciscano aos 
ouvintes transmitindo a mensagem do Evangelho através de 
temas relacionados com Carisma de São Francisco de Assis, 
pronunciamentos do Papa Francisco e reflexões bíblicas, 
intensificando a difusão do Carisma Franciscano e um 
Chamado Vocacional através da veiculação do programa em 
emissoras de radiodifusão. 

O tempo do programa é de 2 minutos, sendo 1 minuto com 
a abertura e o encerramento e 1 minuto com a Mensagem 
Franciscana. Ele pode ser inserido em qualquer espaço de 
rádio que as comunidades realizam. 

A Emissora, uma vez optando em receber o Programa 
gratuitamente, poderá escolher em qual horário deseja 
veicular a Mensagem Franciscana, podendo ser executado 
de forma gratuita ou veiculando patrocinador conforme a 
sua escolha. Os programas serão enviados através de um 
e-mail cadastrado junto à produção sempre uma semana 
antes da data de execução.

São produzidos três novos programas por semana. O 
Minuto Franciscano pode ser executado três vezes por 
semana sempre com uma nova mensagem ou pode ser 
executado uma vez por semana acumulando mensagens 
para a próxima semana.

O programa Minuto Franciscano é uma ótima ferramenta 
para emissoras que queiram passar mensagens do Evangelho 
para os seus ouvintes, agregando um excelente conteúdo à 
sua programação semanal, pois nossa missão é evangelizar 
na paz e no bem.

Frei Tiago Frey OFM

Se você realiza algum programa de rádio ou dispõe de algum 
espaço em alguma emissora e gostaria de receber os áudios para 

inserir na sua programação é só entrar em contato: 
 

E-mail: euvivoapazeobem@gmail.com  
Fone: (51) 98193-4117
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MISSÕES POPULARES FRANCISCANAS

N
este ano de 2020 a Equipe das Missões 
Populares Franciscanas é formada pelos freis 
Milton Backes, César Machado e Leandro 
Defendi. Também contamos com a ajuda de 
outros freis, padres, irmãs, leigos e leigas. 
O objetivo do nosso trabalho missionário é: 

Evangelizar e animar as comunidades cristãs, com renovado 
ardor missionário, anunciando e testemunhando Jesus Cristo e 
o Reino de Deus, em comunhão fraterna, a serviço da vida e da 
esperança, buscando a transformação e a libertação da pessoas 
humana, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, 
nas diferentes culturas, fiéis a Igreja, no espírito de São Francisco 
e Santa Clara de Assis.

É com esta motivação cristã e franciscana que, como 
equipe, estamos nos organizando, nestes tempos de 
pandemia, para retomarmos os trabalhos de evangelização. 

“Evangelizar é a nossa Missão.”                                  
 

Paz e Bem!

Frei Leandro Joel Defendi OFM
  

Se sua Paróquia desejar ter missões converse com seu pároco 
e entre em contato conosco. 

(51) 99351-2954 

Acompanhe a equipe missionária através da página no 
Facebook: @missoespopularesfranciscanas 
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O 
Brasil e o Mundo estão enfrentando um vírus que 
silenciou e paralisou todas as atividades cotidianas 
das pessoas. Perante esse vírus, quase toda a nação 
mundial está dentro de seus apartamentos e casas 
tentando manter boa sua saúde e protegendo seus 
familiares que possuem mais idade. 

A Campanha da Fraternidade deste ano faz uma reflexão sobre 
o cuidado com a vida do meu próximo tendo como pano de fundo 
a parábola do bom samaritano (Lc 10,25) que ajuda o estranho que 
está caído na rua todo machucado. Percebemos que depois de alguns 
meses do surgimento do vírus, a humanidade, começou a praticar 
mais ações de caridade com o seu próximo. São muitas as ações de 
arrecadações de alimentos, roupas e tantas outras atividades que 
estão ajudando a manter a vida.

Temos que cuidar da nossa vida e também temos o compromisso 
cristão de cuidar da vida dos nossos irmãos que tem menos condições. 
Dessa maneira vamos estar praticando o verdadeiro Evangelho 
de Jesus Cristo. Que possamos passar esse período desafiador 
promovendo e transmitindo a PAZ e o BEM para os nossos familiares 
e também para o nosso próximo.

Neste momento o único remédio que existe para não se contaminar 
e evitar a disseminação do vírus é ficar em casa, ou se tiver uma 
necessidade de sair, sempre lembrar de higienizar as mãos usando 
máscaras para se proteger. Para passarmos bem por este momento 
desagradável precisamos fazer a nossa parte nos protegendo e 
cuidando para proteger o próximo. Reciprocidade e empatia do 
cuidado uma cultura a ser alimentada.

 Que o Bom Deus nos abençoe, proteja e nos dê saúde para 
seguirmos firmes e vencermos essa batalha... AMÉM

Evandro Luis Siqueira
Aspirante franciscano

O CUIDADO DA VIDA PERANTE O 
CORONAVÍRUS
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IGREJA EM SAÍDA NOS TEMPOS DE 
PANDEMIA

A Paróquia São Francisco de Assis, de Porto Alegre – RS, uma vez 
por semana prepara refeições que são distribuídas para moradores 
em situação de rua. São atendidas em torno de 50 pessoas. Também 
é distribuído material de higiene e dada a orientação quanto a 
prevenção ao corona vírus para estas pessoas e para as pessoas 
assistidas pela Pastoral Social.

Uma motivação para o nosso agir foi a atitude de São Francisco. 
Ele soube sair fora dos muros da cidade de Assis e ir ao encontro 
dos leprosos. O Papa Francisco fala em “Igreja em saída”. Creio que 
o nosso tempo exige isto de nós. Nesse sentido procuramos realizar 
o que para nós é possível e envolver pessoas e entidades no nosso 
processo.

Criamos o grupo chamado COVID CHICOPOA do qual participam 
lideranças da nossa paróquia e da sociedade, que possuem 
envolvimento na área social. Algumas ações que o grupo se propõe:

1. Mapear os moradores em situação de rua do nosso bairro;
2. Firmar parcerias com as farmácias para conseguir a doação de 

material de higiene;
3. Elaborar o cartaz para ser colocado nos condomínios e comércios 

visando recolher material de higiene e alimentos (já temos 10 
edifícios confirmados);

4. Fortalecer parcerias com instituições (escola e outras) para 
encaminhar os alimentos e material de higiene que será doado;

5. Visitar supermercados e/ou minimercados visando conseguir 
a doação de cestas básicas e/ou alimentos e/ou material de higiene.

O pouco que cada um faz significa muito para quem recebe. A 
nossa paróquia procura fazer a sua parte. Faça você também a sua 
parte no seu lugar onde vive. Abraço.

Frei Paulo Eduardo Müller OFM 
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5º ANIVERSÁRIO DA LAUDATO SI’

Neste mês de maio celebramos o V aniversário da 
publicação da Carta Encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco. 
Foi lançada no dia 24/05/2015, solenidade de Pentecostes 
e no ano da XXI Cúpula do Clima. Esta palavra do Papa, 
carregada da força do Espírito e de bons fundamentos 
teóricos, marcou ponto importantíssimo no evento sobre o 
Clima. Teve ampla repercussão, fora e dentro da Igreja. Vem 
ao encontro da grave crise ecológica que estamos vivendo, 
em íntima relação com a crise social. No documento se 
faz a escuta do grito da natureza, da mãe terra e do grito 
dos pobres. Para o Papa Francisco tudo está interligado e a 
questão ambiental é inseparável da questão social. Por isso, 
o Papa fala de uma ecologia integral que inclui as dimensões 
humanas e sociais. “Os problemas atuais requerem um 
olhar que leve em conta todos os aspectos da crise mundial.” 
(137) Papa Francisco faz uma descrição e análise dessa 
crise socioambiental. Aponta como causas mais radicais o 
domínio interesseiro das tecnologias e o poder desordenado 
do homem (antropocentrismo). As tecnologias trazem 
enormes benefícios para a nossa vida, mas quando são 
orientadas a um projeto sem valores e de extração ilimitada 
dos benefícios das coisas e da natureza em vista de lucros 
maximizados tornam-se destruidoras. O antropocentrismo 
desordenado consiste na visão do homem como superior a 
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todas as criaturas, autônomo e dominador absoluto o que 
gera um estilo de vida desordenado. Para isso o Papa convida 
a um olhar de fé para toda a obra da criação, descobrindo a 
mensagem de cada criatura na harmonia da criação. Propõe 
a visão de uma ecologia integral, considerando que tudo 
está interligado. Oferece algumas linhas de ação, abordando 
a dimensão política em vários níveis. Convida para uma 
verdadeira conversão ecológica que compreende o cultivo 
de uma espiritualidade contemplativa que gera paz e alegria, 
a opção por um estilo de vida simples e não consumista, 
processos educativos em vista de novos hábitos, construção 
de relações fraternas, justas, respeitosas entre todas as 
criaturas, também os humanos, e com o Deus Trindade. 

 O documento é profundamente inspirado em São Francisco 
de Assis, a começar pelo nome Laudato Si’ (Louvado Sejas), 
expressão do Cântico das Criaturas. Diz o Papa em relação 
ao seráfico pai: “Acho que é o exemplo por excelência do 
cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida 
com alegria e autenticidade. (...) Nele se nota até que ponto 
são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para 
com os pobres, o empenho na sociedade e a paz interior.” (LS, 
10) Toda a Carta Encíclica é perpassada pela espiritualidade 
franciscana. Em relação ao Cântico das Criaturas, o Papa 
comenta: “Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa 
casa comum se pode comparar ora a uma irmã, com quem 
partilhamos a existência, ora a uma boa mãe, que nos acolhe 
nos seus braços”. (LS,1) Essa oração é referência no belo 
capítulo do Evangelho da Criação para dizer encontramos 
o reflexo de Deus em tudo o que existe. Ao dar-se conta 
disso, o coração deseja adorar o Senhor por todas as suas 
criaturas e junto com elas. (LS, 87) Ao propor uma educação 
e espiritualidade ecológicas, Papa Francisco recorda o santo 
de Assis como modelo para “uma sã relação com a criação 
como dimensão da conversão integral da pessoa”. (LS, 218) 
Apela a São Boaventura, mestre franciscano, para convidar 
a um olhar contemplativo que nos leva a encontrar Deus 
em todas as coisas: “A contemplação é tanto mais elevada 
quanto mais a pessoa humana sente em si mesma o efeito 
da graça divina ou quanto mais sabe reconhecer Deus nas 
outras criaturas.” (LS, 233) Ao longo de todo o documento 
podemos perceber a presença da espiritualidade franciscana 
para inspirar a proposta de verdadeira conversão ecológica 
que implica atitude de gratidão por todas as criaturas, a 
consciência de sermos todos irmãos e irmãs, o cultivo de 
paixão pelo cuidado do mundo.

Frei Nestor Inácio Schwerz OFM



Adriano e Amanda Kirch (Ituporanga – SC)
Iracema Robaert (SC)
Lotario Francisco Schneider (Harmonia - RS)
Marciano Pedretti (Porto Alegre – RS)
Fabrício Caetano da Silva de (Porto Alegre - RS)
Joaquim Reckziegel de (Lajeado -RS)

Por intercessão de Santa Maria dos Anjos, São Francisco 
e Santa Clara, o Senhor os abençoe e guarde.

Gostaria de contribuir para as vocações franciscanas?
Entre em contato conosco:

(51) 9 8193 4117

euvivoapazeobem@gmail.com

Assim você se torna uma madrinha ou padrinho 
das vocações franciscanas.

Também há a possibilidade de doações diretamente 
na conta do SICREDI:  AG 119, conta corrente: 
74316-0, Instituto Cultural São Francisco de 
Assis - CNPJ: 97.837.363/0018-66 (após o depósito, 
favor informar o valor pelo e-mail ou fone acima, 
para que possamos emitir o recibo e registrar a 
colaboração).

Desde já agradecemos a todos!
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A equipe do Serviço de Animação Vocacional dos 
Frades Franciscanos – RS, manifesta sua profunda 
gratidão a cada madrinha e padrinho pelas orações e 
generosa contribuição às vocações franciscanas. De 
modo especial agradecemos as doações (Abril e Maio) de:

G R A T I D Ã O



STALKEANDO AS REDES

Solidariedade na 
Lomba do Pinheiro em POA

Distribuição de Alimentos 
em Candiota

Visita vocacional em 
São José do Inhacorá

Benção no 
Hospital de Rio Grande
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/seminariosaopascoal

Curta a página do 
Seminário São Pascoal no Facebook:

Mães
Feliz dia das



/euvivoapazeobem

www.euvivoapazeobem.org


