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Santa Clara, luz radiante
do franciscanismo
Paz e Bem, querido benfeitor,
querida benfeitora!

É

com alegria que fazemos chegar até você
mais uma edição do nosso Boletim Informativo. Aproximamo-nos de agosto, mês de Santa
Clara, mês das vocações. O segundo semestre
será repleto de atividades. No Brasil, teremos eleições,
tempo importante para ajudar o nosso país rumo a uma
melhora significativa na confiança de nosso povo. Em
novembro, a Província Franciscana celebra seu Capítulo, que elegerá um novo Governo Provincial.
No dia 15 de setembro, sete frades farão a Profissão Solene em Petrópolis, o sim definitivo à
vida franciscana.
Nesta edição do Boletim Informativo, você
confere como foi o Encontro de Benfeitores em Ituporanga e o Encontro Vocacional em Guaratinguetá. Também
trazemos algumas informações sobre
o Sudão do Sul, país africano visitado por Frei Alvaci Mendes da Luz em
junho. Também aproveitamos este
espaço para agradecer e nos despedirmos do colaborador Marcelo
Miranda. Você confere ainda um
bonito poema sobre Santa Clara.
Como sempre, contamos com
suas valiosas orações. Nós também estaremos rezando por todos
vocês, queridos benfeitores e benfeitoras.
Um abraço fraterno,
Equipe do Pró-Vocações e
Missões Franciscanas.

Encontro de benfeitores em Santa Catarina

N

o dia 27 de maio foi realizado o Encontro
Regional de benfeitores franciscanos, no
Seminário São Francisco, na cidade de
Ituporanga (SC). Atualmente, ele é local de formação do Ensino Médio e Aspirantado dos nossos jovens vocacionados à vida religiosa franciscana. Os benfeitores ficaram encantados com a

Dia com Maria
e Frei Galvão

beleza do lugar e acolhida dos confrades e seminaristas.
Deus seja louvado por mais este dia em que
Francisco de Assis nos ensinou muito sobre sua
vida e caminhada no seguimento de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Frei Alexandre Rohling

Jovens participam de encontro vocacional

Venha participar conosco
de um dia muito especial
na Basílica de Nossa
Senhora Aparecida e
no Seminário Frei Galvão,
em Guaratinguetá.

Domingo,
dia 9 de setembro
Mais informações por
e-mail: pvf@franciscanos.org.br
ou telefone (11) 3291-2416.

De 1 a 3 de junho, 13 vocacionados participaram do 1º Encontro Regional, que
aconteceu no Seminário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Que Deus dê perseverança e discernimento a estes jovens na busca por sua vocação.
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INTENÇÕES DE MISSA

Para fazer seu pedido de intenções de missa,
mande um e-mail para pvf@franciscanos.org.br
Você pode mandar também pelos Correios:
Caixa Postal 900 - CEP 01031-970, São Paulo (SP)

Frei Alvaci visita o
Sudão do Sul, na África

N

o mês de junho, Frei Alvaci
Mendes da Luz participou do
Conselho Plenário da Ordem
dos Frades Menores (CPO) em
Nairóbi, Quênia. Aproveitando sua
primeira viagem ao continente africano, Frei Alvaci visitou a missão
dos Frades Menores no Sudão do
Sul, país que vive uma guerra civil.

A paróquia possui seis comunidades, na fraternidade vivem cinco frades, entre eles o brasileiro
Frei Leonardo Pinto dos Santos,
que pertence à Província Franciscana da Imaculada Conceição do
Brasil.
“Não tem como fazer esta experiência de vir à África e de es-

Profissão Solene em Petrópolis

N

o dia 15 de setembro, sete frades farão a Profissão Solene
na Paróquia Sagrado Coração
de Jesus, em Petrópolis (RJ).
Farão a Profissão Solene: Frei Alan
Leal de Mattos, Frei Jefferson Max Nunes Maciel, Frei Jhones Lucas Martins,

Frei Josemberg Cardozo Aranha e Frei
Junior Mendes, da Província Franciscana da Imaculada Conceição e Frei
Alfredo Epalanga Prego e Frei Mário
Sampaio Pelu da Fundação Imaculada
Mãe de Deus de Angola (FIMDA).
A eles, nossas orações!

tar em um país em guerra sem
ficar comovido, sem ficar sensibilizado. Pra quem vem à África
pela primeira vez e passa por
esta experiência, é chocante”,
relata.
A cobertura completa do Conselho Plenário você encontra em
www.franciscanos.org.br

Está disponível a
Folhinha do Sagrado 2019

Muito obrigado, Marcelo!

A

P rovíncia Franciscana da Imaculada Conceição e a equipe do Pró-Vocações e Missões Franciscanas manifestam seu agradecimento ao colaborador Marcelo Miranda, que
há 23 anos trabalha com os benfeitores do PVF e
está iniciando uma nova etapa em sua vida. Certamente nos unimos ao coro dos benfeitores que,
desde 1995, contam com sua atenção e disponibilidade. Que São Francisco lhe abençoe!

Edição comemorativa pelos 80
anos da publicação. Adquira
a sua pelo telefone: (24) 22339042 ou vendas@vozes.com.br

Oração a
Santa Clara
Clara, cheia de claridade,
irmã de São Francisco,
intercede pelos teus devotos
que querem ser puros e
transparentes! Teu nome e
teu ser exalam o perfume das
coisas inteiras e o frescor do
que é novo ou renovado.
Clareia os caminhos tortuosos
daqueles que se embrenham na
noite do próprio egoísmo e nas
trevas do isolamento.
Clara, irmã de Francisco,
coloca em nossos corações
a paixão pela simplicidade,
a sede pela pobreza, a ânsia
pela contemplação.
Te suplico, Irmã Lua, que
junto ao Sol de Assis
no mesmo céu refulge,
alcança-nos a graça que,
confiantes, te pedimos!
Santa Clara, ilumina os
passos daqueles que
buscam a claridade.
Amém!
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