boletim
informativo

SÃO PAULO | Nº 165 - 2018 | E-mail:
pvf@franciscanos.org.br

Pró-Vocações
e Missões
Franciscanas

Primeiro semestre:
tempo de colher os frutos
Paz e Bem, querido benfeitor,
querida benfeitora!
credito que tenha reparado que nosso
boletim informativo está diferente. Nesta
segunda edição de 2018 fizemos algumas mudanças para nos comunicarmos
melhor com você. Reduzimos o número de páginas de 8 para 4, a fim de baixarmos
o custo com o envio do material pelos Correios.
Mas esta mudança em nada vai alterar o conteúdo que você recebe em sua casa. As matérias que estarão no boletim já estão disponíveis
em nossos sites: www.franciscanos.org.br e
www.pvf.com.br. Lá você encontrará as informações mais detalhadas e também mais fotos.

Nesta 165ª edição do Boletim Informativo, trazemos para você como foi o Retiro dos Benfeitores, que aconteceu de 28 de abril a 1º de maio no
Seminário Santo Antônio, em Agudos (SP). Este
primeiro semestre foi frutífero para nossos frades. Tivemos 9 Ordenações diaconais, no Brasil
e em Angola, e uma Ordenação Presbiteral, além
da Primeira Profissão de Frei Domingos Makuva
Paulo. Na página 4, você acompanha o acróstico
de Frei Walter Hugo de Almeida, escrito especialmente para os benfeitores franciscanos.
Um abraço fraterno!

Equipe do Pró-Vocações
e Missões Franciscanas

Reunidos em Agudos, benfeitores refletem
papel dos leigos na Igreja e sociedade
ntre os dias 28 de abril e 1º de maio,
quase 100 pessoas participaram do
Retiro anual dos benfeitores franciscanos. Foram dias intensos no
Seminário Santo Antônio, na cidade
de Agudos (SP). Fomos agraciados com um
tempo bom, de muito sol e calor.
Tivemos a graça de contar com a presença de Frei Fidêncio Vanboemmel, Ministro
Provincial, que conduziu os momentos de
formação. Ele falou sobre o “Ano do Laicato”,
celebrado na Igreja do Brasil neste ano.
Nós pudemos rezar, cantar, brincar, aprender, conviver e sobretudo louvar e bendizer o
Senhor pela vida e presença amiga de nossos benfeitores.
Fica o nosso agradecimento e o nosso
convite para que você participe conosco em
2019!
Confira mais fotos em nossa página:
www.facebook.com/franciscanospvf

O Boletim do PVF
é uma publicação bimestral do Pró-Vocações
e Missões Franciscanas da Província da
Imaculada Conceição do Brasil.
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Use este espaço para solicitar aos Franciscanos que celebrem a Santa Missa nas suas intenções.
Caso não queira recortar este Boletim, você também pode usar uma outra folha de papel, ou até
mesmo fazer xerox deste formulário e enviar para: Caixa Postal 900 - 01031-970 - São Paulo - SP.
Um meio mais rápido é fazer pela Internet, através do email: pvf@franciscanos.org.br

Vocação: resposta sincera
ao chamado de Deus
primeiro semestre foi intenso em nossas fraternidades. Entre fevereiro e abril de 2018, tivemos a
alegria de celebrar a Ordenação Diaconal de 9 confrades e uma Ordenação Presbiteral, além da Pri-

meira Profissão de Frei Domingos Makuva Paulo.
Que o bom Deus conceda sua bênção aos nossos confrades recém-ordenados, dando-lhes sabedoria e perseverança!

Frei Marcos Brugge
r

foi ordenado presbítero pelas
mãos do Arcebispo de Juiz de
Fora, Dom Gil Antônio Moreira,
no dia 28 de abril. “Seja
um bom franciscano que
você vai ser um ótimo
padre”, desejou
Dom Gil.

Frei Domingos Makuva Paulo

fez sua Primeira Profissão no dia
14 de março em Rodeio (SC).

Frei Leandro
Costa
Santos foi
Frei Roberto
Aparecido
Pereira foi

ordenado
diácono no dia
8 de abril em
Ituporanga (SC).

ordenado
diácono no
dia 17 de
março em
Vila Velha
(ES).

Frei Gabriel Vargas
Dias foi ordenado

diácono no dia 4 de
março em Curitiba (PR).

Frei José
Raimundo
de Souza

foi ordenado
diácono no
dia 3 de
fevereiro em
Colatina (ES).

Frei Ermelindo Francisco Bambi,
Frei João Alberto Bunga e
Frei João Baptista Chilunda Canjenjenga

foram ordenados diáconos no dia 15 de abril
em Viana, Angola.

Frei Evaldo
Ludwig foi

ordenado
diácono no
dia 21 de
abril em
Lages (SC).

Frei Marx Rodrigues dos
Reis foi ordenado diácono
no dia 11 de março em
São Paulo (SP).

B endito seja Deus em teu coração,
E nquanto tu abraças sua Vontade,
N o dar a vida pela causa do irmão,
F azendo, por amor, com humildade...
E ncanta a vida com gestos de amor,
I nventa, sim, linda e nova primavera,
T razendo ao mundo o rosto do teu Senhor,
O teu rochedo e força, isto é o que eu quisera!...
R esponde a Voz de Deus que te fala à mente,
E la te dá o rumo do teu caminho,
S eja já feito, também do teu presente,
P ara queimar de tua estrada todo espinho.
R esgata hoje teu Santo amor a Francisco,
O usa, sem medo, aplainar toda a tua estrada,
V encendo sempre pela fé, qualquer risco,
O teu Senhor dar-te-á a Coroa Sagrada...
C aminha alegre, Deus sempre está chamando
A ti no teu dia-a-dia em tua Igreja,
C lama aos céus e jamais te vês reclamando,
O Senhor será louvado e sempre seja!...
E te somos gratos, amigo de Francisco,
S empre feliz estarás em nossa prece.
De coração,
Através desta poesia – acróstico,
a gratidão dos Frades da Província Franciscana
da Imaculada Conceição do Brasil.

Frei Walter Hugo de Almeida

Dia de oração pelos benfeitores franciscanos
Em nossas casas de formação, o dia 4 é marcado como o dia de oração pelos
benfeitores franciscanos. Queremos convidá-lo a rezar conosco todo dia 4, ao vivo,
pelo Facebook. Acesse facebook.com/franciscanospvf e saiba mais!
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