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“Como os pastores de Belém, possam
também os nossos olhos encherem-se de
espanto e maravilha, contemplando
no Menino Jesus o Filho de Deus.”
(Papa Francisco)

|2| editorial

Feliz e abençoado Natal!

Queridos benfeitores,
Paz e Bem!

C

hegamos em dezembro,
último mês de 2016. Final
de mais uma etapa e daqui
a pouco será o começo de
outra. Pode ser que estes onze meses
que passaram não tenham sido tão bons
assim. Pode ser que algumas coisas que

aconteceram, nós não gostaríamos que
tivessem acontecido, seja no campo social, mundial, político, familiar. Algumas
estão sob o nosso controle, outras não.
O que todos podemos os fazer sempre
é acreditar no amanhã, na força que
temos, na esperança que a cada dia
se renova.
Este foi um ano especial para nós, do
Pró-Vocações e Missões Franciscanas,
pois completamos 30 anos de trabalho

juntos a vocês. Ao longo deste ano,
tantos jovens fizeram sua formação,
tantos outros foram para a missão, alguns se tornaram sacerdotes, religiosos,
outros não, contudo, nossa parte como
benfeitores nós fizemos: promover as
vocações e as missões franciscanas. Por
estes 30 anos de fidelidade e carinho
nós só temos a agradecer. Que Deus
os recompense!
Na edição deste mês, damos destaque à ordenação presbiteral de nosso
irmão Frei Robson Scudela, que aconteceu na cidade de Coronel Freitas (SC), no
mês de outubro. Aliás, ele é mais um fruto
do empenho e da dedicação de cada um
de vocês. Também apresentamos nestas
páginas os encontros regionais ocorridos
nos em Rodeio (SC) e Niterói (RJ), sob a
coordenação de Frei Alexandre Rohling.
Em ambos, fortificamos nossos laços,
rezamos juntos e celebramos os 30 anos
em prol das vocações.
No mais, gostaria muito de pedir
que se você ainda não nos enviou seu
CPF, por favor, o faça o quanto antes.
Estamos ao longo deste ano adaptando-nos às novas exigências para o trabalho
com benfeitores. Na emissão de boletos
bancários, uma das obrigações para
impressão de carnê, é que tenhamos
o seu número de CPF, isso quem está
exigindo é a FEBRABAN (Federação
Brasileira de Bancos). Caso contrário,
precisamos criar outras formas para que
você faça sua doação e isto demora um
pouco. Leia com atenção os informes
sobre isso nesta edição.
Enfim, desejamos de coração um
Natal abençoado a você e sua família.
Esperamos que 2017 seja um ano especial e que venha cheio das melhores
coisas, afinal, sempre que um ano termina e outro começa, nossos sonhos se
renovam e voltamos a acreditar que é
possível. Que nosso querido São Francisco e Santa Clara vos abençoem. Feliz
Natal e santo Ano de 2017.

Frei Alvaci Mendes da Luz, OFM

reflexão

Caríssimos
Irmãos e Irmãs,
O Senhor vos dê a Paz!

A

solenidade do Natal, tão querida a Francisco e Clara, é para
mim ocasião privilegiada de
chegar a todos vós, através da
mensagem de Boas Festas.
O Pai de toda a misericórdia enviou
ao mundo o seu Filho Jesus, que se fez
homem no seio de Maria e armou sua
tenda entre nós (Jo 1,14), revestindo-se
de nossa frágil e carente humanidade. “E
sendo ele rico... no entanto, com sua bem-aventurada Mãe, quis escolher a vida de
pobreza” (2 Cor 8,9). E assim, mediante
esta sua humildade e pequenez, oferece
a todos a possibilidade de trazê-lo para
perto e acolhê-lo.
A tenda que Cristo veio levantar em
nosso meio é a tenda da comunhão e da
aliança (cf. Is 54,1-5). Deus não ama o
distanciamento. O Filho, impelido por
essa busca apaixonada do homem, deixa
o Pai, se faz um de nós e nos torna “não
estrangeiros... mas concidadãos dos
santos e membros da família de Deus” (Ef
2,19). Para chegar a tanto, “aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição
de servo... fazendo-se obediente até a
morte” (Fl 2,7-8). O caminho que leva

ao encontro do outro, o caminho da
fraternidade, deverá necessariamente
percorrer as mesmas etapas. É “kenosis”,
esvaziamento, antes de ser a festa do
abraço e da unidade; é morte ao nosso
egoísmo antes de se tornar relação criativa, geradora de vida nova.
Deus vem e quer permanecer em
nosso meio: se faz pão eucarístico para
ser assimilado por nós e transformar-nos
nele. Um pão de comunhão que, mais
uma vez, provém da “fracção”, do “partir-se” por nós até o fim. E se renova a cada
dia, pois a fraternidade deve ser constantemente construída. Quantas migalhas
estão excluídas deste pão de comunhão
que é a fraternidade universal! O Natal
repropõe-nos sempre este compromisso:
tornar-nos irmãos de todos, mediante um
êxodo de purificação e de despojamento
sem fim que nos torna prontos e livres
para caminhar em direção aos outros.
Esta feliz disposição de “caminhar” inclui o
vencimento da tentação de refugiar-se nas
seguranças internas ou externas que nos
fecham à dinâmica do amor. Do contrário,
nem Deus nem os outros encontrarão

lugar em nós: “não havia lugar para eles
na hospedaria” (Lc 2,7).
O desejo divino de estar com cada
homem realizou-se de forma modelar
em Maria, pois ela é a tenda da aliança
e do acolhimento que revestiu o Verbo
com sua carne. Francisco exclama cheio
de admiração: “Salve, ó palácio... ó
tabernáculo... ó morada... ó manto... ó
mãe do Senhor” (SaudVM 4-5). Graças
a Maria, a hostilidade transformou-se em
hospitalidade calorosa, discreta e fiel.[...]
Irmãs e Irmãos, o mistério do Natal é,
pois, este acolhimento e hospitalidade ao
Deus que vem; mas para vir, ele quer ser
esperado e desejado por um coração puro,
livre e pobre, todo voltado para ele. Dessa
forma permitimos que ele nos transforme e
“divinize”. “Deus se fez homem para que
o homem se torne semelhante a Deus”: a
semelhança com Deus já é missão, profecia e compromisso, sobretudo, para tornar
mais humano o mundo em que vivemos.

Frei Giacomo Bini, ofm
Ministro Geral da Ordem dos Frades
Menores entre 1997 e 2003.
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Frei Robson Luiz Scudella é ordenado
presbítero em Coronel Freitas (SC)

T

endo como inspiração o Evangelho de Zaqueu, próprio da
liturgia do 31º domingo do
TC, Frei Robson Luiz Scudela
foi ordenado presbítero pelas mãos
do bispo diocesano de Chapecó, Dom
Odelir José Magri, MCCJ, durante
Celebração Eucarística, às 18 horas
do sábado (29/10), na Igreja Matriz de
Coronel Freitas (SC). Segundo o bispo,
quando nós manifestamos o desejo de
encontrar Deus, é ele que vem ao nosso
encontro e entra na nossa vida, na nossa
casa. “Queria dizer para o Frei Robson
o quanto é fundamental para a vida do
sacerdote alimentar esse desejo. Alimente sempre! Não perca nunca esse desejo
de buscar esse encontro com Deus. De
querer ser um sacerdote o mais possível,
como diz Jeremias, segundo o coração
de Deus”, ensinou.
A celebração, que durou duas horas,
foi sóbria e carregada de emoção. Era
visível isso nos rostos dos conterrâneos,
familiares, confrades e amigos, especialmente no momento em que o neo-sacerdote não segurou as lágrimas ao pedir
para seus pais, Luiz e Maria, desamarrarem suas mãos logo depois de serem

ungidas pelo bispo. Com as mãos livres,
deu a primeira bênção como sacerdote
aos pais. Outro momento marcante foi a
vestição, quando o jovem frade, auxiliado
por Frei Diego Melo e o Ministro Provincial, Frei Fidêncio Vanboemmel, vestiu
os paramentos próprios do presbítero e
recebeu uma salva de palmas.
Na homilia, Dom Odelir explicou que
Frei Robson, ordenado presbítero, assim
como todos os sacerdotes, participam
do único e verdadeiro sacerdócio de
Jesus Cristo. “Ele é o único sacerdote.
O verdadeiro sacerdote. Nós, que somos
ordenados no decorrer da história, participamos do sacerdócio Dele. Por isso,
é um sacramento extraordinário. Se nós
olharmos a nossa realidade, as nossas
fragilidades humanas, a nossa pequenez,
nós veremos que não somos dignos desse
Ministério, mas como São Paulo, podemos dizer ‘somos como vasos de argila
porque carregamos em nós esse mistério
tão grande’”, acrescentou o bispo.
“Se você buscar a Deus, com certeza
Deus vai fazer de você um instrumento
de graça. Para o seu povo, para Igreja.
Mas será que é fácil ser padre hoje?
Será que é fácil ser pai de família? Será

que é fácil ser religioso? Será que é fácil
ser cristão hoje? Nós sabemos que não
é fácil, mas é possível, com a graça
de Deus. Por isso, nós nunca podemos
deixar de buscar a Deus. Fazendo isso,
podemos testemunhar a nossa fé”,
ensinou o bispo, lembrando que essa
escolha é mais radical no religioso que
faz os votos perpétuos, como Frei Robson, que é religioso franciscano.
Além do Ministro Provincial, Frei
Fidêncio Vanboemmel, muitos outros
frades estiveram presentes, dos mais
diversos regionais da Província. Também
vieram partilhar da alegria de Frei Robson paroquianos e amigos das diferentes
comunidades da região e do território
da Província.
Nos agradecimentos, Frei Robson
louvou a Deus pelo dom da vida e da
vocação, agradeceu à família, à Província e à Igreja, que acabara de acolhê-lo
na Ordem dos Presbíteros. Frei Fidêncio
falou em nome da Província, trazendo
à lembrança o carinho de sua irmã
Cristina, que não pôde comparecer à
celebração por estar em São Paulo por
motivo de saúde. Lembrou uma frase
dela: “Tenho certeza que meu irmão
será um bom sacerdote”.
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O BELO DIA DAS PRIMÍCIAS DE FREI ROBSON

O

domingo, 30 de outubro,
amanheceu com um sol
radiante, céu azul e um
clima agradável. Tudo
colaborou para que a celebração da
Primeira Missa de Frei Robson Luiz Scudela fosse um momento envolvente e
marcante na pequena Comunidade de
Fernando Machado (SC). De fato, ao se
chegar à capela da Padroeira Santana,
notava-se a alegria e a vibração dos
fiéis, amigos e confrades que lá estavam. A Missa iniciou-se às 10 horas
e transcorreu num clima de bastante
tranquilidade.
Frei Pedro da Silva, amigo e confrade de Frei Robson, foi quem proferiu
a homilia. Partindo das leituras do domingo, especialmente do Evangelho de
Zaqueu, Frei Pedro situou esse momento
histórico na vida de Frei Robson com o
encerramento do mês missionário, com
o encerramento do Ano Santo Jubilar,
com o início do Ano Mariano.
“Celebras essa primeira Missa aos
pés da Mãe Padroeira Santana. Diz um
pensamento que cada vocação vem do
coração de Deus, mas passa pelo coração de mãe. É através desse coração de
mãe que você é entregue para Igreja e
para o serviço do reino de Deus.”
No final da celebração, Frei Alcides
Cella e um grupo de casais explicaram o

trabalho vocacional que é feito na Paróquia de Coronel Freitas. O coordenador
da comunidade, Evandro, agradeceu a
todos pela presença e pelo envolvimento
da comunidade na ordenação presbiteral.
Frei Robson voltou a agradecer à
comunidade, à família, à Província,
especialmente aos formadores. “A cada
um que se fez presente e que tem uma
história para estar aqui. E não é fácil
sair de casa, largar todas as coisas que
se tem para fazer, para estar aqui. Eu
imagino o sacrifício de comunidades
vizinhas e distantes que fizeram para
participarem deste momento. Que
bom podermos celebrar juntos! Deus

os recompense e não se esqueçam de
mim em suas orações. Repito aquilo que
disse ontem à noite: ‘Sejam vocês os
primeiros a me mostrarem o caminho,
sejam os primeiros a me chamarem a
atenção quando for necessário, sejam
vocês os primeiros a comunicarem Deus
através de suas vidas. Muito obrigado’”,
completou.
Frei Robson Scudela exerce seu trabalho evangelizador no Seminário São
Francisco de Assis, em Ituporanga, de
onde vieram dois ônibus para participar
de sua festa.

Moacir Beggo

MAIS DE 50 MISSIONÁRIOS NA PREPARAÇÃO

O

dia de Frei Galvão, 25 de outubro, primeiro santo
brasileiro e também frade da Província Franciscana
da Imaculada Conceição do Brasil, marcou o início
das Missões em Fernando Machado, no município de Cordilheira Alta, em preparação para a ordenação presbiteral de
Frei Robson Luiz Scudela. Durante esta semana, no dia 27,
Frei Robson também celebrou o seu aniversário.
Frei Diego Melo, do Serviço de Animação Vocacional, que
acolheu os missionários, lembrou a importância das missões,
dizendo que “os missionários não levam Deus às pessoas,
mas ajudam a descobrir esse Deus que já está lá como uma
semente esperando para ser cultivada”. Até o sábado, dia da
ordenação em Coronel Freitas, os mais de 50 missionários
visitaram escolas, famílias e hospitais.

A ordenação presbiteral foi transmitida ao vivo pela Rádio
Coroado AM de Curitibanos. A TV Sudoeste também exibiu
uma reportagem sobre este momento histórico na vida de Frei
Robson e da Província.
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encontros regionais

Benfeitores de Santa Catarina e Rio
de Janeiro celebram os 30 anos do PVF
Nos meses de outubro e novembro, Frei Alexandre Rohling, o Frei Xandão, conduziu os encontros
de benfeitores em Santa Catarina e Rio de Janeiro. Frei Diego Melo, do Serviço de Animação
Vocacional, também esteve no encontro catarinense. Leia a seguir os relatos:

Encontro Regional em Rodeio

N

o dia 23 de outubro, a Paróquia São Francisco de Assis,
em Rodeio (SC), foi anfitriã do Encontro Regional de

Encontro Regional em Niterói

N

o dia 13 de novembro, foi realizado na Paróquia Porciúncula de Santana, em Niterói (RJ), o Encontro Regional
de Benfeitores.
Iluminados pelo poema Saber viver, de Cora Coralina, os
benfeitores refletiram juntos sobre o segredo da vida, o de ser
simplesmente um abraço que envolve e, como o poema diz: a
vida só tem sentido se tocamos o coração das pessoas. Neste
ambiente, iniciamos a partilha do tema proposto para este ano:
“30 anos pelas vocações – uma linda história”.
Apresentamos a origem e história do PVF, os frades que passaram por este serviço, número de benfeitores, apresentamos

Benfeitores. O tema deste ano foi “30 anos pelas vocações e
o ano da misericórdia”.
Conduzi a manhã de espiritualidade. Os benfeitores ouviam
atentamente e, na medida que era partilhado o tema de reflexão, eles pediam a palavra para relatar aos presentes as suas
experiências e recordar o tempo em que se dedicam a ajudar
na manutenção das casas de formação e da missão em Angola.
Uma Celebração Eucarística marcou o encerramento do
encontro. O presidente da celebração, Frei Diego, partilhou
com os benfeitores a explicação do belo mural que compõe
a igreja do Noviciado. Era visível nos benfeitores a alegria
por estarem juntos neste domingo de encontro de benfeitores.
Deixo nosso agradecimento a Frei Pedro da Silva, pároco
da igreja matriz, e aos membros do Conselho Paroquial o
nosso sincero desejo de saúde, felicidades e paz!
Muito obrigado pelo carinho com que fomos recebidos e
fica o desejo de retorno em breve para um próximo encontro
regional de benfeitores.
nossas casas de formação, o Serviço de Animação Vocacional
e um pouco sobre o carisma franciscano. A partir da chamada:
“sua ajuda transforma o mundo”, apresentamos aos benfeitores
as realidades onde hoje os frades são sinais de presença profética
no nosso tempo. Os benfeitores ficaram admirados com a tamanha ajuda que nos proporcionam com sua partilha e doação.
Por fim, apresentamos algumas atitudes ou obras de misericórdia que podemos praticar no dia a dia. Entre elas: corrigir
com amor, valorizar a história de cada um, sorrir, ajudar o
próximo e falar para as pessoas o quanto você as ama. Você
sabe... E elas? Ainda explicamos para os presentes o modo
de rezar e a história da devoção franciscana da Coroa das
Sete Alegrias de Nossa Senhora.
Após o encontro, foi servido um delicioso almoço de confraternização. Agradecemos de forma especial a participação
de todos neste evento, de maneira especial agradecemos à
benfeitora Célia Estupinham de Araújo, que todos os anos se
empenha na realização de um bingo solidário para ajudar nos
custos desse encontro, bem como a todos os voluntários que lá
estavam. Ainda nosso fraterno abraço ao pároco, Frei Salésio
Lourenço Hillesheim, que sempre nos acolhe benignamente
para a realização deste belo dia de encontro e confraternização entre os benfeitores franciscanos. Como disse o senhor
Billy: “Frei, este encontro sempre fica com gosto de quero
mais”. Nos vemos em 2017! Paz e Bem!
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Atenção!

3 - Q
 uem não enviou o CPF receberá um carnê não
bancário com os dados para fazer o depósito. Contudo,
quem fizer a doação desta forma, terá que entrar em
contato conosco e avisar que fez a doação com data e
banco escolhido.

Mudanças para
o carnê 2017

4 - Q
 uem faz a doação nos conventos franciscanos
poderá continuar fazendo da mesma forma, para isso
estamos enviando um carnê não bancário.

Por exigência dos bancos, só poderemos emitir os
boletos bancários para quem nos enviou o CPF.
1 - Q uem enviou o CPF até o final de novembro de
2016, receberá os boletos de fevereiro a maio
pelo Bradesco.
2 - Q uem enviou o CPF depois de novembro de 2016,
receberá 2 modelos: o bancário e o não bancário. Por favor, utilize o modelo bancário. Quando
efetuada a doação pelo boleto, identificamos automaticamente e não será necessário nos avisar.
TARIFAS:
CARNÊ BANCÁRIO:
Tarifas dos boletos: quando você paga o boleto, nos é cobrado
o valor de R$ 1,29. Quando você não paga o boleto, nos é
cobrado o valor de R$ 1,29 do boleto + R$ 0,50 da baixa
do boleto pelo banco.
CARNÊ NÃO BANCÁRIO
Tarifas do depósito: será cobrado o valor de R$ 1,29 por
depósito.

EXPEDIENTE

INTENÇÕES DE MISSA

O Boletim do PVF é uma publicação bimestral
do Pró-Vocações e Missões Franciscanas da
Província da Imaculada Conceição do Brasil.
Ministro Provincial: Frei Fidêncio Vanboemmel,
Equipe: Frei Alvaci Mendes da Luz (coordenador),
Frei Alexandre Rohling, Moacir Beggo e Érika
Augusto (Colaboradores)
Produção: Equipe de Comunicação da Província
Endereço: Largo São Francisco, 133,
Centro, São Paulo (SP), CEP 01005-010.
Telefone: (11) 3291-2416
Site: www.pvf.com.br
Email: pvf@franciscanos.org.br

Nome:_________________________ Data:
_

/

/

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
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Poema

Ele vê
o Coração
Quando Deus vê o coração
O antigo se torna novo
Fazendo renascer a pessoa nova,
Amada, ungida e escolhida...
Quando Deus vê o coração
O que era velho fica pra trás
Ficam somente os resquícios
Então olhamos pra frente, pro futuro...
Quando Deus vê o coração
Recordamos que é preciso nos abaixar
Nos despojar do orgulho humano
Que nos impede de viver fraternidade...
Quando Deus vê o coração
Recordamos das coisas mais simples da vida
Da esperança, do amor, da misericórdia
Coisas que vêm do próprio Deus...
Quando Deus vê o coração
Deixamos então os problemas de lado
E pensamos somente na presença DELE
Uma presença que a tudo transforma...
Quando Deus vê o coração
Nossas feridas começam a cicatrizar
Concluímos que não somos nada
Apenas criaturas em busca do amor do Criador...
Quando Deus vê o coração
Ficamos perplexos, extasiados,
Admiramos o Sumo Bem, o Deus Altíssimo
Que nos cerca com sua misericórdia
Quando Deus vê o coração
Por vezes, olhamos só as aparências
Olhemos mais profundamente, pro futuro, pra imensidão
Onde mora o nosso Deus em sua própria essência.
Frei Carlos N. Corrêa
Cinthia Laís, sobrinha de Frei Alexandre Rohling.
Foto: Letícia Carvalho

