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Editorial

Um santo e abençoado 2018!
Paz e Bem, querido benfeitor, querida benfeitora!

M

ais um ano chegou! E nesta primeira vez
que nos encontramos através das páginas
deste Boletim, quero deixar os meus votos
de um abençoado e frutífero Ano Novo. Um
ano de importantes decisões para o nosso país, ano
de eleições. Ano importante também para a nossa Província, ano de Capítulo Provincial. Para este Capítulo
foi escolhido como tema ‘Minoridade Franciscana – lugar de encontro e comunhão’ e lema ‘Sejam chamados Irmãos Menores’, tendo como inspiração a Regra
não Bulada 6,3. Desde já, pedimos suas orações!
Nas páginas desta primeira edição do Boletim em
2018, você encontrará muitas notícias vocacionais.
Em Rodeio, treze jovens fizeram a Primeira Profissão.
Uma semana depois, outros treze jovens brasileiros
foram admitidos ao Noviciado. Os sete jovens angolanos foram admitidos no dia 23 de janeiro.
Em dezembro, o Santuário e Convento São Francisco, em São Paulo, recebeu com muita alegria a Or-

denação Presbiteral de nosso confrade Frei Vanderlei
da Silva Neves. Foi um momento de muita emoção,
coroando os 370 anos do nosso Convento.
Nesta edição você acompanha ainda as Missões
Franciscanas da Juventude, que aconteceu entre os
dias 17 e 21 de janeiro, em Agudos e Bauru (SP). Em
março, celebraremos a Ordenação Diaconal de dois
jovens confrades, Frei Gabriel Vargas Dias Alves e Frei
Leandro Costa. Você, benfeitor, está mais que convidado a celebrar conosco.
Ainda no primeiro semestre, entre os dias 28 de
abril e 1º de maio, acontecerá o Retiro dos Benfeitores
Franciscanos, no Seminário Santo Antônio, em Agudos (SP). Programe-se para participar conosco!
Deixo meu abraço fraterno e meu agradecimento
por sua fiel contribuição às nossas casas de formação
e à Missão em Angola. Rezemos pelas vocações!
Paz e Bem!

Frei Alvaci Mendes da Luz, OFM
Coordenador do PVF

Reflexão

“Vós sois todos irmãos”

(Mt 23,8)

F

raternidade e superação da
violência é o tema da Campanha da Fraternidade 2018, e o
lema “Vós sois todos irmãos”
(Mt 23,8). Acompanhe abaixo alguns
trechos da mensagem de Dom Leonardo Ulrich Steiner, Bispo Auxiliar de
Brasília e Secretário-Geral da CNBB,
sobre o tema.
A Quaresma nos provoca e convoca à conversão, mudança de vida:
cultivar o caminho do seguimento
de Jesus Cristo. Os exercícios quaresmais que a Igreja propõe aos católicos são: jejum, esmola e oração.
Três tentativas para nos abrirmos à
graça da filiação divina.
Jejum: esvaziamento, expropriação, libertação. Tudo para que sejamos um só em Cristo (GI 3,28) e
Cristo seja formado em nós (Gl 4,
19). O jejum abre nossa pessoa
para a receptividade, para a liberdade da vida em Cristo. Esmola: vida,
fé partilhada. A esmola nasce da
alegria de ter encontrado o tesouro escondido, a pérola preciosa (Mt
13,44-46). O amor, a misericórdia
busca o outro. Tem necessidade de
partilha e nos aproxima da irmandade. Oração: tocados pelo dom
do anúncio, apercebidos da valiosa
experiência do cuidado amoroso e
misericordioso de Deus em Jesus
Cristo, necessitamos de palavras e
silêncio para agradecer e suplicar.
Uma espécie de exposição ao dom
recebido na tentativa sermos atingidos com maior intensidade pelo
amor e pela misericórdia.
“Fraternidade e superação da violência” é o tema da Campanha para
a Quaresma, em 2018. O Evangelho
de Mateus inspira o lema: “Vós sois
todos irmãos” (Mt 23,8). A Campanha
tem como objetivo geral: “Construir a
fraternidade, promovendo a cultura

da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus, como
caminho de superação da violência”.
Sofremos e estamos quase estarrecidos com a violência. Não apenas
com as mortes que aumentam, mas
também por ela perpassar quase
todos os âmbitos da nossa sociedade. A ética que norteava as relações
sociais está esquecida. Hoje, temos
corrupção, morte e agressividade nos
gestos e nas palavras. Assim, quase
aumenta a crença em nossa incapacidade de vivermos como irmãos.
“Por ‘violência cultural’ enten
dem-se as condições em razão das
quais uma determinada sociedade
reconhece como violência atos ou
situações em que pessoas são agredidas. Criam-se processos que fazem aparecer como legítimas certas
ações violentas. Elaboram-se discursos para apresentar razões e justificativas como se uma ação violenta fosse devida, uma consequência
de determinadas condutas da própria pessoa que sofreu a violência.
Portanto, a violência cultural não é,

necessariamente, uma causa da violência direta, mas cria as condições
em meio às quais chega a tornar-se
difícil, para a sociedade, reconhecer
um sistema como violento”.
A violência nasce do esquecimento das origens, da vocação
do ser humano: o amor. O esquecimento do mandamento do amor
e da ética gestam e despertam
violência. Os descaminhos, no entanto, podem ser superados com a
volta às origens, com a reconciliação e a misericórdia. Somos chamados à superação da violência,
pois somos filhos e filhas de Deus.
Maria, Mãe do Príncipe da Paz, nos
acompanhe no caminho de conversão quaresmal! Jesus Cristo crucificado-ressuscitado, que transformou todas as coisas, nos ajude no
caminho da superação da violência,
pois somos todos irmãos.
A todos os irmãos e irmãs, todas
as famílias e Comunidades, uma
abençoada Páscoa!

Dom Leonardo Ulrich Steiner

Primeira Profissão em Rodeio

N

o dia 8 de janeiro, treze
jovens fizeram seus votos
temporários de pobreza,
obediência e castidade na
Ordem dos Frades Menores. A Celebração Eucarística aconteceu às
19h, na Igreja Matriz São Francisco
de Assis, em Rodeio, pequena cidade catarinense no Vale do Itajaí.
“A profissão que hoje vocês proclamam aqui nesta igreja é, na verdade, uma resposta de amor e fé a
uma escolha divina, a um chamado
divino”, afirmou o Ministro Provincial, Frei Fidêncio Vanboemmel,
que presidiu a celebração.
Foram sete brasileiros e seis angolanos, da Fundação Imaculada
Mãe de Deus de Angola, FIMDA: Frei
Alberto Capingala Martinho Sambei,
Frei António Sacaputo Maimo, Frei
Bruno Gonçalves Cezário, Frei Diego
Martendal, Frei Eduardo José Cavita
Camunha, Frei Inoc Joaquim João,
Frei João Baptista Culiaquita, Frei

João Manoel Zechinatto, Frei José
Victor de Camargo Medeiros, Frei
Marcelo Dias Soares, Frei Rodrigo
José Silva, Frei Ruan Felipe Sguissardi e Frei Silvério Munga Cajonde.
Um dos momentos mais belos e
centrais da profissão é quando os
noviços colocam suas mãos nas
mãos do Ministro Provincial. “São
mãos humanas também, mãos mui-

to humanas, mas é um ato de fé. É
um ato de se colocar por inteiro nas
mãos de Deus para dizer: conduzame, Senhor, qual servo para a missão profética que quero que vocês
realizem. Por essas mãos todas,
vocês foram formados, mas foram
sobretudo chamados e constituídos
para serem servos, para levarem
também, enquanto religiosos fran-
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ciscanos, o seu batismo até as consequências maiores para, através dessa vida consagrada, através desse batismo, ser para
o mundo de hoje luz e vida”, explicou Frei
Fidêncio.
No final, lembrou que São Francisco insiste em seus textos que jamais deveríamos extinguir em nós o Espírito do Senhor
e o seu santo modo de operar. “Portanto,
esse Espírito do Senhor que conduziu o
profeta no Antigo Testamento, através de
João Batista, esse Espírito do Senhor está
agindo de uma maneira misteriosa, mas
de uma maneira forte e intensa na vida
pessoal de cada um de vocês. Portanto,
meus irmãos, coragem! Não tenham medo
de serem servos de Deus com fidelidade,
com humildade, como ensinam São Francisco e Santa Clara de Assis”, completou
o Ministro Provincial.

Agradecimento aos benfeitores
O guardião do Noviciado, Frei José
Antônio agradeceu especialmente a todos os benfeitores do Noviciado, que,
muitas vezes, silenciosamente, anonimamente, ajudam esta casa de formação. “A formação não é só um ato do
mestre, do vice-mestre, do guardião
ou da Fraternidade formadora, mas
toda a Comunidade deve participar,
seja através da oração, seja através da
ajuda material, seja através de conselhos quando é oportuno. Isso tudo é um
modo de estarmos juntos construindo
aqueles que serão os futuros ministros
e irmãos de todos nós”, disse Frei José,
convidando a todos para participar de
um coquetel no claustro.

Vinte jovens vestem o
hábito franciscano

E

m janeiro, foi a vez de outra turma ingressar no Noviciado.
Como aconteceu no ano passado, a admissão e vestição
se deram em duas etapas: no dia 15 de janeiro para os brasileiros e no dia 23 de janeiro para os jovens vindos de Angola,
que não conseguiram chegar a tempo por causa da emissão dos
vistos.
Após um período de discernimento nas etapas do Aspirantado
e do Postulantado, treze jovens brasileiros foram aceitos, com a
graça de Deus, pelo Ministro Provincial, representando a Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Este rito foi feito durante a Oração das Laudes, às 7h15, no Noviciado São José
de Rodeio (SC). Os jovens admitidos nesta etapa são: Frei Daniel
Maciel, Frei Éverton Junior Goschel Broilo, Frei Francisco Teixeira
Junior, Frei Franklin Matheus da Costa, Frei Gabriel Nogueira Alves, Guilherme Plotegher Neto, Frei Josielio da Silva Oliveira, Frei
Lucas Moreira Almeida, Frei Marcelo Tadeu da Silva Cardoso, Frei
Roberto Rocha da Silva, Frei Sérgio Hide Honna, Frei Thierry Melo
de Paula, Frei Yves da Costa Bernardes Leite.
No dia 23 de janeiro, às 7h30, em São Paulo, foram admitidos
Frei Abel Ndala Sahuma Nganji, Frei Clementino Samuel Miguel,
Frei David Vicente da Conceição Gaeita, Frei Lucas Eduardo Maurício, Frei Luis António Gungo, Frei Silvano Kessongo Pinto Leitura
e Frei Valódia João Manuel Baptista, da FIMDA.

Frei Vanderlei da Silva Neves

Novo presbítero

N

o dia 16 de dezembro, às
18 horas, no Santuário e
Convento São Francisco,
no centro de São Paulo,
Frei Vanderlei da Silva Neves foi
ordenado presbítero pelo bispo diocesano de Osasco e seu confrade,
Dom João Bosco Barbosa de Souza.
Na sua homilia, Dom Bosco partiu das leituras bíblicas para ressaltar que o chamado, que a vocação à
vida religiosa, não é fruto do esforço
do consagrado, mas é, de fato, escolha de Deus. “Por isso, o profeta
acentua muito essa expressão ‘des-

de o seio da mãe fomos escolhidos’.
Quer dizer, não tínhamos condições
nem de raciocinar e nem de escolher por nós mesmos. É presente de
Deus. É dom de Deus”, enfatizou o
bispo.
Para o bispo, vivemos um momento no Brasil e no mundo carente
de pastoreio, de verdade. “Acho que
a gente pode repetir aquela mesma
expressão que Jesus disse quando viu aquele povo desencontrado,
abandonado, triste, doente, sequioso por ouvir sua Palavra, e ele teve
aquela expressão de compaixão tão
bonita, olhando para aquele povo:
‘Nossa, eles parecem ovelhas sem
pastor!’. Olha, o tempo que a gente
está vivendo hoje é muito parecido.
E nós encontramos – vocês que
estão aqui no centrão da cidade –
essas ovelhas sem pastor o tempo
todo e eu lá na periferia de Osasco. Imaginem aquela imensidão de
gente que tem ali, uma diocese tão
numerosa!”, disse, criticando o desmonte do Estado brasileiro, que sacrifica os mais pobres. “São ovelhas
sem pastor. Então, a você especialmente, e aqueles entre nós a quem
foi dado esse chamado para sermos

religiosos franciscanos também ordenados, que imenso campo, que
ministério bonito, que necessidade
intensa de termos bons pastores
segundo o coração do Bom Pastor”,
disse, explicando que as ovelhas
especialmente queridas por Cristo podem estar em São Paulo, em
Santa Catarina ou qualquer outro
lugar.
“Vanderlei, que o Senhor lhe
dê a clareza para perceber que o
que temos não é nada nosso, mas
é dom de Deus. Que esse dom foi
caprichado por Deus através do carisma que cultivamos na nossa vida
religiosa e que colocamos a serviço
da Igreja; e que a gente saiba ter
‘faro’ do pastor para encontrar exatamente essas ovelhas que necessitam desse pastoreio. Que bonito!
Vamos abraçar com carinho esse
dom de Deus! Abraçar e viver essa
nossa vida, esse nosso chamado,
com paixão e alegria, aquela alegria
que só um profundo encontro com
Cristo, como fez Francisco, pode
nos dar”, convidou Dom Bosco.
Frei Vanderlei celebrou sua primeira missa na manhã do dia 17 de
dezembro, na mesma igreja.

Novos diáconos
Em março, a Província Franciscana da Imaculada Conceição acolhe 2 novos diáconos.
Organize-se para participar das celebrações e leve seu abraço de benfeitor/a aos nossos confrades.
Frei Gabriel Vargas D. Alves

Lema: “Cada manhã Ele desperta
meus ouvidos para que escute
como discípulo”. (Is 50,4b)

Dia 4 de março de 2018, às 9h30
Paróquia Bom Jesus dos Perdões
Praça Rui Barbosa, 149
Centro, Curitiba – PR

Frei Leandro Costa

Lema: “A Ele nós sirvamos sem
temor em santidade e justiça
diante Dele, enquanto perdurarem
nossos dias”. (Lc 1, 74-75)
Dia 17 de março de 2018, às 17h
Santuário Divino Espírito Santo
Rua Cabo Aílson Simões, 762
Centro, Vila Velha – ES

MFJ

Missões Franciscanas reúnem
600 jovens em Agudos e Bauru
Entre os dias 17 e 21 de janeiro, quase 600 jovens
participaram da 5ª edição das Missões Franciscanas
da Juventude. O evento aconteceu nas cidades de
Agudos e Bauru e envolveu 5 paróquias locais, 4 da
Província Franciscana e 1 paróquia diocesana.
O tema desta edição foi: “Senhor, onde está o meu
irmão? Vem e segue-me”. E foram cinco dias de descoberta do próximo. Os jovens se dividiram nas comunidades locais e fizeram diversos tipos de experiência: visitas às casas, comércio, presídio, creche, asilo,
evangelização nas ruas, hospitais, comunidade terapêutica para dependentes químicos, pintura e reforma
de escolas, corte de grama, aldeia indígena, assentamento do Movimento dos Sem Terra e outros locais.
A próxima edição das Missões será realizada em
julho de 2019, no Rio de Janeiro.
O Boletim do PVF
é uma publicação bimestral do Pró-Vocações
e Missões Franciscanas da Província da
Imaculada Conceição do Brasil.

INTENÇÕES DE MISSA

Ministro Provincial:
Frei Fidêncio Vanboemmel
Coordenador do PVF:
Frei Alvaci Mendes da Luz
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
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

Agenda 2018
| Março |

04	Dia com Maria e Frei Galvão – Aparecida e
Guaratinguetá (SP)
13 a 18	Campanha de benfeitores – Pato Branco
(PR)
20 a 25 	Campanha de benfeitores – Chopinzinho
(PR)

| Abril |

28 a 01 	Encontro Anual dos Benfeitores – Agudos
(SP)

| Maio |

Retiro dos Benfeitores

Franciscanos

Aproxima-se mais uma edição do Retiro dos Benfeitores
Franciscanos e você é nosso/a convidado/a! Anote na agenda: de 28 de abril a 1ª de maio, no Seminário Santo Antônio,
em Agudos (SP).
O retiro é um momento de nos encontrarmos, partilhamos
a vida e os sonhos. Teremos momentos de convivência, formação, espiritualidade e confraternização.
Desde já, organize-se para participar conosco.

Mais informações: (11) 3291-2416
ou pvf@franciscanos.org.br
De segunda a sexta, das 8h30 às 17h30.

PRÓ-VOCAÇÕES E
MISSÕES FRANCISCANAS
CAIXA POSTAL 900
01031-970 - SÃO PAULO - SP

03 a 09 Campanha de benfeitores – Gaspar (SC)
10 a 15 	Campanha de benfeitores – Florianópolis
(SC)
16 a 20 Campanha de benfeitores – Blumenau (SC)
22 a 29	Campanha de benfeitores – Ituporanga
(SC)
27	Encontro Regional dos Benfeitores –
Ituporanga (SC)

| Junho |

31 a 12	Trezena de Santo Antônio - Campanha de
Benfeitores – São Paulo (SP)
13
Festa de Santo Antônio – São Paulo (SP)

| Julho |

02 a 08 Campanha de benfeitores – Xaxim (SC)
17 a 22 Campanha de benfeitores – Curitiba (PR)

| Agosto |

24 a 30	Campanha de benfeitores – São João de
Meriti (RJ)

| Setembro |

01 a 02 Campanha de benfeitores- Niterói (RJ)
09	Dia com Maria e Frei Galvão – Aparecida e
Guaratinguetá (SP)
22	Tarde de Prêmios - Santuário e Convento
São Francisco (SP)

