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Queridos Jufristas, paz e bem! 

 

Fui convidado para fazer a apresentação deste VI Caderno de Formação, ultimo do triênio 
2010-2013, para isso me prepararei ao longo de diversos dias, pensando em como fazer e o 

que escrever. É um desafio especial apresentar o caderno que fecha este ciclo tão importante 

na minha vida e na vida da JUFRA do Brasil. Falo de ciclo, porque, neste triênio foi dada uma 
importância muito grande à formação e dentro de uma ótica formativa que começou a criar 

forma ainda no triênio passado no 1º Encontro Nacional de Formadores em Fortaleza. Depois 

de um fim de semana intenso de discussões, propostas e “borbulhar de ideias”, nasceu o 
caderno de formação, criado por todos os subsecretários regionais de formação, uma massa 

mexida por muitas mãos, construída por muita gente. Quanto gosto para fazer esse primeiro 

“menino” nascer! Tive a graça de construir o texto base, e Mayara Ingrid, atual Subsecretária 
Nacional de Formação e a grande entusiasta da existência desse caderno ajudou também no 

processo, assim como outros irmãos/as que continuaram presentes ao longo do triênio; o 

menino nasceu e ganhou corpo e agora ajuda as fraternidades caminharem melhor, 

formativamente e informativamente também! 
Refletir sobre a importância e a história deste material é chegar à conclusão de que juntos 

somos mais, podemos construir muito, fazer história e nos ajudar mutuamente. Quanta coisa 

bonita se produziu nestes cadernos e no blog de formação nesse triênio! 
Este caderno tem como tema principal “Identidade e Missão Jovem Franciscano”, em 

comunhão com a temática do XV CONJUFRA: “JUFRA - Tua missão é servir!”. Em cada tema, 

cada historia escrita nesta edição vemos o desabrochar da afirmação: Sim, servir é possível, 
necessário e dá sentido à nossa vida e nossa vocação! 

Também nesta edição bons textos que auxiliam no serviço das Subsecretarias de Área e 

Distrito, da Animação Fraterna e Assistência Espiritual; ainda a síntese do II Encontro 
Nacional de Formação e da III Jornada Nacional dos Direitos Humanos. Apresentamos textos 

sobre a JMJ, Encontro Mundial da JUFRA, entrevista com a Ana Cristina. Mergulhem nos 

textos formativos, estão fantásticos! 

Terminamos um mandato, mas a JUFRA continua e esse caderno também deve continuar. 
Obrigado pelo carinho e apreciem o material, é bom, é rico e é nosso! 

Fraterno Abraço  

 
Alex Bastos, OFS/JUFRA.  

Secretário Fraterno Nacional 
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Brasília, DF, 07 a 09 de setembro de 2012. 

 

Atividades desenvolvidas durante o encontro 
 

Momento Ver: Palestra Realidades e Desafios das juventudes 

A palestra foi assessorada por Thiesco Crisóstomo, coordenador Nacional da Pastoral da Juventude. 
Thiesco falou sobre os olhares para as juventudes, seus desejos e inquietações. A juventude não é 

progressista nem conservadora por natureza, mas sim uma forca potencial para ambas as situações. 

A juventude é o grupo menos escutado na elaboração de estratégias para melhorar os padrões de 
vida. Vimos e refletimos sobre as diferentes gerações de juventude desde a década de 40, com o 

auxílio do vídeo “Todos queremos ser jovens”. 

Momento Ver: Analise de Conjuntura da realidade formativa da JUFRA do Brasil   

Os jovens que representaram cada estado do Brasil apresentaram um relatório da situação das 
juventudes a partir das suas realidades locais, levando em consideração a análise da Juventude 

Franciscana. Foram destacados avanços, dificuldades e perspectivas, além da realidade formativa 

daqueles jovens e como está sendo feito o diálogo com a igreja e com a sociedade. 
Momento Julgar: Aprofundamento da Carta de Guaratinguetá: “A Jufra que queremos ser”. 

O tema foi assessorado por Frei Wellighton Buarque, OFM destacando que a carta foi produzida a 

partir de duas perspectivas: desafios e ações concretas e quatro eixos: igreja, sociedade, família 
franciscana e juventudes. Partindo disso, fez analise da visão geral de cada eixo. No eixo 

“juventudes” algumas das palavras chaves citadas foram “presença, comunicar, contradições, o que 

oferecer, comprometimento”. No eixo “igreja” a idéia de “comunhão, eclesialidade” e provocações no 
sentido da participação da JUFRA junto à igreja. No eixo “família franciscana” foram citadas palavras 

importantes como “elo, comunhão, conhecimento mútuo, transição, incentivo”, como provocação foi 

questionado acerca da colaboração efetiva da FFB com os regionais da JUFRA, se temos nos 
comprometido com a caminhada da OFS, em especial quanto a renovação das suas fraternidades. 

Por fim, no eixo “sociedade”, a JUFRA que queremos ser parte de uma ousadia criativa, a qual tem 

como fundamento a inserção nos diversos seguimentos da sociedade, testemunho e capacidade de 

compaixão com os outros. 
Momento Agir: Rodas de Discussão: Revisitando/Revisando as Diretrizes de Formação da JUFRA 

do Brasil. 

Os jovens foram divididos em grupos de discussão com a finalidade de avaliar, discutir e apresentar 
direcionamentos e encaminhamentos práticos a partir das temáticas do encontro, especialmente no 

que diz respeito ao conteúdo atual das diretrizes de formação da JUFRA do Brasil, uma vez que a 

forma que se conduz a caminhada formativa atual dos nossos jovens é baseada nessas diretrizes 
(no próximo item segue as deliberações e resoluções desse encontro) 

JUFRA em ação: 5ª Semana Social Brasileira, Grito dos Excluídos/as, Cúpula dos Povos e 

Rio+20. 
O jufrista Emanuelson Matias destacou acerca da participação dos Franciscanos na cúpula dos 

povos, bem como apresentou a carta produzida pelo Sinfrajupe a qual traduz três pontos: 

promover a autenticidade de vida; participar no projeto sobre a mineração dos promotores de 

JPIC em Roma; Continuar a Campanha não à “economia verde”, denunciando os problemas 
criados por essa proposta e buscando paradigmas alternativos para a sociedade.  

O Padre Ari Antonio dos Reis – Comissão Episcopal Pastoral para o serviço da Caridade, da 

Justiça e da Paz da CNBB, foi convidado para falar sobre a 5ª semana social brasileira, 
iniciando sua explanação com um vídeo de depoimentos sobre este evento.  Referiu que as 

semanas sociais desempenham um papel fundamental no que diz respeito à ação 

evangelizadora. Possuem uma importância político/social, pois sustentam a presença 
pública da Igreja, sugerindo debates em vista da construção do bem comum, diálogos com 

as forças sociais populares, bem assim sugerem a prática participativa. O padre 

questionou como é possível, como jovens, avançarmos neste diálogo sobre o tema da 
semana social. Mencionou ainda algumas das tarefas da semana social e os subsídios que 

ela dispõe para trabalho, tendo disponibilizado para cada regional da jufra parte deste 

material.  
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Deliberações e Propostas do encontro 
 

1-Diretrizes de Formação:  

1.1 - Será apresentada no CONJUFRA de 2013 a seguinte proposta de resolução: 
“Que todos os regionais assumam o compromisso de realizarem encontros regionais de 

formação e/ou momentos formativos, para discutirem a revisão das diretrizes de formação 

da JUFRA do Brasil a partir da realidade das fraternidades locais. Os regionais terão um ano, 

a partir da aprovação dessa resolução, para fazer esse processo, culminando na convocação, 
pelo Secretariado Fraterno Nacional, de um congresso extraordinário com a finalidade de 

revisão e reformulação das diretrizes de formação da JUFRA do Brasil”. 

1.2 - Devem ser incluídas nesse processo de revisão/reformulação das diretrizes de formação as 
sugestões oriundas dos grupos de discussão realizados durante o II Encontro Nacional de 

Formadores/Animadores Fraternos, que estão expressas no relatório desse encontro. 

1.3 - Foi realizada a escolha de uma equipe para elaborar uma proposta de reformulação dos 
Encontros Iniciais de FBJ e EFF, que deverá ser apresentada no CONJUFRA de 2013. A equipe é 

composta dos seguintes membros: 

 Área Norte: Aldo Luciano, regional Norte3. 
 Área Nordeste A: Degenilson Rocha, regional NEA1. 

 Área Nordeste B: Ívia Mayara Morais dos Santos, regional NEB2. 

 Área Centro Oeste: Henrique Bruno Pereira Ribeiro, regional oeste. 

 Área Sudeste: Márcio Bernardo, regional SE2. 
 Área Sul: Ariana Baccin dos Santos, regional SUL3. 

Equipe de Formação do SFN (subsecretários nacionais de formação, DHJUPIC, ação 

evangelizadora e IMM franciscanos, secretário fraterno nacional, animadora fraterna nacional e 
assistente espiritual nacional). 

 

2-Animação Fraterna 
2.1 Elaborar um documento a ser enviado aos regionais de OFS, orientando que o conselho 

promova meios de formação para o animador quando de sua nomeação.  

2.2 Elaborar uma cartilha didática que mostra o papel do animador fraterno e que explique 
detalhadamente sobre o funcionamento da etapa de formação franciscana. 
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Caros irmãos e irmãs, 
 

A JUFRA do Brasil está 

celebrando mais um Congresso 
Nacional Eletivo. Nossas Fraternidades 

regionais que compõem esta imensa e 

admirável Fraternidade Nacional agora 
se reúnem em Santa Maria / RS, para 

mais uma vez elegerem aqueles/as 

irmãos/ãs que irão conduzir e animar a 

Juventude Franciscana do Brasil ao longo 
de mais um triênio. 

Creio que cada Congresso que 

celebramos, seja a nível nacional ou regional 
(ou mesmo local, em alguns casos!) deve ser 

visto com a mesma e devida importância que 

tinha o Capítulo para Francisco e sua 
fraternidade primeira, como tem hoje para os 

diversos ramos de nossa Família Franciscana, 

nas várias formas como 
é celebrado. Para 

Francisco, cada Capítulo 

que era celebrado pela 

Ordem se revestia, antes 
de tudo, de um caráter 

de encontro e acolhida, 

onde os irmãos podiam 
alegrar-se em se 

reencontrar e partilhar da 

sua missão, sendo este o 
motivo principal de se 

reunirem em Capítulo, 

para que a partir daí 
pudessem redescobrir o 

sentido primeiro de sua 

vida e missão, sentido 
este que está 

primordialmente 

fundamentado no 

Evangelho e no mandato 
evangélico do próprio 

Cristo de ir pelo mundo, pregando o Evangelho 

a toda a criatura (Mc 16, 15). Assim 
acreditamos que deve ser o CONJUFRA: um 

momento de graça, proporcionado pelo mesmo 

Espírito que nos moveu a seguir os passos de 
Francisco de Assis e de Rosa de Viterbo, onde 

queremos nos encontrar, antes de tudo, para 

partilharmos de nossa vocação comum e 
refletirmos à luz do Evangelho que passos 

temos dado em nossa missão e presença no 

mundo, como jovens franciscanos. Encontrar-se 

para realizar uma eleição, contar votos, fazer 
atas, dar posse aos irmãos eleitos, enfim, nada 

disso teria algum sentido se nossa preocupação 

primeira não estivesse alicerçada no desejo de 
avaliarmos nossa missão, a partir de nosso 

carisma e de nossa identidade. Ao contrário, a 

eleição por si mesma se tornaria um mero 

“cumprir tabela” e um simples ato jurídico-

institucional da JUFRA do Brasil! 
Como não queremos que este „momento 

nacional de encontro fraterno‟ venha a cair em 

meros „burocracismos‟ a que a nossa vida 
franciscana pode incorrer, é que queremos, 

antes de tudo, repensar a nossa Missão e 

Identidade como setas indicadoras que nos 

apontem a uma caminhada cada vez mais fiel 
ao nosso carisma e às nossas origens. Nessa 

caminhada é preciso ter referenciais. A 

juventude sempre precisa se conduzir por uma 
fonte. Assim sendo, com a JUFRA não seria 

diferente. Faz-se necessário olharmos para nós 

mesmos e encontrarmos o sentido último de 
nossa missão, de nossa vocação, de nossa 

presença na sociedade, na igreja, no mundo. 

Encontrar o que de fato 
nos move a não 

perdermos de vista 

nosso ponto de partida. 

(2CtIn 11).1  
Em 2012, como 

sabemos, a JUFRA do 

Brasil se reuniu em 
Guaratinguetá e 

Aparecida do Norte / 

SP, para celebrar seus 
40 anos de oficialização 

como Fraternidade 

Nacional. Desse 
encontro brotou de 

nossos corações, 

somados em mutirão e 
em profunda vivência 

fraterna, uma Carta de 

intenções, onde 

pudemos expressar 
nossos desafios, 

inquietações, anseios, sonhos e buscas, 

enquanto Juventude Franciscana que quis deixar 
registrado nos caminhos da história seu jeito de 

ser e agir no mundo; e, além disso, demos um 

nome a essa Carta: A JUFRA que queremos ser! 
Desde então a Carta passou a ser considerada 

um excelente documento a servir de inspiração 

e de formação para todas as Fraternidades do 
Brasil. Porém, não basta ter um bom documento 

em mãos, esteja ele salvo em nossos desktops, 

notebooks e pendrives, ou esteja impresso e 

bem guardado na nossa gaveta! É preciso que 
os/as jufristas o acolham bem, o entendam e se 

motivem para aplicá-lo. Tal atitude positiva, 

tecnicamente, se chama “recepção” de um 
documento. Pois bem, se na Carta afirmamos e 

                                                             
1
 2ª Carta de Santa Clara a Inês de Praga. 
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fizemos registrar que JUFRA queremos ser, 

podemos também dizer que a „recepção da 
carta‟, na prática, deveria acontecer partindo-se 

da seguinte pergunta: O que nós queremos ser? 

O que queremos abraçar e viver enquanto 
JUFRA? Temos consciência de nossa identidade? 

O que de fato integra e compõe a identidade de 

um/a jufrista e o que nossa identidade nos leva 
a assumirmos enquanto missão? A igreja e a 

sociedade em geral nos reconhecem como 

jovens franciscanos e franciscanas em nossos 
campos de missão, lá onde a JUFRA tem 

mostrado seu rosto? 

 Falar de nossa identidade, num primeiro 

momento, implica em tentar nos situarmos na 
Família Franciscana e na Igreja a partir de tudo 

aquilo que nos caracteriza enquanto Juventude 

Franciscana. Por sua vez, devemos ter clareza 
de que nossa missão parte de nossas 

características 

próprias que 
refletem nossa 

identidade como 

jovens 
franciscanos. Por 

fim, seria nos 

perguntarmos: 

como e o que nos 
identifica? 

 Segundo o 

próprio Estatuto 
Nacional da JUFRA 

do Brasil, a 

Juventude 
Franciscana “é 

formada por 

aqueles jovens 
que se sentem chamados pelo Espírito Santo 

para fazer, em fraternidade, a experiência de 

vida cristã, à luz da mensagem de São Francisco 
de Assis, aprofundando a própria vocação no 

âmbito da Ordem Franciscana Secular”.2 Como 

franciscanos seculares que são, não se pode 

deixar de considerar que os/as jufristas são 
leigos/as e é a partir de sua laicidade e 

secularidade que assumem na JUFRA viver este 

luminoso ideal de vida. A JUFRA, assim como a 
OFS, se constitui de fraternidades formadas por 

leigos e leigas que professam viver na Igreja o 

Evangelho segundo a forma observada e 
proposta por Francisco de Assis.3 Trata-se, 

portanto, de um movimento secular. Todos os 

documentos, materiais de formação, subsídios 
dos diversos serviços e subsecretarias insistem 

na secularidade da espiritualidade franciscana 

dos jufristas / franciscanos seculares. É no 

século, ou seja, no mundo, que todos estes 
nossos irmãos/ãs vivem e devem assumir sua 

                                                             
2
 Estatuto Nacional da JUFRA do Basil, Artigo 1º. / CCGG da 

OFS Art. 96. 2. 
3
 Regra da OFS, Cap. II, § 1-4. / CCGG da OFS, Cap. I, §3. 

missão, e não nos 

claustros de conventos e mosteiros. 
Os jufristas, como leigos 

franciscanos, não constituem um movimento 

de jovens piedosos, de jovens melhores que os 
demais ou mesmo de jovens alienados da 

realidade que se passa à sua volta! São (e 

devem ser!) jovens que querem vivenciar sua fé 
cristã no mundo, de maneira profunda e 

autêntica, enraizada nos anseios e lutas de 

todos os jovens e que se sentem 
comprometidos com a transformação da 

sociedade à sua volta, desejosos de viverem o 

Evangelho à maneira franciscana por todos os 

dias de sua vida. Afinal de contas, “o mundo, 
cabe a nós salvá-lo ou perdemo-nos com ele” 4. 

O lugar dos leigos franciscanos é o mundo, o 

grande mundo, as ruas e praças, becos e vilas, 
as Escolas e Universidades, o ambiente de 

trabalho, o mundo das 

transformações sociais, 
religiosas e culturais, o 

mundo da Internet, da 

comunicação, da 
conectividade, das redes 

sociais! 

 Ao mesmo 

tempo em que os/as 
jufristas encontram no 

diálogo íntimo com o 

Senhor da nossa vida e 
da nossa história, 

através da oração e da 

Eucaristia, o sentido 
primeiro de serem 

franciscanos, fazendo 

com que esta intimidade 
com o Senhor não lhes falte em suas vidas, 

também vão pelo mundo anunciando a todas as 

pessoas, em especial aos outros jovens, que a 
JUFRA tem uma forma de vida a oferecer. Ao 

mesmo tempo, não podem deixar de dizer 

que o Amor precisa ser amado. Aqui, o ir pelo 

mundo deve fazer parte de suas vidas, deve 
ser algo que está intrinsecamente ligado à 

sua identidade. Em outras palavras, a 

missionariedade e desejo de levar o 
Evangelho a toda criatura, por fazer parte 

da identidade da JUFRA, ou é assumida 

como algo que faz parte do seu ser, ou 
este movimento não se chama JUFRA! 

 Entendendo-se a si mesmos 

como leigos/as que assumem uma 
missão eclesial, os/as jufristas se 

empenham em assumir não somente 

as tarefas internas da igreja, mas 

querem transformar a realidade, 
tomando consciência dos problemas 

do mundo à sua volta. Seu agir 

precisa estar em sintonia com o 

                                                             
4
 Manifesto da JUFRA do Brasil, 9. 
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seu ser, e para isso querem ser 

sal da terra e luz do mundo, 
fermento na massa, agentes de 

transformação, verdadeiros/as 

discípulos/as e missionários/as de 
Cristo, como jovens que tiveram a 

oportunidade de conhecer o caminho 

do Evangelho (...) e por isso querem 
ser testemunhas autênticas da 

identidade franciscana, se 

comprometendo a vivenciar a fé nas 
atitudes cotidianas e concretas de 

humildade e 

caridade.5 

 Entendidos 
assim como leigos que 

estão em estado de 

permanente missão, 
queremos por seguinte 

lembrar que estes/as 

leigos/as são jovens e é 
como jovens, a partir de 

seu lugar humano e 

existencial, que assumirão 
sua identidade e exercerão 

sua missão. Aqui cabe bem 

lembrar o que o próprio 

Concílio Vaticano II 
destacou sobre os jovens, 

em seu Decreto 

Apostolicam Actuositatem, 
sobre o Apostolado dos 

Leigos, quando afirmou que 

os jovens exercem uma 
influência da máxima importância na sociedade 

atual (...). Esta sua influência crescente na 

sociedade exige deles atuação apostólica 
correspondente. Devem tornar-se os primeiros e 

os imediatos apóstolos dos [outros] jovens, 

exercendo o apostolado pessoal entre seus 
próprios companheiros, tendo em conta o 

ambiente social onde vivem. 6 

Por fim, vale a pena destacarmos alguns 

elementos que se somam à nossa caminhada e 
que são verdadeiros passos para se assumir 

com lucidez e audácia a Identidade e Missão da 

JUFRA do Brasil, no que se refere ao seu modo 
próprio de ser e estar no mundo.  

 NOSSA MISSÃO É SERVIR! Servir à 

Igreja Povo de Deus, servir à nossa família 
consanguínea, servir à nossa Família 

Franciscana, servir em nossas fraternidades, lá 

onde nos fazemos presentes, servir ao Cristo 
pobre e crucificado em todos aqueles e aquelas 

que ainda hoje são crucificados nas esquinas 

das ruas, nas favelas, nos hospitais, nos 

                                                             
5
 Carta de Guaratinguetá: A JUFRA que queremos ser! JUFRA 

do Brasil. Guaratinguetá e Aparecida do Norte, São Paulo: 
2011. 

6
 Decreto conciliar Apostolicam Actuositatem, sobre o 

Apostolado dos Leigos na Igreja. Concílio Vaticano II. 
Cidade do Vaticano, Roma: 1965. 

presídios, nos 

campos, nos orfanatos, nos asilos... ao 
nosso lado! Não podemos nos entender como 

franciscanos se nossa missão não tiver como 

caminho o serviço e se esse serviço não for 
assumido com a minoridade-humildade que nos 

são próprias, e que Francisco e Clara nos 

deixaram como herança e legado, a partir de 
suas práticas evangélicas. 

1. A base para toda atitude de serviço e 

para a missão é o amor. Não se pode 
servir verdadeiramente sem amar. E 

esse amar deve ser praticado 

desinteressadamente, 

gratuitamente, encarnado na 
realidade, com os pés na vida 

cotidiana, com as mãos 

estendidas, com o coração 
aberto, desapegado! 

2. Servir sem possuir, 

então, torna-se a tarefa de 
cada dia na vida de quem busca 

amar desinteressadamente. 

Mesmo porque não somos 
donos de nada nem de 

ninguém, muito menos donos 

do serviço ao qual nos 

dedicamos nem das pessoas a 
quem servimos. Não somos 

donos nem de nós mesmos!7 

3. Sabemos que não é 
fácil servir sem o desejo de nos 

fazermos possuidores do bem 

que fazemos aos outros ou das 
vantagens que isto possa nos trazer e 

dos elogios que possa nos proporcionar. 

São Francisco chamava a atenção de 
seus irmãos para que não se tornassem 

possuidores do bem que Deus diz e 

operava neles e através deles. Esta não 
é uma atitude que condiz com aqueles 

que se fazem discípulos daquele que por 

excelência soube servir, lavando os pés 

de seus discípulos. 
4. Esta é a atitude básica também para a 

vida em fraternidade. O Senhor Deus 

nos dá irmãos e irmãs. Não os 
escolhemos nem somos escolhidos por 

eles. A eles somos chamados a 

expressar o nosso amor, servindo. Neles 
somos chamados a servir a Deus 

mesmo. Amando e servindo a eles, 

amamos e servimos o próprio Deus. 

                                                             
7
 ALVES, OFM, Frei Aluísio. Servir sem possuir. 2005. In: 

Apostila para novas fraternidades. Fraternidade Regional 
Sudeste II da JUFRA do Brasil. 
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Por fim, não seria demais reafirmar que essa atitude de serviço, 

vivida na minoridade-humildade, e que reflete nossa vocação à vida franciscana secular, é ela que 
deve nortear nossa missão. A consciência que tivermos de nossa identidade nos levará à 

certeza de como devemos assumir e exercer nossa missão! E esta, por sua vez, se dá na e 

pela Igreja, e é para a Igreja, entendida antes de tudo aqui como Povo de Deus – e na Fraternidade 
franciscana, pequeno rebanho desse mesmo Povo – que devemos orientar todo nosso esforço e 

dedicação, em vista de somarmos forças na construção do Reino de Deus. Assim, visibilizaremos os 

valores desse Reino através de nossa prática do serviço e da doação, através dos gestos concretos 
que assumirmos, como verdadeiros/as discípulos/as e missionários/as de Cristo e de Francisco. 

Celebrando mais um Congresso Nacional da JUFRA do Brasil, se faz indispensável bebermos 

das nossas fontes, para assim redescobrirmos o sentido de nossa identidade e de nosso serviço, 
também à frente das nossas fraternidades nacional e regionais! E como queremos beber de nossas 

fontes e voltarmos à graça das nossas origens, para nutrirmos, mediante a oferta libertadora do 

Evangelho, o nosso mundo dividido, desigual e faminto de sentido8, nada melhor que recordarmos as 

palavras de Ivone Barszcz, aquela jovem que um dia abraçou o chamado de ser uma jovem 
franciscana, fazendo brotar oficialmente a JUFRA do Brasil: “Para o jovem, era a descoberta de uma 

filosofia de vida baseada na simplicidade franciscana, na solidariedade e na sua formação como um 

todo. Frei Eurico procurava despertar no jovem um profundo desejo de viver na presença de Cristo 
Jesus, no amor ao próximo e na doação do seu tempo e do seu conhecimento aos menos 

favorecidos”.9 

Que a graça de Deus e a força criadora do Espírito Santo, que moveram Clara e Francisco a 
viverem esta grande aventura evangélica, inspire uma santa e autêntica celebração de mais um 

CONJUFRA, como um momento propício para redescobrirmos que nossa identidade se constrói pela 

minoridade e que nossa missão é servir! 
E que Deus abençoe nossos irmãos e irmãs que estiveram à frente desta Fraternidade 

Nacional, compondo o Secretariado Fraterno Nacional que agora conclui seu mandato, 

recompensando-os com uma vida plena de realização e de sentido. Que a dedicação destes e destas 

possa sempre servir a todos/as como exemplo de vivência do Evangelho, a serviço primeiramente dos 
irmãos que o Senhor nos concedeu! 

Que o Senhor vos dê a paz! 

 
Frei Wellington Buarque, OFM 

Assistente Espiritual para OFS e JUFRA 

Regional NE B2 (B1) – PE/AL 

                                                             
8
 Documento O Senhor vos dê a paz. Documento do Capítulo Geral OFM. Roma, 2003. 

9
 BARSZCZ, Ivone. Anos 70: Jufra e Missão. In: Caderno Nacional de Formação. Volume V. JUFRA do Brasil. Subsecretaria 

Nacional de Formação. São Paulo: 2012. 
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Os que são escolhidos para animar a 

vida da JUFRA haverão de fazê-lo num 

espírito de serviço humilde, sem 

qualquer desejo de dominação. 

 

 
Frei Almir Ribeiro Guimarães, OFM 

Assistente Nacional da OFS pela OFM 

 
Não vim para ser servido, mas para servir ( cf. Mt 20,28), diz o Senhor. Aqueles que foram 

constituídos acima dos outros se gloriem tanto deste ofício de prelado como se tivessem sido 

destinados ao ofício de lavar os pés dos irmãos. E se mais se perturbam por causa do ofício de prelado 
que lhes foi tirado do que por causa do ofício de lavar os pés, tanto mais ajuntam bolsas para perigo 

da alma (Exortação de São Francisco, IV). 

 
1- Quando nos propomos a fazer uma reflexão 

sobre a nobreza e a beleza do serviço na 

concepção de Cristo, quando queremos 
compreender a mística do serviço, quando 

jovens da JUFRA se dispõem a aceitar o 

“serviço” dos irmãos durante um determinado 

período é oportuno ter em mente a 
exortação/admoestação 

de Francisco colocada 

como frontispício destas 
paginas. Jesus afirma 

ter vindo para servir. Os 

que são escolhidos para 
animar a vida da JUFRA 

haverão de fazê-lo num 

espírito de serviço 
humilde, sem qualquer 

desejo de dominação. Sua autoridade é a 

autoridade do serviço. Servir é lavar os pés dos 
irmãos. Trata-se de uma honraria às avessas. 

Os jovens precisam de jovens que os sirvam. 

Servir é amar de verdade. 

2- Há muitas modalidades de serviço. Há o 
mútuo serviço amoroso dos esposos, dos pais 

para com os filhos, dos filhos para com os pais. 

Há essa atenção carinhosa e preventiva do 
cuidador do doente e do ancião. Há as atenções 

para com as crianças que não se dão conta dos 

perigos aos quais se expõem. Há aqueles que se 
esforçam em recolher os caídos à beira do 

caminho, levando-os para uma hospedaria, 

deixando o necessário para que o doente seja 
cuidado, com a promessa de passar outra vez 

pelo local e pagar o que ainda for gasto. Há 

serviços prestados que são justamente 

remunerados mas que não deixam de ser 
serviços; há prestações de serviço feitas de 

maneira gratuita e benévola. 

3- A Juventude Franciscana é um movimento 
que se insere no franciscanismo, nascido da 

amorável figura de Francisco de Assis, pobre de 

Deus, servo dos irmãos e das criaturas. Os que 
assumem tarefas e são escolhidos para estar à 

frente dos irmãos poderão ser anjos para as 

Fraternidades JUFRA do País. O Secretariado 

Nacional existe para que as Fraternidades locais 

sejam vigorosas e fortes. A finalidade de seu 
serviço é ajudar os jovens a descobrir o tesouro 

do Evangelho, abri-lo, extasiar-se diante dele. 

Os dirigentes da JUFRA desejam que os jovens 

franciscanos tomem gosto em viver a vida nova 
de cristãos. O coordenador da 

Pastoral da Juventude na 

diocese de Vicenza, na Itália, 
Andrea Guglielmi, descreve 

em que consiste o serviço ou 

a pastoral dos jovens: “A 
pastoral da juventude é um 

entrelaçado de ideias, 

relacionamentos, 
acontecimentos formativos, 

celebrações, associações/grupos/movimentos 

com a finalidade de provocar nos rapazes, 
moças e adolescentes um encontro pessoal com 

Cristo. Este é o tesouro precioso: a amizade 

com Jesus de Nazaré. Tal se dá através do 

tecido dos relacionamentos e de experiências 
vividas na comunidade cristã". Todo o serviço 

prestado pelos jovens do Secretariado nacional 

visará precisamente fazer com que os jovens 
encontrem Cristo e sejam seus discípulos ao 

longo da vida e o sejam na perspectiva 

evangélica de Francisco de Assis. 
Dizendo de outra forma: os jovens 

precisam entrar numa dinâmica 

de conversão. Primeiramente 
haverão de encontrar o 

Cristo, experimentarão, nas 

Fraternidades, como que um 

novo nascimento. Farão o 
exercício de generosa e 

alegre abertura aos outros. 

Personalizarão sua fé. 
Estarão para sempre num 

processo de maturação e de 

santificação. Para isso 
existe a JUFRA.  
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Ora, todos vivemos a serviço, serviço 

dos nossos, serviço do Senhor, serviço 

dos irmãos da JUFRA. Um ditado meio 

batido afirma: “Quem não vive para 

servir, não serve para viver". Ora, não 

podemos buscar a mística do serviço 

sem nos referirmos ao lava-pés que 

nos foi descrito pelo evangelista João. 

4- Ora, todos vivemos a serviço, serviço dos 
nossos, serviço do Senhor, serviço dos irmãos 

da JUFRA. Um ditado meio batido afirma: 

“Quem não vive para servir, não serve para 
viver". Ora, não podemos buscar a mística do 

serviço sem nos referirmos ao lava-pés que nos 

foi descrito pelo evangelista João. A Igreja 

declarou que os sacramentos do Reino são sete. 
Há os que sugerem um oitavo sacramento, o do 

serviço. Quando prestamos serviço aos irmãos 

encontramos o próprio Cristo. A matéria da 
eucaristia é o pão e o serviço prestado, a 

matéria do sacramento da caridade. Todo 

sermão do Lava-pés se 
situa na fronteira da 

quinta com a sexta-feira 

da paixão. A quinta-feira 
da Ceia e do Lava-pés se 

entrelaça com o mistério 

da passagem, com a 

páscoa, com o dom da 
vida de Cristo  no alto da 

cruz. Para continuar nossa 

reflexão seria importante 
que os leitores se dessem 

ao trabalho de ler João 13, 

1-20. 
5- Tudo começa com uma 

longa frase: “Antes da 

festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado 
a hora de passar deste mundo ao Pai. Tendo 

amado os seus que estavam no mundo, amou-

os até o fim". Jesus participa de uma refeição 
com seus discípulos. Vai, no entanto, deixar a 

mesa para realizar um gesto simbólico. Há uma 

interrupção. A mesa estava posta e a refeição 

poderia ter sido realizada. Mas Jesus quer 
colocar plasticamente um elemento 

fundamental. Talvez o segredo de Jesus possa 

ser percebido através do gesto. Jesus exprimirá 
sua condição de servo, deixando o manto. Não 

seria o anúncio da morte como um dom? Depois 

retomaria o manto. Este pormenor poderia 
apontar para a ressurreição? 

6- Lavando os pés dos seus discípulos o Mestre 

não faz uma encenação. Jesus vai se levanta, 
deixa o ordinário, o "normal", a roupa solene. 

Adota a condição de servo. Coloca uma toalha 

em volta da cintura. Não quer ser espetacular e 

fazer coisas exteriores, não deseja causar 
impacto nos espectadores. A totalidade de sua 

pessoa se revela no gesto. É o segredo de Jesus 
que transparece. Ele está de joelhos diante do 

homem, lavando-lhe os pés. 

7- Trata-se também de um gesto de 
hospitalidade. Os discípulos chegam com os pés 

empoeirados. Não esqueçamos que humildade e 

húmus (terra) têm a mesma raiz. Assim, o 

gesto é antes de tudo um sinal de hospitalidade. 
Pés empoeirados, inchados pelo caminhar em 

sendas irregulares, pedregosas. Por vezes é 

bom parar junto a curso de água e mergulhar os 
pés em seu frescor. Havia o costume de se 

trazer uma bacia de água para que o hóspede 

lavasse os pés e 
experimentasse bem estar. 

Nas famílias abastadas essa 

tarefa era realizada por um 
escravo, um serviço com 

conotação humilhante. 

Ninguém podia obrigar um 

escravo judeu a realizar 
esse gesto. 

8- Jesus se apresenta como 

aquele que recebe bem 
seus discípulos. Reconhece-

os como hóspedes a serem 

acolhidos. Oferece-lhes um 
pouco de frescor e de 

descanso. Coloca o gesto 

sabendo que em breve haverá a traição de 
Judas. Necessário ir além do simples gesto de 

boa acolhida. Jesus se torna o servo. Realiza 

trabalhos de escravos. Quebra a ordem normal 
das coisas. O Senhor e Mestre lava os pés dos 

apóstolos. Toma a condição de escravo, sem ser 

escravo. O Mestre se faz escravo. Mais ainda: 

mostra seu respeito pelo homem. Coloca-se de 
joelhos diante do homem e o honra como se 

honra a um mestre. Assim, através de Jesus 

que vem do Pai e vai para o Pai se pode divisar 
o semblante de um Deus que acolhe, põe-se a 

serviço e se coloca de joelhos diante do homem 

para honrá-lo. Paulo aos Filipenses exprime 
tudo isso de maneira claríssima: "Ele, 

subsistindo na condição de Deus, não se apegou 

à sua igualdade com Deus. Mas esvaziou-se de 
si mesmo, assumindo a condição de escravo, 

tornando-se solidário com os seres humanos. E 

apresentando-se como simples homem, 

humilhou-se, feito obediente até à morte e 
morte numa cruz..." (FIZ, 6-8). 
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9- Uma vez realizado o gesto, 

o texto de João fala de 

reações. Pedro protesta e 

depois aceita. Os que 
desejassem ter parte 

com Jesus tinham 

que aceitar essa 
"lavação". Alguma 

coisa havia 

acontecido naqueles 
momentos. 

Simbolicamente Jesus 

estava dando a sua vida, 
tendo passado pelo serviço. 

Depois ele retoma o manto da vida. 

Através do serviço, através do grande serviço 

do dom de sua vida, Jesus podia afirmar-se 
Mestre e Senhor. Jesus é, efetivamente Mestre 

e Senhor. Ele é o vencedor, o verdadeiro todo 

poderoso. Sua força não se revela num poder 
exterior de uma onipotência absoluta. 

Manifesta-se quando ele está de joelhos diante 

do homem. Sua onipotência se revela quando 
respeita o homem até o fim. Um Deus 

onipotente que se coloca a lavar os pés dos 

seus. Deus se exprime, se diz nesse serviço. 
10- Eucaristia, água, batismo, pão, serviço são 

realidades que se entrelaçam nessa véspera da 

paixão libertadora de Jesus. Tudo tem a marca 

do serviço. Não se trata de considerar todos os 
temas "doutrinalmente". Trata-se de a tudo 

iluminar com um Jesus que, de joelhos, lava os 

pés dos seus. Esse Jesus Servo continua 
atuando. À nossa volta muitas pessoas vivem 

esse espírito de serviço: a mãe que cuida do 

filho especial à vida toda, a mulher que adota 
uma senhora cancerosa e idosa, esses que se 

dedicam às coisas do Reino com um coração 

cheio de generosidade. Cristo continua atuando 
e agindo por meio daqueles que servem. Cabe 

aos discípulos de Jesus inventar gestos de 

serviço. A Igreja está definitivamente engajada 
na linha do serviço. Não pode deixar de usar o 

avental porque perderia sua razão de ser. Foi o 

seu Senhor que traçou esse caminho. René 

Aucourt afirma: “Em nossos dias prolonga-se o 
gesto de Jesus. O gesto de serviço, em nome de 

Cristo, será sempre a característica daqueles 

que têm consciência de serem acolhidos, 
respeitados, honrados, lavados e salvos da 

poeira do caminho". 

11. Nós, franciscanos, vivemos em 
fraternidades. Uns queremos servir aos outros e 

todos estamos à disposição do 

serviço pelo mundo novo de Jesus 

que se chama Reino. O tema do 

serviço está vinculado à 
fraternidade local e à 

fraternidade universal dos 

franciscanos. Os cargos e 
funções existem em vista do 

crescimento do laço fraterno 

para dentro e para fora. Há 
os irmãos que são escolhidos 

para, durante certo tempo, se 

dedicarem aos irmãos. Como 
conclusão desta reflexão sobre a 

mística do serviço queremos chamar 

atenção para alguns pontos práticos que 

exprimem o espírito do serviço: 
 Carregar os fardos uns dos outros: 

diaconia fraterna, o irmão não é um peso a ser 

carregado, mas alguém a ser ajudado. 
 Há o serviço do bom exemplo: os 

irmãos crescem quando alimentados com o bom 

exemplo dos irmãos; a fraternidade não se 
constrói com discursos, nem é fruto de uma 

apologia da fraternidade, mas se funda no 

exemplo, mesmo quando este seja exigente. 
 A vida fraterna é resultado de um 

testemunho humilde e simples, depende da 

disponibilidade, é como um grão de trigo que 

morre, trata-se da heroicidade do cotidiano. 
 Os que servem, dialogam, não impõem. 

Admitem mudar de opinião quando convencidos 

de que o outro está mais perto da verdade. No 
diálogo a pessoa tem a coragem de revelar-se, 

tem desejo de compreender e de fazer-se 

compreender. 
 O irmão merece confiança e estima pelo 

seu valor de homem, de cristão, de franciscano: 

o irmão é um sacramento de Cristo. 
 O serviço fraterno, ad intra e ad extra, 

se funda na consciência da recíproca 

dependência, da mútua necessidade e na 
superação da autossuficiência individualista: 

para tanto será fundamental haver trocas 

tecidas com confiança. As visitas, as promoções 

do Secretariado visam o amor que se tem pelo 
irmão concreto. 

 A vida fraterna se realiza quando 

alguém deixa de ser indivíduo e passa a ser 
pessoa, isto é, quando entra em relação, na 

consciência do próprio valor e do valor do outro, 

no recíproco dar e receber, no cuidar e no 
confiar-se, na partilha e na gratidão. 

 

Apêndice 

Neste ano da Jornada Mundial do Papa com os Jovens no Rio de Janeiro lançamos um olhar todo 
particular para o crescimento humano e espiritual dos jovens. Os que assumem os serviços no 

Secretariado Nacional da JUFRA não podem perder esta graça e esta oportunidade 

única. O evento precisa deixar marcas na JUFRA e numa autêntica pastoral da juventude. Se 
conseguirem isto, os que servem à JUFRA terão cumprido sua missão. Alguns pontos práticos: 

• De fundamental importância o viço e o vigor da fraternidade local: lugar de convívio e de 

acompanhamento, espaço de oração, laboratório de estratégias para ação. Reuniões sólidas, bem 
preparadas, com a presença de todos. Inclusive de um zeloso assistente. 
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• Os dirigentes da JUFRA sabem que precisam “acompanhar” os jovens: que estes se sintam 

chamados a deixar uma vida medíocre, que tenham um encontro pessoal com Cristo, que seja como 

que um momento de enamoramento, momento inesquecível que fará parte da biografia do jufrista. 

• Provocar experiências de oração, de retiro que seja retiro, de aprofundamento da fé de tal 
forma que os jovens possam assumir um compromisso cristão de verdade que norteie suas escolhas e 

organize seu interior. 

• Não se trata de fazer com que jovens ingressem num cristianismo de conservadorismo, mas 
numa vida de fé aberta à surpresa de um Deus que não aferra ao passado, mas age no presente 

apontando para o amanhã. 

• Continuar com a formação midiática, mas não esquecer que as pessoas precisam ser olhadas 
no fundo dos olhos. Não se trata de uma mera ilustração da mente com textos excelentes, mas de um 

crescimento na fé , corpo a corpo. 

• Nunca esquecer que a temática da JUFRA estará em função alguns objetivos bem práticos: 
optar pelo Cristo, discernimento vocacional, preparação para casamento. Fazendo a caminhada da 

JUFRA os jovens haverão de se engajar em movimentos que transformem a sociedade e inserir-se nos 

espaços do político. Não queremos jovens "festeiros" e "emotivos", mas gente de garra, operários do 

Reino. 

 
Obs.: Boa parte das reflexões destas páginas foram inspiradas em René Aucourt, sacerdote da 

diocese de Autun, na França ( Laver /ES pieds. Un geste symbo//que e fondateur, in Evangile 

Aujourd'hui, n. 233, p. 17-21). 
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“Caminhar é importante, mas é 

preciso que encontremos um sentido 

no nosso caminhar”. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Quando assumimos a Subsecretaria Nacional de 
Formação da JUFRA recebemos como orientação 

que o primeiro papel do formador/a é zelar pelo 

cumprimento das diretrizes de formação. 
Durante esses três anos, quase que diariamente 

ouvia de nossos jufristas perguntas e dúvidas a 

cerca desse caminho formativo: “Por que temos 

diretrizes?”, “Como fazer para cumpri-las?”, 
“Por que tanta burocracia?”, “Isso é 

importante?”. 

Precisamos compreender que a estrutura 
formativa da JUFRA não é um mero 

cumprimento de formalidades, mas sim um 

CAMINHO VOCACIONAL, somos chamados a 
mergulhar nessa experiência e fazer de cada 

passo dessa caminhada um aprofundamento do 

nosso “SIM” para a opção de vida que 
escolhemos. 

“Caminhar é importante, mas é preciso que 

encontremos um sentido no nosso caminhar”. É 
para dá sentido a nossa caminhada que temos 

diretrizes, como forma de 

orientar, acompanhar e 

direcionar todos os/as 
jufristas, proporcionando 

a eles/as uma formação 

completa, que 
compreende todas as 

dimensões: humana, 

sociopolítica, cristã e 
franciscana. Entendemos que nossos jovens 

aprendem tanto de maneira formal, mas 

principalmente pela experiência de vida fraterna 
e pelas práticas que desenvolvem ao longo de 

sua caminhada, nesse contexto as diretrizes 

compreendem a formação de uma maneira 

global, não apenas como repasse de temas ou 
um processo sistemático. 

As diretrizes de formação também unificam 

nossa caminhada enquanto um movimento 
continental, ou seja, um jovem que realiza o 

Encontro Inicial da Formação Básica no Norte, 

passou pelo mesmo processo que um jovem do 
Sul. Isso, garante que estamos em sintonia 

como membros de uma grande fraternidade e 

que estamos nos comunicando numa mesma 
“linguagem” formativa. Do ponto de vista 

prático, esse formato também 
facilita o acompanhamento por 

parte do Secretariado Fraterno 

Nacional, que tem como 
responsabilidade acompanhar 

direta e indiretamente a 

formação de todos os jufristas do 

Brasil, desde o momento que 
entram na fraternidade como 

iniciantes, até finalizarem sua 

caminhada na JUFRA. 
É importante ressaltar, que essas 

diretrizes são aceitas pela Ordem 

Franciscana Secular como parte do 
processo formativo que leva à profissão na 

mesma. Isso gera duas reflexões importantes, 

primeiro o fato de recordar a luta de vários 
jufristas que nos antecederam e que 

questionaram, discutiram e conseguiram em 

comunhão com a OFS garantir esse direito a 
todos nós. Demonstra também, a confiança que 

a OFS tem em nosso 

processo formativo, 

considerando o mesmo 
como algo sólido e com 

metodologias adequadas 

para os/as jovens. Isso 
aumenta ainda mais a nossa 

responsabilidade em 

cumprir e zelar por essa 
caminhada, por ser partilhada e comungada 

com nossos irmãos/as da ordem secular. 

Não resta dúvidas da importância que essas 
diretrizes tem para a JUFRA do Brasil, temos 

consciência que a realidade atual da juventude 

nem sempre torna fácil o seu cumprimento, mas 

quando olhamos para essa caminhada 
compreendendo o seu verdadeiro sentido, 

vamos perceber que não é possível conceber a 

Juventude Franciscana sem vivenciar nossas 
diretrizes de formação. O primeiro passo para 

compreendê-la melhor é conhecê-la. Segue, 

portanto um roteiro que tem como objetivo 
dinamizar as diretrizes de formação, facilitando 

a compreensão da mesma, tanto para a JUFRA 

como para toda a Família Franciscana. 
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Dinamizando as Diretrizes de Formação da JUFRA do Brasil 
 

A Juventude Franciscana do Brasil possui como característica essencial 

a Caminhada Formativa dos seus Jovens, que apresenta estrutura 
própria compartilhada por todas as fraternidades. Dessa forma, para 

manter a sintonia desse processo temos as Diretrizes de Formação. 

1- O que são essas Diretrizes de Formação? 

 São orientações para as diversas etapas da caminhada formativa do 
(da) jufrista. Assim quando um jovem ingressa em uma fraternidade de 

JUFRA, de Norte ao Sul do país, ele passará pelo mesmo processo 

formativo que é norteado por essas diretrizes. 
2- Como essas diretrizes se organizam? 

Quando o jovem entra na JUFRA ele começa a realizar as chamadas 

Etapas de Formação, que são estruturadas de acordo com o tempo. À 
medida que o jovem vai passando por essas etapas ocorre um 

aprofundamento da vivência dos valores humanos e cristãos, bem 

como a um discernimento, crescimento e compromisso com a vida 
franciscana secular. 

 

Caminhando pelas Etapas de Formação 
 

3- Se um jovem entra em uma Fraternidade de JUFRA ou se surge uma nova fraternidade o 
que deve ser feito?    

O jovem ou toda a fraternidade (no caso das iniciantes) devem ingressar na Etapa de Formação para 

Iniciantes. Os irmãos (as) iniciantes devem ser acompanhados pelo formador local ou por alguém 

responsável, no caso de fraternidades iniciantes. O(s) jovens devem participar da vida da fraternidade 
durante as reuniões e encontros, além de participarem de encontros específicos da formação de 

iniciantes. É nesse momento que o (a) jovem desperta para JUFRA e por isso é de fundamental 

importância que conheça a estrutura do nosso movimento, bem como os conhecimentos básicos da 
vida franciscana.  

4- E como é o funcionamento da Etapa de iniciantes? 

Duração: Seis meses, podendo ser prorrogado ou antecipado de acordo com o amadurecimento dos 
jovens iniciantes. 

Destinação: Destina-se a jovens, com idade mínima de 15 (quinze) anos  

Conteúdo: Baseado no Livro de formação para iniciantes. 
5- E depois que o jovem (a) termina a formação de iniciantes, qual a próxima etapa? 

O irmão deve realizar o encontro inicial da Etapa de Formação Básica (FBJ) que deve ter duração de 

dois dias e um caráter informativo e formativo. Depois desse encontro o jovem deve continuar 

realizando essa etapa de formação na sua fraternidade local, através de encontros específicos de 
formação. 

6- E como funciona a Etapa de Formação Básica? 

Duração: Um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. 
Destinação: Destina-se a jovens, com idade mínima de 15 (quinze) anos que sejam batizados e 

tenham passado pela formação de iniciantes.  

Conteúdo: Baseado no livro de Formação Básica da JUFRA.  
OBS: Para iniciar essa etapa o jovem participa de um encontro que se encerra fazendo o rito de 

“Compromisso do JUFRISTA”. Esse momento é algo único na nossa caminhada de vida. Um momento 

onde a fraternidade festeja a chegada de novos irmãos, pois isso representa o “batismo” do jovem na 
JUFRA.  

7- Quando um irmão (a) deve ser considerado um (uma) jufrista? 

Quando ele ao terminar essa etapa de iniciante, realiza o encontro inicial da etapa de formação básica, 
onde o mesmo faz o COMPROMISSO FRANCISCANO DE VIDA e recebe o tau. 

8- E quando termina a Etapa de Formação Básica, o que deve ocorrer com o irmão (a)? 

O jufrista vai realizar o Encontro Inicial da Etapa de Formação Franciscana (EFF), que representa a 

etapa de formação que prepara o jufrista para profissão definitiva na Ordem Franciscana Secular. 
9- E como funciona a Etapa de Formação Franciscana? 

Duração: Dois anos, podendo ser prorrogada por mais um ano. 

Destinação: Destina-se a jovens que tenham realizado a etapa formativa anterior (FBJ) e que tenham 
vivência eclesial e franciscana. 

Conteúdo: Regra da OFS e outros temas baseados no Livro de Formação da Etapa de Formação 

Franciscana. 
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10- E o que acontece após ele realizar esse encontro inicial da Etapa de Formação 

Franciscana? 

Quando ele termina esses três dias de encontro, o Jovem já deve fazer sua ADMISSÃO na Ordem 

Franciscana Secular, por isso durante esse encontro a OFS já deve participar e o jovem antes de fazer 
o mesmo já deve ter sido aceito em alguma fraternidade de OFS.  

11- Se o jovem professar na OFS ele não pode participar mais da JUFRA? 

DEPENDE, se ele já tiver uma idade superior a 30 anos ele só pode participar da OFS, caso ele tenha 
menos de 30 anos o jovem fará parte tanto da OFS quanto da JUFRA. Dessa forma, o jovem é 

considerado Jufrista professo, e pode pertencer as duas fraternidades JUFRA e OFS. 

Conclusão: Está é a vida que nós jovens na JUFRA, apesar de nossa fragilidade, queremos viver. 
Concluímos, reafirmando que cremos no Amor de Deus, que está em nós, que está no nosso irmão, 

que está nas criaturas que nos rodeiam, e que nos conduz para uma visão otimista e esperançosa do 

mundo, do homem e da história. Guiados por Francisco e Clara de Assis, reafirmaremos nossa 
vontade de seguir o caminho de Cristo. A ele, honra e glória pelos séculos. Amem. Paz e bem! 
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A Juventude Franciscana do Brasil, através da Subsecretaria de Direitos 

Humanos, Justiça, Paz e Integridade da Criação (DHJUPIC) realizou 

entre os dias 01 e 10 de dezembro de 2012, a 3ª Jornada Franciscana 
Nacional pelos Direitos Humanos, com o tema: “Estado, Saúde e 

Ecologia” e o lema: “Juventude Franciscana na construção da sociedade 

do Bem-Viver”. Segue alguns relatos das atividades realizadas por várias das Fraternidades Locais da 

JUFRA do Brasil. 

 
Bananeiras-PB 

A Fraternidade “Caminhos da Paz”, de Bananeiras-PB, organizou um encontro de 

muita reflexão e canto, onde o Hino Brasileiro imperou e a discussão da sua letra 
foi a pauta maior. Além disso, partindo do hino para a realidade, mediante a 

reflexão de temas, bem como de versos da Bíblia, puderam perceber a 

importância que têm para a mudança de seu ambiente. A Fraternidade refletiu 
sobre o seu papel de agente promotora de mudança e da necessidade de 

desenvolver esse papel. 

 

Bom Jardim-MA 
A Fraternidade “Irmã Clara”, de Bom Jardim-MA, 

realizou uma roda de diálogo na Praça da Matriz, compartilhando as 

opiniões sobre o tema da Jornada e a situação da saúde e ecologia no 
município. Realizando uma dinâmica, a Fraternidade refletiu sobre seu 

papel cristão e franciscano na causa da defesa dos Direitos Humanos, 

juntamente com o Evangelho de Mateus 5, 1-16. Também foi realizada 
uma Celebração Eucarística em prol da Jornada, que foi presidida pelo 

Frei Davi,OFMConv, deixando uma mensagem sobre a importância do 

cuidado com a Criação e da construção da Justiça e da Paz. 
 

Bom Conselho-PE 

A Fraternidade “Luz Clara”, de Bom Conselho-PE, realizou a 3ª Jornada durante os 
encontros da Novena de Natal, com os textos elaborados pelos articuladores das CEBs 

das Dioceses de Caruaru, Garanhuns e Pesqueira, tendo como o tema principal: 

"Natal: Justiça e paz se abraçam, gerando vida". Nos encontros colocaram alguns 

questionamentos dos três encontros propostos pela cartilha da Jornada: "Estado, 
Saúde e Ecologia". Também realizaram com a Ordem Franciscana Secular a 

Celebração do Natal em comunidade junto à 3ª Jornada. 

 
Carmo do Paranaíba-MG 

A Fraternidade “Perfeita Alegria”, de Carmo do Paranaíba-MG, após 

realizarem os três encontros sugeridos pela Subsecretaria Nacional 
de DHJUPIC visitaram pessoas idosas e doentes excluídos do mundo, 

na Vila Vicentina, levaram alimentos e partilharam uma cesta de 

Natal a uma família muito carente da cidade. O primeiro encontro da 
Jornada, o qual tinha como tema “Estado: Para quê e para quem?”, os 

fez pensar sobre o que está acontecendo no dia a dia. O segundo 

encontro, tendo como tema “Saúde é Direito: A Vida em primeiro 

lugar!”, fizeram na casa de uma pessoa idosa, só e debilitada, 
mostrando-os que apesar de suas dificuldades ela é uma pessoa muito 

feliz. E no terceiro encontro, sobre “Ecologia: Por Justiça 



Caderno Nacional de Formação - www.jufrabrasil.org 
18 

Socioambiental!”, foram à Praça São Francisco, refletindo o quanto o planeta está sendo destruído, 

concluindo que para amenizar este prejuízo devem começar primeiramente pela própria Fraternidade. 

 

Caruaru-PE 
A Fraternidade “Mensageiros de Cristo”, de Caruaru-PE, realizou uma campanha de 

arrecadação de materiais de higiene pessoal (fraldas descartáveis, sabonetes, 

desodorantes, pastas de dente, etc.) para levarem como doação à Casa dos Pobres 
São Francisco de Assis. Na visita à Casa dos Pobres, que abriga mais de 60 pessoas 

de toda região, realizaram momentos de oração, louvor, animação e convívio com 

esses irmãos e irmãs, com atenção, carinho e amor. 
 

Ipojuca-PE 

A Fraternidade iniciante de Camela, distrito de Ipojuca-PE, se 
reuniu para realizar um Encontro Celebrativo a partir da proposta da 3ª 

Jornada. Realizaram momento de reflexão com a exposição de vários recortes 

de jornais contendo notícias relacionadas ao tema da 3ª Jornada e uma leitura 

atenta da História das Jornadas de Direitos Humanos e da explicação do 
cartaz. Realizaram uma leitura partilhada do Roteiro “Ecologia: Por Justiça 

Socioambiental!”. A partilha foi ainda motivada por um vídeo sobre os diversos 

impactos ambientais que a Criação tem sofrido nos últimos anos, onde os 
irmãos e irmãs também citaram exemplos a partir da realidade local. Como 

gesto concreto a Fraternidade assumiu vivenciar um dia de Missão no período 

do Natal, com visitas a outros jovens do Distrito e de alguns Engenhos 
próximos, incluindo a juventude que já teve uma 

participação ativa na vida da comunidade, mas que no momento se encontram 

afastados. 
 

Céu Azul-PR 

A Fraternidade “Frei Pio”, de Céu Azul-PR, realizou uma Celebração Eucarística na 

Matriz da Paróquia São José Operário, pela realização da 3ª Jornada. 
 

Cuiabá-MT 

A Fraternidade “Francisco por Natureza”, de Cuiabá-MT, 
preparou uma tarde de formação, onde apresentaram os 

objetivos da Jornada, utilizando a cartilha, escolhendo o tema da Saúde como 

foco. Utilizando de notícias atuais sobre a realidade da saúde cuiabana, todos 
participaram lendo essas notícias e compartilhando com os demais irmãos. Uma 

partilha que rendeu um cartaz mostrando a realidade da saúde pública e 

privada, onde percebendo que ambas estão longe do ideal. Como gesto concreto 
da Fraternidade, se comprometeram em aproximar-se dos movimentos e 

pastorais que lutam na questão da saúde, conhecendo a sua realidade e se 

deixando à disposição. 
 

Distrito Piauí 

As Fraternidades do Distrito do estado do Piauí, a Jornada foi 

motivada inicialmente no Encontro Distrital, por meio de uma 
Gincana de DHJUPIC, durante o Retiro Distrital em novembro, com 

a presença de cerca de 70 irmãos e irmãs. Neste encontro, as 

Fraternidades foram desafiadas a dar continuidade a tudo, que em 
caráter formativo, foi exposto, concretizando uma Ação Ecológica 

dentro do período da Jornada nas Fraternidades Locais, e o 

primeiro passo foi dado lá mesmo! A Gincana foi o grande 
ensinamento para que os irmãos e irmãs voltassem mais práticos, 

objetivos, persistentes, unidos em busca do mesmo ideal. 

 
Foz do Iguaçu-PR 

A Fraternidade de “Vem e 

Segue-me”, de Foz do Iguaçu-PR organizou um encontro 

formativo, tendo como base a cartilha, no qual muitas questões 
ligadas ao Estado foram levantadas. Partindo destas reflexões, a 

Fraternidade também organizou uma visita a um dos lugares onde 

se encontra grandes vítimas da sociedade. A visita se deu no Lar 
dos Velhinhos, um asilo filantrópico da cidade. Depois de ouvir 

suas histórias e conhecer um pouco da realidade os jufristas 

voltaram ao asilo com pequenos presentes pedidos pelos idosos. 
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Foi a alegria do Lar e da JUFRA. Um pequeno gesto para contribuir com aqueles que já viveram, já 

lutaram e continuam sendo tão maltratados pela vida. 

 

Itambacuri-MG 
A Fraternidade “Santa Clara”, de Itambacuri-MG realizou os 

estudos com as celebrações sugeridas na cartilha na Jornada, e 

a cada encontro foram propostos alguns gestos concretos, e a 
Fraternidade escolheu alguns deles para serem realizados: Criar 

uma lista de reivindicações sobre a saúde no bairro, cidade, que 

será entregue ao prefeito municipal em janeiro juntamente com 
o secretário de saúde; Promover a Pastoral da Saúde ou da 

Criança; Conhecer o papel e o trabalho do Conselho Municipal 

de Saúde. A Fraternidade então realizou visita ao Assentamento 
Sem Terra, denominado Flitz, na zona rural da Cidade de 

Teófilo Otoni- MG. Visitar o assentamento foi para a 

Fraternidade um aprendizado de muito valor, pois viram a 

realidade de cada família, a dificuldade de conseguir a coisa 
mínima, uma 2ª via da Certidão de Nascimento, por exemplo, e 

lá se comprometeram a ajudar no que puderem. Também 

realizaram o Natal Solidário, com brinquedos para as crianças 
do bairro Jamineque e doação de cestas básicas durante o ano para as famílias. Os irmãos e irmãs da 

Ordem Franciscana Secular, de pastorais e pessoas anônimas da Comunidade também contribuíram. 

 
Jequié-BA 

A Fraternidade “Francisclariana”, de Jequié-BA, realizou a campanha 

“Ajudando o Irmão Menor”, pedindo doações de produtos de limpeza, e 
entregando à Fundação Leur Brito, que administra um abrigo de pessoas 

idosas. A doação faz parte de um conjunto de ações solidárias, fruto do estudo 

e planejamento da Subsecretaria de DHJUPIC, na 3ª Jornada. Fizeram também 

uma visita fraterna na Fundação Leur Brigo que ampara atualmente 53 
pessoas idosas de Jequié-BA e região, realizando momentos de animação e 

oração, conhecendo um pouco das histórias dos irmãos e irmãs.  

 
Lagoa Formosa-MG 

A Fraternidade “Nossa Senhora dos Anjos”, de Lagoa 

Formosa-MG, na 3ª Jornada, realizou um Encontro de 
Formação e de DHJUPIC, a fim de explicar, formar, e esclarecer o tema da 

Jornada, e estiveram presentes jufristas das Fraternidade de Carmo do 

Paranaíba-MG, Lagoa Formosa-MG, incluído a JUFRA e a OFS, e a de Patos de 
Minas-MG. No Encontro, refletiram sobre os textos “Dimensão Social do 

Evangelho” e “Desafio às Fraternidades”. No mesmo encontro, realizou-se 

palestra e debate com o tema da Jornada: “Estado, Saúde e Ecologia”. Como 
gesto concreto, foram ao asilo visitar aqueles que, por algum motivo, não 

podem ter ao seu lado seus entes queridos, e doaram alimentos às famílias 

carentes. 

 
Maceió-AL 

A Fraternidade “Juvenil Franciscana”, de Maceió-AL, reuniu jufristas da 

Fraternidade e elaborou um cartaz, onde cada irmão e irmã falou sua opinião em 
relação aos temas citados: “Estado”, “Saúde” e “Ecologia”, e chegando à seguinte 

explicação do cartaz: Retrata as opiniões em relação ao tema da Jornada deste 

ano, com o posto de Saúde representando a saúde pública precária no país, a 
prefeitura representando a corrupção dos estados e nações e a fábrica 

representando a poluição e a destruição do meio 

ambiente. 
 

Manaus-AM 

A Fraternidade “Padre Zózimo”, de Manaus-AM, a princípio, ainda não 

conhecia a proposta e as ações da Jornada, portanto, não iriam realizar 
atividade, mas tomando informações com a Subsecretaria Nacional de 

DHJUPIC e do site da JUFRA, decidiram se organizar e realizar a ação. 

Toda a Fraternidade se empenhou em doação de alimentos, junto à 
Comunidade, enchendo a cesta da Igreja, que distribuiu esses alimentos 

às famílias carentes da comunidade, junto com a Fraternidade. 
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Patos de Minas-MG 

A Fraternidade “Alverne”, de Patos de Minas-MG, através de 

encontros, onde assistiram aos três vídeos indicados na cartilha como 

forma de reflexão e preparação para um encontro final. Assim, 
reuniram-se para o encontro desenvolvendo discussões sobre a 

importância do dever do Estado para com a população e os direitos 

do Povo Brasileiro. A situação da saúde pública brasileira, decorrente 
da negligência por parte dos governos e dos profissionais da saúde. A 

falta de comprometimento dos países e de cada um de nós para com 

o meio ambiente. Assim após leituras, dinâmica e orações chegaram 
à conclusão de que como o lema da Jornada - "Juventude Franciscana 

na construção da sociedade do Bem-Viver" - quer dizer, que a atitude 

de cada um, principalmente dos franciscanos e franciscanas, deve ser 
exemplo para que os Direitos Humanos possam ser realmente 

respeitados. 

 

Penedo-AL 
A Fraternidade “Instrumentos da Paz”, da JUFRA de Penedo-AL, realizou um 

momento formativo no Convento Santa Maria dos Anjos, utilizando os materiais 

enviados pelo Secretariado Fraterno Nacional da JUFRA, e foi mostrada a realidade 
regional e local onde a Fraternidade está inserida, além da história ligada à criação 

da Jornada e o simbolismo do cartaz. Como gesto concreto, foi decidido que no 

Natal a Fraternidade iria partilhar com uma família necessitada de ajuda, com um 
jantar e doações que permeiam o sentido da Jornada, com um olhar atento ao 

lema: "Estado, Saúde e Ecologia". 

 
 

Pesqueira-PE 

A Fraternidade “Beleza Simples”, de Pesqueira-PE, e os irmãos e 

irmãs iniciandos da Fraternidade São Luís Rei de França, da OFS 
de Pesqueira-PE, realizaram um encontro formativo e celebrativo 

refletindo o tema e lema da 3ª Jornada, relembrando o que 

vivenciaram este ano na Subsecretaria de DHJUPIC e se 
aprofundando nas causas sociais em nível de Brasil. Visitaram a 

Pastoral da Sobriedade, formada por irmãos e irmãs que 

semanalmente se reúnem para partilharem a Palavra de Deus e 
vivenciá-la durante a semana, que deram testemunho e contam 

situações que acontecem em suas vidas semanalmente. 

Disponibilizara-se para ajudá-los na caminhada e deram 
visibilidade a seus trabalhos fraternos na construção da sociedade 

do Bem Viver. 

 
Ponta Grossa-PR 

A Fraternidade “Paz e Bem”, de Ponta Grossa-PR buscou trabalhar unida e em 

prol da Pastoral da AIDS, à qual se integra há mais de seis meses, realizando 

um trabalho de conscientização por causa do Dia Mundial de combate à AIDS. 
Para tanto, o município disponibilizou dois ônibus para que fossem realizados 

os testes junto à comunidade. A JUFRA auxiliou fornecendo orientações aos 

cidadãos e com a entrega de panfletos nos terminais de ônibus da cidade. Os 
jufristas e os agentes da pastoral formaram equipes que se organizaram 

atingindo a população que transitava pelos quatro terminais da cidade, em dois 

turnos. Com esse trabalho, nota-se a importância de 
continuar na missão de conscientizar as pessoas, que 

muitas vezes não sabem como proceder para 

descobrir se possuem ou não o vírus do HIV/AIDS, foco dado nesta 
atividade. A Fraternidade continuará na parceria com a Pastoral da AIDS. 

 

Porto Alegre-RS 

A Fraternidade “Monte Alverne”, de Porto Alegre-RS realizou um encontro 
formativo junto às fraternidades da OFS Nossa Senhora da Porciúncula e 

São José, onde a Jornada foi apresentada. A Fraternidade visitou, então, o 

Centro de Promoção da Infância e Juventude, Casa Santa Clara, para a 
doação de materiais escolares e a realização de diversas atividades junto às 

crianças. Realizaram dinâmica de apresentação e contação da história de 

São Francisco de Assis. Após ouvir a história, cada criança recebeu seu material, composto por 
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caderno, caneta, lápis e caixa de lápis coloridos. Cada criança também recebeu algumas imagens de 

São Francisco para pintar e compor um painel. Também foi realizada uma Oficina sobre Saúde Bucal e 

brincadeiras para a diversão da criançada. 

 
Santa Maria-RS 

A Fraternidade “Utopia”, de Santa Maria-RS, se reuniu para iniciar os 

encontros formativos. O primeiro encontro foi sobre a saúde, com um 
debate através do texto sobre a situação da saúde pública no Brasil, bem 

como os direitos que todos os cidadãos e cidadãs têm nesta questão. A 

Fraternidade resolveu escrever um documento formal para o secretário 
de saúde do Município, constando todas as reivindicações dos presentes 

em relação às melhorias que poderiam ser feitas no município de Santa 

Maria na área de saúde. No segundo encontro, tratou-se dos dois temas 
restantes: Estado e Ecologia. O primeiro tema foi exemplificado através 

de dois vídeos que ilustram a conformidade da maioria dos brasileiros 

com os problemas da política. A discussão voltou-se para as más 

condições oferecidas pelo governo para a população em geral. O segundo 
desses foi tratado também da participação da JUFRA na Cúpula dos 

Povos na Rio+20 e os impactos desta atividade no mundo. Após os 

encontros de formação, A Fraternidade decidiu ajudar à Casa de Passagem de Santa Maria, um local 
que acolhe os desabrigados durante a noite e está muito carente em recursos. Assim, foram às ruas 

em busca de alimentos, de casa em casa, recolhendo alimentos e roupas para as doações. 

 
Santa Rita-PB 

A Fraternidade “Irmão Sol com Irmã Lua”, de Santa Rita-PB 

participou da Tenda de Serviços promovida pela Campanha Estadual 
de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, com a divulgação de 

vários serviços disponíveis pelo Poder Público e por organizações da 

sociedade. Também marcaram presença na posse do Conselho 

Estadual dos Direitos da Mulher, realizada no Palácio da Redenção, 
sede do Governo do Estado da Paraíba, com destaque para as 

mulheres indígenas Potiguara e as mulheres quilombolas de Caiana 

dos Crioulos, de Alagoa Grande-PB. Ainda participou do 1º Festival de 
Artes em Direitos Humanos, promovido pelo Centro de Direitos 

Humanos Dom Oscar Romero (CEDHOR), tendo como tema: 

“Segurança Pública: Direito seu, meu, NOSSO!”. A JUFRA participou 
na categoria Fotografia, montando uma exposição de 24 fotografias 

de algumas situações relacionadas com a Segurança Pública em Santa Rita, com 

foco, por exemplo, nas questões de Trabalho, Terra, Mulher, Juventude, Criança 

e Adolescente, Idosos, etc. 
 

Santana-AP 

A Fraternidade “São Pio de Pietrelcina”, de Santana, no Amapá, esteve 
participando da 3ª Jornada no compromisso de reivindicar melhorias para a 

cidade, proposta assumida pela Fraternidade enviando uma carta às 

autoridades. A Fraternidade também aderiu à uma campanha junto com a 
Associação Comunitária do Bairro da Fonte Nova, chamada “Fora Dengue”, para 

conscientizar a população do bairro. 

 

São Paulo-SP 
A Fraternidade “JUFRA das Chagas”, de São Paulo-SP, realizou 

atividades formativas e práticas. Entre elas foram os encontros de 

formação, com o tema “Ecologia: Por Justiça Socioambiental”, sendo 
que uma das jufristas que teve a oportunidade de participar da 

Cúpula dos Povos na Rio+20, em junho de 2012, no Rio de Janeiro, 

partilhou com a Fraternidade como foi a experiência e todo o 
envolvimento da JUFRA do Brasil antes e durante a Cúpula e algumas 

atividades que ocorreram durante a semana do evento, dando um 

destaque a Campanha “Não à Economia Verde”, inclusive alguns 
irmãos e irmãs da Fraternidade participaram anteriormente de 

seminários e debates promovidos pelo SEFRAS para discutir sobre 

essa questão. Juntamente com a Fraternidade de OFS das Chagas, 
fizeram a celebração "O Reino de Deus floresce onde o Bem Viver 

acontece!", da Cartilha. Estimulados com a Campanha de doação de sangue, promovida pelo Regional 

de São Paulo, "Doe sangue ao seu irmão", alguns membros da Fraternidade foram fazer a doação de 
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sangue no Hemocentro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Outra atividade foi a participação 

na Corrida/Caminhada Bote Fé na Vida, onde estimularam o cuidado com a saúde física e mental. Por 

fim realizaram uma visita ao Lar Vicentino que abriga idosos carentes, inclusive 

duas das irmãs da OFS - Helena e Ivone, que agora moram nessa instituição. 
 

Teresina-PI (Bairro Cerâmica Cil) 

A Fraternidade “Santa Clara”, de Teresina-PI, no bairro Cerâmica Cil, promoveu 
uma visita ao Hospital São Marcos, na ala das crianças com tratamento de 

Câncer. Levaram alegria, oração, entusiasmo e esperança para a criançada e às 

famílias. Após essa visita, a Fraternidade assumiu como compromisso visitar as 
Instituições carentes, asilos, crianças e pessoas enfermas, com o propósito de 

levar alegria, oração e esperança àqueles que 

precisam. 
 

Teresina-PI (Bairro Morada Nova) 

A Fraternidade “Nossa Senhora da Imaculada Conceição”, do bairro Morada 

Nova, em Teresina-PI, realizou durante os dias dos Festejos de Nossa 
Senhora da Imaculada Conceição diversas atividades de cunho sócio-

político, dentro da 3ª Jornada. Algumas das atividades foram: orientações 

médicas com profissional da área, bem como o oferecimento dos serviços 
de aferição de pressão arterial e consultas; orientações nutricionais com 

profissional da área, serviços demonstrativos de 

fisioterapia e a conscientização de sua importância 
para uma vida humana saudável; e campanha para 

doação de sangue. 

 
Teresina-PI (Bairro Parque Antártica) 

A Fraternidade “São Francisco de Assis”, de Teresina-PI, no bairro Parque 

Antártica, motivou uma campanha de doação de sangue, na qual muitos 

amigos e amigas prestaram esse nobre gesto de amor ao próximo, como ação 
da 3ª Jornada. Também visitam o Hospital São Marcos, na ala das crianças 

com tratamento de Câncer. 

 
Triunfo-PE 

A Fraternidade “Estrela de Assis”, de Triunfo-PE, realizou os Encontros 

de preparação que estão propostos  na cartilha da 3ª Jornada. Os 
temas - “Estado: Para quê e para quem?”; “Saúde é direito: A vida em 

primeiro lugar” e “Ecologia: Por Justiça Socioambiental”, foram bem 

trabalhados com debates, socialização de textos bíblicos, 
contextualização e dinâmicas de fixação seguindo o roteiro da Cartilha. 

A Fraternidade fez uma parceria junto com o Lar Santa Elizabeth, 

instituição não governamental das Franciscanas de Maristella que presta 
serviço de  apoio a crianças e adolescentes do município. Foi realizada 

uma passeata pelas ruas do centro da cidade e o tema da passeata foi a 

Seca que a região está vivendo. Dessa forma, a Fraternidade vivenciou 

a 3ª Jornada, considerando como muito importante para a caminhada 
enquanto jovens que buscam, todos os dias, viver os ensinamentos 

Francisclarianos. Idealizar esse projeto e levar para todas as Fraternidades do Brasil é a  JUFRA 

mostrando a sua cara! 
 

Uberlândia-MG 

A Fraternidade “Dom Helder Camara”, de Uberlândia-MG, 
realizou um dia de visita e convívio com as famílias do 

acampamento do MSTB (Movimento dos Sem Teto do Brasil), 

local que hoje é conhecido pelos moradores como Bairro Élisson 
Pietro, onde vivem 2200 famílias. Nesse dia foi realizada uma 

caminhada no local, como forma de reconhecimento das 

necessidades básicas dos moradores e maior aproximação com 

os mesmos; E participou de uma confraternização das famílias 
acampadas, que acontece todos os sábados à noite, com baião e 

forró, com uma banda formada pelos próprios moradores do 

acampamento. Animação esta em que os jufristas também 
participaram com danças e cantos interagindo com todos. 

Participaram ainda de uma reunião no acampamento, com a 

presença de representantes do MSTB, JUFRA, Comissão Pastoral da Terra (CPT), Diretório Central dos 
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Estudantes (DCE) da UFU, e um docente de Filosofia da UFU. Da reunião resultou a criação do Comitê 

de apoio aos moradores, conhecido como “Todos Somos Élisson Pietro”. Os jufristas estiveram 

presentes na Assembleia do acampamento, realizada todos os domingos, e durante a mesma, os 

jufristas externaram seu apoio aos moradores, mostrando que essa luta não é só deles, mas também 
é de todos os envolvidos para que sonho de ter uma casa própria se torne real. Marcaram presença 

ainda na inauguração do Comitê “Todos Somos Élisson Pietro”. O nome do comitê foi escolhido em 

homenagem ao Professor Elisson Pietro, que foi um dos primeiros a apoiar e a lutar pelos diretos 
dessas pessoas do acampamento, mas infelizmente faleceu em Outubro, deixando sua ideologia e sua 

força, inspirando ainda mais o trabalho para o futuro Bairro Élisson Pietro. A Fraternidade continua 

acompanhando o Acampamento como atividade semanal, e pretendem continuar até que conquistem 
a legalização de suas moradias, e das estruturas necessárias, como alimentação, saúde e educação de 

qualidade. 

 
União dos Palmares-AL 

A Fraternidade “Frei Galvão”, de União dos Palmares-AL, montou uma 

roda de conversa no Centro Comunitário, refletindo sobre o papel do 

Estado, que deveria ser uma instituição que visasse a defesa dos 
direitos do cidadãos e cidadãs, como também promover a 

administração dos bens públicos. Referente à saúde, debateram sobre 

a precariedade que existe nesta política tão essencial para o ser 
humano. O mesmo aconteceu com o tema da Ecologia, onde falaram 

sobre o aquecimento global e todos os efeitos nefastos que esta 

problemática causa. Encerraram com uma apresentação de slide de 
publicidades chocantes sobre o desmatamento, exploração sexual de 

crianças e adolescentes, violência contra a mulher e outras temáticas 

advindas da desigualdade social. O Encontro proporcionou um 
momento de reflexão e tomada de consciência sobre os atos que 

realizam e a função do Estado. 

 

União-PI 
A Fraternidade “Nossa Senhora dos Remédios”, de União-PI, preocupada com as 

conseqüências que o descaso político, a poluição humana e o desmatamento da área 

de preservação ambiental vêm causando ao redor do Rio Parnaíba, mobilizou a 
população para uma visita à margem do mesmo, na 3ª Jornada. Com a participação 

de jufristas e outros munícipes realizaram uma roda de discussões sobre a 

importância da preservação do Meio Ambiente e as formas de cobrar do Estado uma 
fiscalização eficaz. Bem como distribuíram e plantaram mudas de árvores para 

arborização do espaço livre em suas casas e à beira 

do Rio. 
 

Vigia de Nazaré-PA 

A Fraternidade “Filhos de Assis”, de Vigia de Nazaré-PA, realizou três 
encontros de formação e uma Celebração, com o material preparado 

para a Jornada. Proporcionou refletir sobre temas polêmicos para a 

construção de uma sociedade melhor, minimizando atos incrédulos 

que são praticados no cotidiano dos cidadãos e cidadãs, em que é tão 
complexo chegar ao objetivo que é a construção da Sociedade do 

Bem-Viver. 

 
Obs: Também há notícias de atividades em outras cidades, como Santarém-PA, Aracaju/SE, Nosso 

Senhor do Socorro/SE, dentre outras, sendo que até o fechamento deste texto ainda não havíamos 

recebido seus respectivos relatórios. 
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Sérgio Vicente Marcos 
Subsecretário Regional de Formação da Região NE A2 CE/PI 

(Triênio 2012/2015) 

 
 
 
 

 
 

a Jornada Mundial da Juventude que ocorreu em 

Madri-Espanha, em 2011, os jovens 
espanhóis, juntamente com o Papa Bento 

XVI, entregou aos jovens brasileiros os 

símbolos da JMJ – a Cruz e o Ícone de 
Nossa Senhora – cuja entrega significou 

o recebimento de uma missão muito 

importante para toda a Igreja no Brasil: 
“Ide e fazei discípulos entre todas as 

nações” (Mt 28, 19). Assim, restou 

designado o tema da JMJ que acontecerá 

no Rio de Janeiro, nos dias 22 a 26 de 
julho de 2013. 

Realizar um evento como a JMJ exigirá que 

todos nós jovens franciscanos juntamente com 
outros jovens cristãos adotemos um espírito de 

serviço e união fraterna para realizarmos a 

tarefa missionária e mística, a saber: Anunciar a 
riqueza do Evangelho de Jesus Cristo como a 

Fonte primária da felicidade de cada ser 

humano e como a Luz que o mundo precisa 
enxergar nesses tempos difíceis, pois quem 

segue a Jesus não andará em trevas, mas terá a 

luz da vida (Jo 8, 12).  
Precisamos mostrar para todas as nações que o 

Caminho, a Verdade e a Vida é o próprio Cristo 

Jesus (Jo 14, 6), e propagar entre os povos que 

a sua Palavra é o meio que nos levará à Morada 
Celeste, a qual está preparada para todos nós; 

ora, pois se assim não fossem, Jesus não a teria 

prometido (Jo 14, 2). Portanto, a JMJ é o espaço 
que nós teremos para assumir nossa missão de 

anunciar a presença Redentora de Jesus Cristo e 

fazer mais discípulos seus, especialmente na 

Semana Missionária da JMJ, que antecede o 
Encontro celebrativo com o Papa e com os 

jovens peregrinos de todo o planeta que aqui 

estarão hospedados. 
Com a mesma confiança depositada nos seus 

Apóstolos, Jesus nos confia essa tarefa 

missionária de ir e fazer discípulos entre os 
povos, bem como, o Santo Paráclito nos 

impulsiona, por meio da evangelização, a 

construir fervorosamente o Reino de Deus aqui 

na terra. Aliás, não foi à toa que Papa Bento XVI 
escolheu como tema: “Ide, fazei discípulos entre 

todas as nações” (Mt 28,19) para a JMJ do Rio 

de Janeiro. Este se compatibiliza perfeitamente 
com a proposta que a Conferência de Aparecida 

(2007) lançou para toda a Igreja na América 

Latina e Caribe, que é de assumir 
permanentemente uma postura missionária 

diante dos novos desafios mundiais que nos 

cercam. A proposta da JMJ, em suma, é 
provocar os jovens brasileiros católicos a 

se tornarem servos do Reino e 

vivenciadores do Evangelho de Cristo, 

visando com isso, contagiar os jovens 
do mundo a fazerem o mesmo, nos 

diversos países. 

Ademais, vale lembrar, data vênia, que 
a vivência e o anúncio do Evangelho de 

Jesus Cristo à Juventude é a missão 

precípua e verdadeira da Juventude 
Franciscana – JUFRA, a qual não ficará de fora 

evidentemente desse grande encontro mundial. 

N 
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Essa característica do nosso Movimento advém 

das fontes do carisma franciscano, que tem 

como precursor o Santo de Assis, jovem em 

idade e maduro na fé cristã.  
Em um estudo de formação cristã norteada pelo 

anúncio do evangelho não há como deixar de 

citar a prática vivenciada por São Francisco de 
Assis, dentre os muitos exemplos de vida 

evangélica, o beijo no leproso é sem dúvida o 

marco de uma escolha, de uma opção de vida. 
Uma vida de missão que muito mais que 

arrastar multidões é encontrar Cristo não 

naquele que é diferente, mas naquele 
marginalizado de carne, osso e pecado como 

nós. Fazendo do evangelho a vida e da vida o 

evangelho.  

Nós, jovens franciscanos, a exemplo de tantos, 

devemos aproveitar a ocasião da JMJ a ser 

realizada na nossa pátria para testemunhar a 

pessoa de Jesus Cristo como o Deus da Vida e 
da Juventude, como Aquele que veio para dar a 

vida, e vida em abundância (Jo 10, 10). A 

Jornada Mundial da Juventude não pode ser 
vista somente como um evento para juntar 

multidão, mas deve ser vivenciada como uma 

Jornada de Fé realmente, onde o Evangelho de 
Cristo é os passos que os pés dos jovens devem 

pisar. 

 
REFERENCIA: Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil / Caminhando para a JMJ 2013 - Subsídio para 

Jovens. Brasília, Edições CNBB. 2012. 
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À Juventude Franciscana do Brasil 

 

Caríssimos jovens franciscanos 

Paz e Bem! 
 

Todos nós estamos a par, dos eventos eclesiais 
voltados à juventude, organizados para o ano de 2013. 
Tanto a Campanha da fraternidade quanto a Jornada 
Mundial da Juventude, colocarão em evidência uma 
pastoral e um trabalho mais efetivo voltado aos 
jovens. De fato, falar dos jovens e com os jovens 
tornou-se uma exigência para toda a igreja no Brasil e 
no mundo. 
É por isso, que nós, franciscanos e franciscanas, 
estamos nos organizando para marcar presença, com o 
nosso rosto jovem na JMJ Rio 2013. Este evento 
reunirá milhões de jovens do mundo inteiro na cidade 
do Rio de Janeiro, de 23 a 28 de julho. Dentre eles, 
com certeza estarão presentes, muitos jufristas, 
frades, religiosas, irmãs e irmãos da Ordem 
Franciscana Secular e diversos seguidores de Francisco 
e Clara de Assis.  
Durante estes dias, nós, Família Franciscana do Brasil, 
Juventude Franciscana do Brasil, frades menores de 
diversos ramos, irmãs Clarissas e Concepcionistas, 
irmãs de diversas congregações franciscanas, leigos e 
leigas da OFS, dentre tantos outros, estaremos 
presentes em algumas atividades e espaços que 
gostaria de citar a seguir: 
1. Espaço Franciscano: localizado no largo da 
Carioca, nas dependências da Ordem Franciscana 
Secular do Rio de Janeiro, será o nosso local de 
acolhida e encontro de todos que quiserem passar 
momentos junto a outros jovens franciscanos ou não, 
de diversas partes do mundo. O local estará aberto 
durante todo o dia e poderá ser visitado por todos. 
Haverão no mesmo: oficinas, orações, local para 
descanso, palestras, entre outros. Não deixe de visitar 
o espaço franciscano na JMJ.  
2. Encontro com os ministros gerais: 
acontecerá na igreja dos frades menores capuchinhos, 
no bairro da Tijuca, o encontro dos jovens franciscanos 
com os ministros gerais da OFM, OFMcap, OFMconv, 
TOR, OFS, Clarissas e Concepcionistas. Está marcado 
para dia 24 de julho e todos estão convidados a 
partilhar conosco deste momento. 
3. Feira vocacional: teremos o nosso stand 
franciscano na Feira Vocacional, que está sendo 
organizada pelo Comitê Organizador da própria 
jornada. A feira acontecerá na praia Vermelha, no local 
onde fica o bondinho do Pão de Açúcar. O stand 
também estará aberto a visitação de todos. 
Enfim, fica o convite especial, a todos os jufristas do 
Brasil a vivenciarem estes momentos fortes de nossa 
presença durante a Jornada Mundial da Juventude. 
Temos certeza, de que, estes lugares serão pontos de 
encontro para todos aqueles que, sob a inspiração de 
Francisco e Clara de Assis, buscam ser no mundo sinal 
daquela Paz e daquele Bem que tanto sonhamos.  
Para maiores informações, esclarecimentos, sugestões, 
contato para voluntariado, escreva: 
franciscanosjmj2013@franciscanos.org.br ou acesse o 
site: www.jmjfranciscanos.com  
Esperamos encontra-los todos no Rio de Janeiro. 
Fraterno abraço; 
 

Frei Alvaci Mendes da Luz, OFM 
Coordenador da comissão da presença franciscana na JMJ 

mailto:franciscanosjmj2013@franciscanos.org.br
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Todos sabemos que em julho desse ano 
nosso país irá receber os jovens da igreja 
do mundo inteiro para a Jornada Mundial 
da Juventude no Rio de Janeiro, é um 
tempo muito bacana de conhecer as 
culturas de outros países, as realidades 
das juventudes, de fé, as realidades sociais 
de diversas partes do mundo, somos 
agraciados, isto é um fato! 
Desde a Jornada mundial de Roma em 2000 a 
JUFRA mundial promove dentro da programação da JMJ 
um momento para reunir os jufristas de todo o mundo 
para comemorar, celebrar e partilhar. Na Jornada Mundial 
de Colônia se fez pela primeira vez a experiência de fazer 
um encontro de quatro dias no período da pré-jornadas 
(que na JMJ do Rio recebe o nome de Semana Missionária) 
onde se pudesse reunir jovens da juventude Franciscana 
de todo o mundo, a experiência da Alemanha foi muito 
boa, se repetiu em Madrid e nós no Brasil recebemos a 
incumbência de preparar também um encontro do mesmo 
porte para acolher a JUFRA Mundial. 
Voltamos de Madrid sabendo de nossa responsabilidade e 
depois de muitas sondagens, buscas, reuniões e decisões, 
estamos já em fase de inscrições para o encontro que 
acontecerá na cidade de São João Del Rei - MG dos dias 17 
a 21 de julho de 2013. Será um encontro para toda a 
JUFRA e todos os regionais receberão em breve uma carta 
com a cota de participação, pois teremos um número 
definido de vagas para o Brasil, o custo do encontro será 
de 200 reais incluindo transporte para o Rio de Janeiro. 
O Brasil tradicionalmente envia representantes para este 
encontro, tive a graça de poder estar em dois deles, o 
primeiro em Vossenack na Alemanha, éramos uma grande 
delegação, cerca de 15 jufristas, fantástico ver o quanto 
estes momentos oportunizam  ao jufrista compreender 
melhor a grandeza da JUFRA, podemos sentir na prática o 
quanto somos uma família e uma grande Família, que não 
se encerra no que é a Fraternidade local, é muito mais! 
Quantas experiências bacanas vivenciadas naquele 
encontro, o vencer a barreira do idioma, depois o conhecer 
da realidade do outro, saber que em Madagascar, ou no 
Chile se consegue vencer aquela dificuldade que às vezes 
me parece impossível na minha fraternidade local, ou 
ajudar outros países a partir das experiências vivenciadas 
aqui.  
Em Madrid éramos quatro Irmãos, Ivo Gonçalves, Mateus 
Garcia e eu de São Paulo e a Ana Carolina Miranda de 
Minas Gerais dentre cerca de 350 jufristas de mais 50 
países, quantas experiências, o calor de Madrid aliado ao 
calor da JUFRA marcou um momento inesquecível de nossa 
caminhada! 
Cada um de nós jufristas temos o dever de acolher os 
irmãos que virão para participar deste encontro, mostrando 
nossa alegria, nossa forma de ser franciscano, o jeito, o 
estilo, a alegria do povo Brasileiro, assim como vivenciar 
essa experiência que sem dúvida marcará a vida de todos, 
portanto se organizem, façam promoções, juntem as 
moedas e arrumem as malas, temos compromisso marcado em São João Del Rei em julho! 
Na cidade do Rio de Janeiro durante a Jornada, haverá um espaço da Família Franciscana com atividades 
diversas (teatro, musica, espiritualidade, oficinas de arte...) para todos os franciscanos e demais jovens que 
se interessarem, o espaço será no Largo da Carioca na Igreja da Venerável Ordem Terceira de São 
Francisco, bem como no centro do rio, e dentre as programações haverá também um encontro com os 
Ministros Gerais da OFS, TOR e I Ordem, na igreja Capuchinha de São Sebastião, as informações desse 
espaço e do encontro estão no site: www.jmjfranciscanos.com, acessem. Estaremos informando maiores 
detalhes no site da Jufra do Brasil e por meio de comunicações oficiais do Secretariado nacional, fiquem 
ligados e não deixem de estar em sintonia com a JUFRA na JMJ! Paz e bem! 
 

Alex Bastos, OFS/JUFRA 
Secretário Nacional da JUFRA 

Local das Celebrações- Igreja São Francisco de Assis 

Local do Encontro Escola Municipal Maria Teresa 

http://www.jmjfranciscanos.com/
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“Se uma mãe ama e nutre seu 

filho espiritual, com quanto 

mais zelo e caridade não 

devemos amar e nutrir nossos 

irmãos espirituais”. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ma das ações do Secretariado Nacional durante este triênio foi buscar auxiliar os regionais 

esclarecendo um pouco sobre o trabalho das Subsecretarias Nacionais e Regionais, acreditamos que 
muitas vezes a ausência de efetividade no serviço a uma fraternidade em qualquer nível está ligada à 

ausência de conhecimento sobre ela. Nesta edição queremos falar um pouco sobre a Subsecretaria 

Nacional para as Áreas e Subsecretaria Regional para os Distritos, que são as mesmas funções em 
níveis diferentes.  

Desde o inicio da Ordem Franciscana nosso pai São 

Francisco fez questão de que todas as Fraternidades 
tivessem um guardião, isto é, um irmão que recebe a 

incumbência de ser “mãe” daquela fraternidade; “Se uma 

mãe ama e nutre seu filho espiritual, com quanto mais 

zelo e caridade não devemos amar e nutrir nossos irmãos 
espirituais”. Na mãe encontramos o acolhimento, o 

carinho, a orientação, o conhecimento, o abraço, a 

correção... Francisco ao assimilar a função do “superior” à 
figura da mãe ele dá pistas de como deve proceder aquele 

que é responsável por acompanhar, dirigir e guardar os 

irmãos/as. 
Na Juventude Franciscana compreendemos que, quem ocupa essa função de guardião em todos os 

níveis é o Secretario/a Fraterno/a, e na execução do serviço a nível regional e nacional aparecem os 

subsecretários de Distrito e Área, que recebem de uma assembleia a função de serem “guardiães” 
junto ao Secretario Fraterno, “mães” de nossos irmãos/as. 

Não podemos encarar o conceito da maternidade que assumimos apenas como poesia ou de maneira 

somente afetiva, ao assumir um distrito ou uma área da JUFRA do Brasil assumimos o cuidado, a 
manutenção e o acompanhamento da região do país ou do estado que nos foi confiada; sinto que 

existe uma viciosa tradição de centralizar as responsabilidades nas mãos do Secretario/a Fraterno/a, 

em muitos casos é ele quem sempre visita, é ele quem faz os contatos, é quem sabe de tudo e quem 

decide tudo... E aos poucos as Subsecretarias de Área e Distrito vão se tornando muitas vezes 
inoperante e inativas, quando a proposta da JUFRA do Brasil é bem diferente deste tipo de prática, 

vejamos o que diz o estatuto nacional acerca desta função: 

Estatuto Nacional da JUFRA Art. 8 Item 3:  
§ 1o - A ÁREA - é uma subdivisão territorial do Brasil, como elemento auxiliar de administração e 

coordenação, não constituindo uma Fraternidade; tem como seu (sua) coordenador (a) um (a) 

Subsecretário (a) Nacional para a Área, integrante do 
Secretariado Fraterno Nacional; 

§ 2o – O DISTRITO, que também não constitui uma 

Fraternidade, é simples subdivisão territorial da 
Região, como elemento auxiliar de 

administração e coordenação; tem como seu 

(sua) coordenador (a) um (a) Subsecretário 

(a) Regional para o Distrito como seu porta 
voz, integrante do Secretariado Fraterno 

Regional.  

A Área e o Distrito além da função de 
acompanhamento existe para auxiliar na 

administração da Fraternidade nacional e 

regional, por motivos óbvios é impossível o 
Secretario/a Fraterno/a fazer contato, 

acompanhar e visitar as fraternidades locais e 

U 



Caderno Nacional de Formação - www.jufrabrasil.org 
30 

É importante que este subsecretário 

busque conhecer bem os documentos 

da JUFRA e as normas para eleições e 

que sempre se preparem para fazer 

uma visita que auxilie a Fraternidade 

regional ou local a progredir no 

seguimento de Jesus e dentro do 

processo de preparação das 

Assembleias locais e CORJUFRA. 

regionais sozinho/a. As Subsecretarias de Serviços, por força da especificidade do serviço não 

dispõem de tempo e de energia para, além de trabalhar sua especificidade, acompanhar os regionais 

de maneira mais ampla. Daí aparecem esses subsecretários (Área e Distrito) que são compreendidos 

dentro do Estatuto como vice-presidentes, devem ser eleitos em assembleia eletiva e não podem ser 
destituídos pelo presidente, porque, em nível de responsabilidade estão equiparados ao mesmo, 

devem discutir juntos, visitar juntos, acompanhar juntos, tudo isto em favor da JUFRA. 

O Regimento Interno da JUFRA do Brasil vai dizer que as funções do Subsecretario de Área são: 
Art. 15 – O (A) Subsecretário (a) Nacional para a Área é o (a) representante do Secretário (a) 

Fraterno (a) Nacional na sua área. 

No Distrito a função também é esta, mas no que se fala em representar o/a Secretario/a não significa 
ser “apêndice” do mesmo e sim ser sinal da JUFRA na área ou distrito que lhe foi confiada, ser 

referência, ponto de unidade. Tornamo-nos referência conhecendo e acompanhando cada regional, 

dessa forma a função não pode ser compreendida como um “cargo” ou um simples “título honorário”, 
o trabalho é requisito básico, o subsecretário deve estar inteirado e não pode esperar o comando ou a 

solicitação do Secretario/a ou da fraternidade (regional ou local) para executar o seu trabalho. 

 

 
 

 

O Subsecretário deve 
Promover a JUFRA 

nos estados de sua 

área ou cidades do 
seu distrito: é total 

interesse desse irmão 

que mais fraternidades 
sejam fundadas, que os 

contatos e fraternidade 

iniciantes sejam bem 

acompanhados e que 
todas as fraternidades 

caminhem com ânimo e 

força; este irmão deve 
ter disponibilidade, 

desejo e interesse de 

participar das 
reuniões do Secretariado Fraterno Nacional 

e Regional, afinal enquanto vice-presidente da 

JUFRA ele tem a função de deliberar, decidir, 
animar e levar as questões referentes à sua 

realidade para o Secretariado Nacional assim 

como ser a presença deste espaço geográfico na 
reunião, é de suma importância que se evite 

rodízios entre os subsecretários de áreas e 

distritos nas reuniões e é inadmissível que um 

subsecretário não tenha a preocupação e o zelo 
de se fazer presente em todas elas, levando 

sempre um relatório com a 

situação das 
Fraternidades e dos 

regionais que são de 

sua responsabilidade 
com profundidade e 

riqueza de 

detalhes, os 
subsecretários de 

Área e Distrito 

precisam de fato 

conhecer e ter 
contato com suas 

Fraternidades e 

Regionais.  
Sabemos da realidade 

financeira da JUFRA e 

das dificuldades que temos de 

conseguir recursos, mas é 
importante que o 

Subsecretários/as se 

programem para que ao 
menos uma vez por ano, os 

regionais da área ou as 

fraternidades locais do 
distrito recebam a visita 

fraterna, devendo esta ser, 

preferencialmente por ocasião 

dos Congressos Regionais e 
assembleia local ou em outros 

momentos que julgar 

necessário. Esta visita quando 
não for feita pelo Secretario 

Fraterno deverá ser garantida 

pelo subsecretario ou feita 
pelos dois, é importante que o Subsecretário 

ajude encontrar meios de conseguir recursos 

financeiros para que a mesma aconteça 
motivando os regionais a priorizarem a visita. 

Já é orientação do CIOFS e do Brasil que todos 

os Encontros Oficiais da OFS sejam 
considerados encontros oficiais da JUFRA. No 

Brasil temos a tradição de acontecerem os 

encontros de Área e de Distrito que são 

encontros OFS/JUFRA, dessa forma é dever do 
Subsecretario de Área e de Distrito estar em 

contato com o respectivo Conselheiro da OFS e 

participar ativamente da elaboração do 
encontro de área/distrito OFS/JUFRA, 

assim como incentivar a participação dos 

secretários fraternos, subsecretários, 
animadores fraternos e assistentes 

espirituais no encontro, este é um ponto que 

deve ser priorizado e o Subsecretario/a deve 
encontrar meios de trazer presente neste 

encontro temáticas que contemplem também a 

JUFRA, isso só pode acontecer por meio de uma 

presença efetiva na elaboração do mesmo. 
Na ausência do Secretário (a) Fraterno (a), 

é função do subsecretário (a) de área 

representá-lo, e presidir as Assembleias 
Eletivas, em conformidade com o Estatuto 

Nacional e outros documentos pertinentes. 

É importante que este subsecretário busque 
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conhecer bem os documentos da JUFRA e as 

normas para eleições e que sempre se 

preparem para fazer uma visita que auxilie a 

Fraternidade regional ou local a progredir no 
seguimento de Jesus e dentro do processo de 

preparação das Assembleias locais e CORJUFRA. 

É importante orientar para que os mesmos 
se realizem em conformidade com normas 

e regimentos aprovados pelos jufristas e 

para que não sejam apenas “momentos 
eletivos”, mas também um encontro 

fraterno de revisão e planejamento para a 

região. 
Enviar relatório, sempre que realizar visita 

fraterna, presidir eleições ou participar de 

encontros, afinal somos uma família e todos no 

Secretariado precisam ter ciência de tudo o que 
acontece. Dentro do Secretariado não deve 

haver mistérios ou segredos, todos estão juntos 

em prol da JUFRA do Brasil então, as alegrias 
são coletivas e os problemas também. Deve 

também este irmão fazer uma ponte entre o 

Secretariado e os Regionais/ 
Fraternidades, comunicando aos 

regionais todas as solicitações 

efetuadas pelo Secretariado 
Fraterno Nacional e/ou 

Regional assim como 

acompanhar as mesmas. 

 São múltiplas as funções 

desta subsecretaria, assim como múltiplas são 

as alegrias de se colocar a serviço nela, a graça 

de acompanhar e ver uma 

fraternidade florescer, a 
alegria de encontrar e 

estar em contato com os 

irmãos, auxiliar, aprender; 
estejamos de coração e 

mente aberta para servir e 

servir bem a Deus e aos 
irmãos/as da forma e na 

função que ele 

nos chama. 
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“Animação fraterna é sinônimo 

de acompanhamento, já que sua 

tarefa principal é estar ao lado 

da juventude em sua trajetória 

de crescimento franciscano, que 

pressupõe também o humano e 

o cristão”. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Ordem Franciscana Secular nasceu a partir da 
orientação e modelo de vida de São Francisco de 

Assis. Ele sempre buscou semear e atender a todos 

os povos, inclusive os leigos. Conforme retrata o 

Capítulo II: A FORMA E VIDA da regra da OFS, “A 
regra e vida dos franciscanos seculares é esta: 

Observar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo o exemplo de São Francisco de Assis, que 
fez do Cristo o inspirador e o centro da sua vida com 

Deus e com os homens.” 

Um movimento leigo, que desde os seus primórdios 
preocupou-se com a expansão do carisma, de forma 

que atingisse a crianças, adolescentes e jovens.  Os 

seus diversos documentos expressam a importância 
de compartilhar a sua experiência de vida evangélica 

com a juventude. A OFS, por força da sua vocação, 

deve estar disposta a partilhar a sua experiência de 

vida evangélica com os jovens que se sentem 
atraídos por São Francisco de Assis e, a procurar os meios adequados para apresenta-la. (CC.GG. art. 

96, n. 1) 

A partir dessa experiência nasce a JUFRA que se estrutura e se organiza de acordo com a psicologia 
de sua idade, sua maneira de ser e suas aspirações. O livro da FBJ (Formação Básica da JUFRA) 

afirma que: “a JUFRA oferece aos jovens uma proposta de vivência cristã, que por vocação ou 

carisma, se comprometem com um ideal de vida inspirado na espiritualidade franciscana.” 
A OFS cuidadosamente insere em seus documentos e demonstra através dos mesmos, o zelo e 

cuidado para com a JUFRA e nomeia um irmão que nos variados níveis hierárquicos irá acompanhar e 

incentivar o jufrista em sua caminhada.  O artigo 6º do Estatuto da Animação Fraterna relata que: A 
Animação Fraterna será exercida, segundo o presente Estatuto, por todas as Fraternidades da O.F.S. 

do Brasil, mediante a presença de um(a) irmão(ã) secular na fraternidade de JUFRA, em cada um de 

seus níveis. 
Então, o que seria a Animação Fraterna e que importância ela tem na vida da JUFRA/OFS?   

“Animação fraterna é sinônimo de acompanhamento, já que sua tarefa principal é estar ao lado da 

juventude em sua trajetória de crescimento franciscano, que pressupõe também o humano e o 

cristão”, quando se sentem chamados a fazer uma experiência de vida cristã à luz da mensagem de 
São Francisco de Assis. 

A responsabilidade do serviço e atuação desse 

irmão (ã) é totalmente da OFS, devendo criar 
condições adequadas, ou seja, custeio financeiro, 

formação e preparação desse irmão, para que este 

possa trazer a espiritualidade franciscana secular 
aos jovens.  O documento “LINEAS GUÍA PARA LA 

ANIMACIÓN FRATERNA” (DIRETRIZES PARA A 

ANIMAÇÃO FRATERNA) afirma que: “O Animador 
Fraterno é a interface visível da fraternidade de 

OFS com a Juventude Franciscana, porque é a 

pessoa que participa regularmente na vida da 

JUFRA.”  

A 

Jamille, Wigna e Mayara na III Reunião Nacional da JUFRA do 
Brasil - São PauloSP 
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Sua missão principal é a de dar 

testemunho da vida evangélica 

manifestada em suas interações 

com a JUFRA.   

 

Sua missão principal é a 

de dar testemunho da vida 

evangélica manifestada em 
suas interações com a 

JUFRA.  Acompanhar os 

jovens em seu caminho de 
crescimento humano e 

espiritual para chegar ao 

seu próprio 
amadurecimento pessoal; 

Promover o estilo de vida franciscana entre os 

jovens através de iniciativas e dinâmicas 
apropriadas; Assegurar uma formação 

franciscana adequada que ajude os jovens a 

colocar no centro de sua própria vida a pessoa e 

os ensinamentos de Cristo; Promover uma 
comunicação próxima com a OFS, com quem 

compartilham o mesmo carisma: Franciscano e 

secular. (LINEAS GUÍA PARA LA ANIMACÍON 
FRATERNA).  

É importante ressaltar, que a JUFRA do Brasil 

tem buscado a cada dia aprimorar o 
relacionamento entre JUFRA/OFS. Cito aqui um 

forte exemplo, em setembro de 2012, ocorreu 

na cidade de Brasília/DF, o 1° Encontro Nacional 
de formação para Animadores Fraternos, 

iniciativa primeira da JUFRA, que surtiu grandes 

efeitos, na linha formativa. Paralelo a este 

encontro aconteceu o 2º Encontro Nacional de 
Formação. 

Estiveram presentes 

animadores dos regionais, 

Norte 3 (Para Oeste), 
Nordeste A1 (MA), 

Nordeste A2 (CE/PI), 

Nordeste B1 (PE/AL), 
Nordeste B2 (SE), Sudeste 

1 (MG), Sudeste 2 (RJ/ES), 

Sudeste 3 (SP), Oeste 
(MT), Centro (DF), Sul 2 

(PR), Sul 3 (RS), em um total de 12 

animadores. Na oportunidade foram discutidas 
diversas temáticas que envolvem a caminhada 

formativa da JUFRA, e qual a participação da 

OFS, através do animador. As discussões nos 

trouxeram a refletir sobre o papel do animador, 
quais as ações e responsabilidades são devidas 

ao irmão (ã) que assume este serviço. 

Avaliando como ponto positivo e de enorme 
avanço para nossa ordem. 

É verdade que em nossa caminhada como 

franciscano, quer seja na JUFRA, quer seja na 
OFS, apresenta muitos desafios, cabe a mim e a 

você, através do trabalho conjunto, avançar e 

ultrapassa-los, servindo de aprendizado. A 
semente das mutuas relações JUFRA/OFS, está 

sendo plantada, cuidemos hoje, com carinho, 

com zelo, para amanhã semearmos bons frutos.  

 

Que o Senhor vos abençoe e vos guarde sempre. 
Com estima fraterna, 

Wigna Jales 
Animadora Fraterna Nacional para JUFRA 
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A assistência espiritual à Jufra, 

mais que observância da norma 

jurídica, deve brotar do amor e 

da fidelidade à própria vocação e 

do desejo de comunica-la, 

respeitando a natureza da 

Fraternidade (secular) e dando 

prioridade ao testemunho de vida 

franciscana e mais especialmente 

ao acompanhamento fraterno. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Conferência dos Ministros Gerais da Primeira 

Ordem e da TOR (Roma 04 de outubro de 

2009), recordam aos frades assistentes da 

Jufra, a real e verdadeira Missão, o 
Compromisso e a Vocação, quando estes são 

escolhidos pelos seus Ministros: Conscientes de 

nossa Vocação e Missão, queremos juntos 
tornar presente o carisma do Pai seráfico 

comum na vida e missão da Igreja, assumindo 

modos e formas diversos, mas em recíproca 
comunhão vital, o que sempre nos caracterizou 

desde as origens.  

Uma vez nomeados, os 
Assistentes espirituais não 

poderão ser entregues a si 

mesmos, mas devem ser 

acompanhados e ajudados 
a trabalhar com amor em 

favor dos franciscanos 

seculares, por parte de sua 
comunidade e de seu 

Ministro, em autêntico 

espírito de família. Da 
mesma maneira, é 

absolutamente necessário 

evitar que haja 
Fraternidades privadas 

desta orientação essencial 

ou que, pela 
indisponibilidade de religiosos e religiosas e 

religiosos franciscanos, cheguemos à extinção 

de alguma Fraternidade. 

A assistência espiritual à Jufra, mais que 
observância da norma jurídica, deve brotar do 

amor e da fidelidade à própria vocação e do 

desejo de comunica-la, respeitando a natureza 
da Fraternidade (secular) e dando prioridade ao 

testemunho de vida franciscana e mais 

especialmente ao acompanhamento fraterno. 
Segundo o Estatuto para a assistência Espiritual 

e Pastoral, a tarefa principal do Assistente é 

favorecer o aprofundamento da espiritualidade 
franciscana e cooperar na formação inicial e 

permanente dos franciscanos Jufristas. 

Acredito que, como assistentes (nacional, 

regional e local) estamos procurando fazer bem 
o nosso trabalho. Mas, como muito bem recorda 

o poverello de Assis, precisamos sempre 

recomeçar, porque ainda fizemos muito pouco. 

Os nossos jovens (Jufristas), querem e 

merecem sempre o nosso máximo empenho nas 

coisas que dizem respeito diretamente à 
tradição franciscana. Nós assistentes, não 

podemos medir esforços no cultivo, sempre 

crescente, da nossa Missão e vocação. Isto é, 
uma vez que nos comprometemos com a 

assistência espiritual dos nossos jovens 

(Jufristas), devemos em primeiro lugar dar bom 
exemplo de Vida. Testemunhar com palavras 

obras tudo aquilo que 

herdamos do passado e do 
presente, e que fizeram a 

diferença na vida de 

Francisco de Assis e dos 

seus irmãos e irmãs. A 
nossa vida e missão, 

sempre presente nas coisas 

ordinárias do nosso tempo, 
devem ecoar nas 

profundezas do Evangelho. 

Tudo o que fazemos 
(trabalho, estudo, lazer, 

cultura, penitência...) e 

somos no nosso dia a dia 
deve ter o brilho do Amor a 

Deus e aos irmãos e irmãs. 

A nossa vida terá, 
realmente, sentido quando colocarmos todas as 

nossas forças na participação da construção de 

uma sociedade fraterna/justa e somarmos com 

os homens e as mulheres de boa vontade no 
cultivo da semente do Amor que cuida e integra 

todas as Criaturas.  

Damos graças ao Senhor por cada irmão e irmã 
da Jufra que, com amor e galhardia, seguem as 

pegadas de nosso seráfico pai São Francisco nas 

alegrias e nas dores deste mundo, promovendo 
a espiritualidade franciscana nos ambientes da 

família, do trabalho e da cultura, da política e do 

esporte e em tantos outros lugares da vida 
eclesial e social.  

Permaneçamos sempre unidos, caminhando e 

dando o testemunho, juntos com a Jufra, 

percorrendo os caminhos do Senhor e no 
contexto concreto em que vivem os homens e 

as mulheres de nosso tempo. 

 
Com estima,  

Frei Miguel Da Cruz, ofm 
Assistente fraterno da Jufra do Brasil 

A 
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Aproveitamos, com 

profundidade, cada momento do 

FBJ. Uma emoção forte tomou-

me conta. Voltei para casa 

“revirada interiormente” 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
CNF: Gostaríamos que você se 

apresentasse aos irmãos e irmãs da 

Juventude Franciscana do Brasil, falando 
um pouco de como foi sua trajetória dentro 

da JUFRA. 

Ana Cristina: Sou Ana Cristina dos Santos, 
professora, moro em Areia, pequena cidade 

histórica da Paraíba. Tudo começou em 1995. 

Nosso amigo Murilo, foi a Lagoa Seca – PB, 
Convento Santo Antonio, Frades Menores, para 

um encontro da FFB. Lá chegando, conheceu 

alguns rapazes de Natal que disseram ser da 

JUFRA e que também faziam parte do Regional 
PB/RN. Falaram sobre a JUFRA para Murilo, que 

não tinha conhecimento de como era. Ao 

retornar do Encontro, Murilo, como de costume, 
foi se encontrar conosco (grupo de amigos) na 

praça. Começou a falar-nos sobre o encontro e 

do que lhe disseram sobre a JUFRA. Falava 
encantado, entusiasmado, com um ar diferente. 

Isso foi nos empolgando. No final da conversa, 

ele disse: “Vamos fundar 
uma JUFRA aqui em Areia, 

vamos tentar?” Acolhemos 

a ideia e com pouco tempo 
lançamos convite aos 

jovens, na igreja. Fizemos 

nossa primeira reunião, 

auxiliados por Irmã 
Terezinha de Sá 

(Franciscana de Dillingen), 

nomeamos nossa 
fraternidade de 

Fraternidade Madre 

Trautlinde. Fomos dando continuidade às 
reuniões. Meses depois, os meninos foram para 

um Congresso Regional da JUFRA, em Lagoa 

Seca, trouxeram material de formação e tempos 
depois foi marcado nosso FBJ, em Lagoa Seca. 

Até hoje não esqueço do nosso FBJ. Foi um 

divisor em nossas vidas. Quem nos presenteou 

com a singularíssima formação foi Samir 
Cristino. Foi um momento indescritível para nós. 

Aproveitamos, com profundidade, cada 

momento do FBJ. Uma emoção forte tomou-me 
conta. Voltei para casa “revirada interiormente”. 

Fiquei me perguntando por que tudo isso. Na 

eleição local, assumi a função de CODHJUPE. 
Outro universo para mim. Foi estudando sobre o 

serviço que fui me dando conta o quanto 

profunda era a espiritualidade franciscana. Fui 
adquirindo uma visão de mundo e de vida que 

até então não tinha. Poucos meses depois, teve 

eleição regional e lá elegeram Carlo Giuseppe, 
da nossa fraternidade, Secretário Fraterno 

Regional. O mesmo convidou-me para fazer 

parte da CODHJUPE Regional. Aceitei o convite. 

E aí, ganhei o mundão de PB/RN, junto com os 
irmãos, nas formações das fraternidades. Um 

dos melhores momentos da minha vida. Para 

mim, era uma honra poder auxiliar os irmãos na 
formação. Procurava fazer e dar o melhor de 

mim, porque sempre lembrava do meu FBJ. 

Tinha o desejo de que os irmãos se enchessem 
da alegria que tive. E assim prossegui. Com dois 

anos de Regional, fomos para o Congresso 

Nacional, em Olinda, em 2001. Saindo de Areia, 

quatro pacatos jovens (eu, Josivania, Rodrigo e 
Carlo). E eis que, para nossa surpresa, Rodrigo 

foi eleito Secretário Fraterno Nacional. Daí, ao 

montar o Secretariado, me convidou para 
assumir a Subsecretaria de CODHJUPE. Outro 

desafio ainda maior. Agora não era só PB/RN, 

era o Brasil. Fiquei assumindo, paralelamente, a 
Subsecretaria Regional até terminar o tempo. 

 

CNF: Se você pudesse 
destacar alguns 

momentos que 

marcaram sua vida 
franciscana na JUFRA 

quais seriam? 

Ana Cristina: Os 

encontros de FBJ me 
ensinaram muito sobre a 

espiritualidade franciscana, 

porque estar com os 
irmãos, era para mim 

aumentar minha família. 

Chegávamos em fraternidades em que os 
irmãos realizavam com dificuldades, 

principalmente financeira, o encontro. E, para 

mim, era privilégio partilhar daquele momento 
com eles, vivenciar as dificuldades com eles e 

presenciar o milagre da partilha, seja de 

alimento, seja de abrigo na casa de algum 

irmão, seja da alegria e da história de vida de 
cada um. Realidades e vidas diferentes que me 

enriqueciam. Cada um com seu jeito. E essa 

experiência me fez perceber o quanto o mundo 
era grande, principalmente MEU NORDESTE, e 

que aqueles jovens eram como eu. Cheios de 

anseios, sonhos, alegrias e dificuldades. Destaco 
aqui, as formações que tive com Samir Cristino, 

elas foram minha base para o que fui enquanto 

jufrista. Ele foi um grande 
mediador/formador/incentivador para mim. Sou 

muito grata a ele, por depositar não só em mim, 

mas nos meus amigos, a confiança de que 
seríamos capazes de conduzir os serviços. 
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Também registro os 

momentos de 

espiritualidade com Frei 

Eliomar. Com seu jeito 
simples, despojado e 

alegre me ensinou a buscar 

enxergar que o outro é 
gente como eu. Muitíssimo 

obrigada, meus caros! 

 
CNF: Como foi o seu 

trabalho na 

Subsecretaria Nacional 
de CODHJUPE e como 

era realizado esse 

trabalho nas 

Fraternidades? 
Ana Cristina: Passados 

anos, vendo agora de 

longe, confesso que foi um 
tímido trabalho. Eram 

limitadas nossas condições. 

Não tínhamos a facilidade 
que existe hoje de 

comunicação, divulgação 

dos trabalhos, nem de 
estar presente em 

encontros/eventos 

nacionais franciscanos, 

nem nos que fizessem 
referência ao serviço da subsecretaria. Isso por 

vezes me angustiava, porque me sentia meio 

improdutiva. O máximo que fazia eram algumas 
orientações de trabalho para os regionais e 

enviava-os por cartas, solicitava resposta dos 

trabalhos que eles desenvolviam, mas 
raramente recebia notícias. Também percebia 

que nas fraternidades tanto locais, como nos 

regionais eram tímidas as vivências dessa 
subsecretaria. Para formação de CODHJUPE, 

tentando abranger pelo menos os regionais do 

Nordeste, utilizei-me dos Encontros de Área e 
assim divulguei um pouco mais a ideia de 

CODHJUPE, nos Regionais do Nordeste. Para as 

outras regiões, já ficava complicado, as 

condições não davam. Então aproveitava as 
visitas fraternas feitas por Rodrigo e enviava 

material da subsecretaria. E assim foi como 

trabalhei. 
 

CNF: Como você observa atualmente a 

JUFRA no seu Regional e no Brasil como 
um todo? 

Ana Cristina: Infelizmente, não tenho 

acompanhado o trabalho do Regional PB/RN. 
Tive a oportunidade de assessorar, numa 

manhã, um ENCONJUFRA, realizado por eles.  

Senti, pelo encontro, que diminuiu a quantidade 

de jovens. Depois, não tive mais contato. 
Quanto à JUFRA, no Brasil, até pouco tempo 

não tinha conhecimento do trabalho do 

Nacional. Em contato com Elson, da 
Subsecretaria de DHJUPIC, fui adquirindo 

informações, visitei o site da JUFRA Nacional e 

fiquei muito feliz com trabalho que essa equipe 

vem realizando. Percebi uma 

maior interação com as 

fraternidades do Brasil, a 

JUFRA ocupando espaços e 
mostrando a cara em 

eventos nacionais. Vejo que 

se apropriaram das 
ferramentas tecnológicas de 

forma bastante significativa, 

proporcionando melhor 
contato com os jufristas do 

Brasil e desenvolvendo 

importantes trabalhos a 
exemplo da Jornada 

Franciscana Nacional que já 

vai a seu terceiro ano. 

Parabéns, irmãos, pela 
continuidade expressiva do 

serviço. 

 
CNF: O que pensa das 

ações atuais dos 

franciscanos e 
franciscanas dentro da 

proposta do espírito dos 

Direitos Humanos, 
Justiça, Paz e Integridade 

da Criação? 

Ana Cristina: São ações 

necessárias a uma realidade 
tão desigual como é a nossa brasileira. Nos 

enche de esperança ver pessoas, principalmente 

jovens, colocando a mão na massa para fazer e 
ver acontecer. E o que é ainda mais encantador, 

todos abrasados pelo espírito transformador do 

jovem de Assis. São beija-flores fazendo sua 
parte, independente do tamanho da ação, seja 

ela de que forma for, através de gestos, 

atitudes ou conscientização. Acredito muito nas 
pequenas ações contínuas, porque elas tornam-

se hábito. Uma vez que se torna hábito, 

consolida-se. E assim vão devagar 
disseminando a mística franciscana. 

 

CNF: “JUFRA: Tua missão é servir”, este é o 

lema do XV CONJUFRA. O que vêm à 
memória com esta frase? 

Ana Cristina: Esta frase evoca o real 

compromisso da JUFRA que é SERVIR e ser 
MISSIONÁRIA. É bastante desafiador ser jovem 

missionário, comprometido com a causa em prol 

do direito do outro de ser um humano, 
sobretudo na secularidade desse mundo tão 

sedutor, que quer conquistar a qualquer custo 

nossos jovens para o caminho do consumismo 
desenfreado, das drogas, da violência e da 

prática de inversão de valores. Seguir esse ideal 

de vida, é andar na contra-mão de uma 

sociedade que quer tornar nossos jovens 
escravos de suas ideologias desumanizadoras, 

em que impera o individualismo. Por outro lado, 

viver essa missão, proposta pelo ideal 
franciscano de vida, é ser ponto de luz no 

mundo, é ser referência, é ser diferente. Isso 

mesmo, ser diferente, porque contribui para a 
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prática do bem. Não para ser destaque ou dar 

ibope, mas porque sente a necessidade de ser e 

de fazer. 

 
CNF: Qual a mensagem que você deixaria 

para os jufristas do Brasil, nesse ano em 

que a Igreja no Brasil reflete sobre a 
Juventude na Campanha da Fraternidade? 

Ana Cristina: Jufristas desse nosso querido 

Brasil, continuem plantando essas sementes de 
vida, Sejam farol no meio da juventude. 

Avancem no mundo munidos com as armas da 

alegria, humildade e oração. Extasiem-se desse 
carisma franciscano e contagiem os outros. 

Façam a diferença! 

 

CNF: Palavras de acréscimo (se achar 
necessário). 

Ana Cristina: “Eu não sou eu. Eu sou todos 

nós”. Cito esse verso de Zé Ramalho porque 

participar dessa entrevista, foi, para mim, abrir 

o armário da alma e remexer suas gavetas em 
busca das lembranças, principalmente das 

significativas e afetuosas. É normal que surja 

um clima nostálgico. Que bom! Sinal que ficou 
uma marca que não é ferida, mas que é símbolo 

de tempos ditosos. É olhar para trás e ver que 

eu não sou apenas eu, eu sou um pouco de 
muitos irmãos que cruzaram meu caminho, com 

quem convivi, aprendi, chorei, sorri, dancei, 

viajei, falei e amei. Minha vida é dividida em 
dois momentos: antes e depois de ser JUFRA. 

Abraços fraternos, meus caros, amados e 

estimados irmãos. Paz e Bem! 
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Síntese do II Encontro Nacional de Formadores/ I Encontro Nacional de Animadores 
Fraternos  

Mayara Ingrid Sousa Lima, Sub. Nacional de Formação  

Ariana Baccin, Sub. Regional de Formação – Sul3- RS 
 

Identidade e Missão do/a jovem franciscano/a  

Frei Wellington Buarque, OFM 

Assistente Espiritual para OFS e JUFRA, Regional NE B2 (B1) – PE/AL 
 

A mística do serviço  

Frei Almir Ribeiro Guimarães, OFM 
Assistente Nacional da OFS pela OFM 

 

Dinamizando as Diretrizes de Formação da JUFRA  
Mayara Ingrid Sousa Lima, Sub. Nacional de Formação  

 

Relatos da III 3ª Jornada Franciscana Nacional pelos Direitos Humanos 
Rodrigo dos Santos – Manaus-AM (Fraternidade Padre Zózimo) 

Felipe Cardoso – Santana-AP (Fraternidade São Pio de Pietrelcina) 

Rafaela Moraes – Vigia de Nazaré-PA (Fraternidade Jufra Filhos de Assis) 
Élton Belarmino – Bananeiras-PB (Fraternidade Caminhos da Paz) 

Therlianes Santos – Bom Jardim-MA (Fraternidade Irmã Clara) 

Jéssica Lima – Teresina-PI (Fraternidade Nossa Senhora da Imaculada Conceição) 

Emanuelly Matias – Santa Rita-PB (Fraternidade Irmão Sol com Irmã Lua) 
Priscylla Félix – Bom Conselho-PE (Fraternidade Luz Clara) 

Raiane Mere – Caruaru-PE (Fraternidade Mensageiros de Cristo) 

Guga Feitoza – Caruaru-PE (Fraternidade Mensageiros de Cristo) 
Frei Wellington Buarque,OFM – Ipojuca-PE (Fraternidade iniciante de Camela) 

Gésus de Almeida – Jequié-BA (Fraternidade Francisclariana)  

Jarlan Santos – Jequié-BA (Fraternidade Francisclariana) 
Poliana Lima – Maceió-AL (Fraternidade Juvenil Franciscana) 

Ívia Mayara – Pesqueira-PE (Fraternidade Beleza Simples) 

Vanessa Augusta – União dos Palmares-AL (Fraternidade Frei Galvão) 
Thiago Rodrigues - Carmo do Paranaíba-MG (Fraternidade Perfeita Alegria) 

Giseli Miranda – Itambacuri-MG (Fraternidade Santa Clara) 

Lucas Amaral – Lagoa Formosa-MG (Fraternidade Nossa Senhora dos Anjos) 

Juliene Reis – Uberlândia-MG (Fraternidade Dom Helder Camara) 
Julie da Mata – Uberlândia-MG (Fraternidade Dom Helder Camara) 

Ricardo Mendonça – Uberlândia-MG (Fraternidade Dom Helder Camara) 

Henrique Mathias – Cuiabá-MT (Fraternidade Francisco Por Natureza) 
Eduardo Stringari – Céu Azul-PR (Fraternidade Frei Pio) 

Lorena Ferreira – Ponta Grossa-PR (Fraternidade Paz e Bem)  

Wellinton Galvão – Ponta Grossa-PR (Fraternidade Paz e Bem) 
Marcela Denardin – Santa Maria-RS (Fraternidade Utopia) 

Emanuelson Matias (Elson) – Santa Rita-PB (Fraternidade Irmão Sol com Irmã Lua) 

Pedro Henrique – Patos de Minas-MG (Fraternidade Alverne) 
Gleice Francisca – Foz do Iguaçu-PR (Fraternidade Vem e Segue-me) 

Juliana Caroline – Triunfo-PE (Fraternidade Estrela de Assis) 

Washington Lima – Penedo-AL (Fraternidade Instrumentos da Paz) 
Fraternidade JUFRA das Chagas – São Paulo-SP 

Fraternidade Monte Alverne – Porto Alegre-RS 
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Do Evangelho à Juventude, da juventude ao Evangelho: uma jornada de fé  
Sérgio Vicente Marcos – Subsecretário Regional de Formação da Região NE A2 CE/PI 
 

Carta para JUFRA do Brasil sobre a presença franciscana na JMJ Rio 2013 

Frei Alvaci Mendes da Luz, OFM 
Coordenador da comissão da presença franciscana na JMJ 

 

Carta para JUFRA do Brasil sobre o encontro mundial da JUFRA 

Alex Sandro Bastos Ferreira, Secretário Fraterno Nacional da JUFRA do Brasil 
 

Conhecendo os Serviços da JUFRA: Subsecretaria Nacional para as Áreas 

Alex Sandro Bastos Ferreira, Secretário Fraterno Nacional da JUFRA do Brasil 
  

Animação fraterna: Animador Fraterno: Qual o seu papel? 

Wigna Jales de Lira, Animadora Fraterna Nacional  
 

Assistência Espiritual: O papel da assistência espiritual à Jufra: missão, compromisso e 

vocação  
Frei Miguel da Cruz, OFM 

Assistente Espiritual Nacional da JUFRA  

 
ENTREVISTADA: 

Ana Cristina dos Santos 

 

REVISÃO:  
Gleice Francisca Silva  

Mayara Ingrid Sousa Lima 
 

RESPONSÁVEL PELA ENTREVISTA: 

Emanuelson (Elson) Matias de Lima 
 

DIAGRAMAÇÃO: 

Ricardo Meneses – Sub. Nacional para Área NEB 
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ÁREA NORTE 

 
REGIÃO NORTE 1 (AM/RR/AC)  

Bruna Amorim  

Email: bruna.amorim.15@hotmail.com   
 

REGIÃO NORTE 2 (PA Leste / AP)  

Suzy Oliveira  
Email: suzyjufra@gmail.com   

 

REGIÃO NORTE 3 (PA Oeste)  
Aldo Luciano Correa de Lima 

Email: aldozack@hotmail.com 

 

ÁREA NORDESTE A 
 

REGIÃO NORDESTE A1 (MA)  

Francisca Marinho Lisboa (Suzette) 
Email: suzetteml@hotmail.com 

  

REGIÃO NORDESTE A2 (CE/PI)  
Sergio Vicente Marcos 

Email: serginho_coxinha@hotmail.com 

  
REGIÃO NORDESTE A3 (RN/PB)  

Libiane Marinho  

Email: libianemarinho@yahoo.com.br 

 
ÁREA NORDESTE B 

 

REGIÃO NORDESTE B1 (PE/AL)  
Ivia Mayara 

Email: iviamayara@hotmail.com  

 
REGIÃO NORDESTE B2 (SE)  

Wilton Alves dos Santos  

Email: professortinho@hotmail.com 
  

REGIÃO NORDESTE B3 (BAHIA NORTE) 

Luciane Cardoso 
Email: meuverdadeiroideal@hotmail.com 

 

 

 

REGIÃO NORDESTE B4 (BAHIA SUL)  

Kelly Nunes 
Email: mariazinha_2719@hotmail.com 

 

 
ÁREA SUDESTE 

 

REGIÃO SUDESTE 1 (MG)  
Ana Carolina Miranda  

Email: anacarolinamiranda22@hotmail.com 

  
 

REGIÃO SUDESTE 2 (RJ/ES) 

Márcio Bernardo Ramos 

E-mail: bernardoramos5@hotmail.com 
 

REGIÃO SUDESTE 3 (SP)  

Paula Pereira Brito 
E-mail: lika_br15@hotmail.com 

 

ÁREA CENTRO - OESTE 
 

REGIÃO CENTRO (TO/DF/GO) 

João Batista Gomes Macedo  
Email: jbdominus@hotmail.com  

 

REGIÃO OESTE (RO/MT/MS) 

Henrique Bruno 
Email: hbrunopr@hotmail.com 

 

ÁREA SUL 
  

REGIÃO SUL 1 (PR)  

Gleice Francisca Pereira da Silva  
E-mail: gleicefrancisca@yahoo.com.br  

 

REGIÃO SUL 2 (SC) 
Leonardo Contin da Costa 

E-mail: lcontinental@hotmail.com  

 
REGIÃO SUL 3 (RS) 

Ariana Baccin dos Santos  

Email: arianabaccin@hotmail.com 
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