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Então, seja bem-vindo e bem-vinda à revista 
Conexão Fraterna, 
esse espaço é nosso! 

NESTA EDIÇÃO 

Fraternalmente, 
Thaís de Oliveira Pereira 

FORMAÇÃO - Instituto Teológico Franciscano: 
do Sagrado à Missão

JUFRA - Formação humana, cristão e 
franciscana

VIDA MISSIONÁRIA - Franciscanos na Angola: 
partindo para a missão

ENTREVISTA - Frei Augusto Luiz Gabriel: 
vocação para comunicar

ESPIRITUALIDADE - Clarissas: a feminilidade da fé

EM FRATERNIDADE - Mariana Rogoski

CULTURA - “Mas então, Francisco, o que é a perfeita 
alegria?”

SAV - MFJ & CFJ: caminhos de missão para uma
juventude sedenta + MFJ RIO DE JANEIRO

   A palavra fraternidade significa união e 
nenhuma outra poderia representar tão bem 
o laço que existe entre os franciscanos, que 
em seu carisma a transformam em mais 
que uma missão, mas em um estilo de vida. 
   Esse é o nosso objetivo: aproximar to-
das as pessoas desta espiritualidade.   

TUDO NOSSO! 
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   O Instituto Teológico Franciscano (ITF),                  
localizado em Petrópolis, região serrana no 
Rio de Janeiro completa 120 anos de existên-
cia em 2019. Nasceu em 1899 na paróquia do              
Sagrado Coração de Jesus, também localizada 
na Cidade Imperial e atualmente ocupa a es-
trutura do antigo colégio Bom Jesus. 
      

Instituto Teológico Franciscano em Petrópolis, 
região cerrana do Rio de Janeiro

Foto: reprodução/internet 

      Um símbolo do compromisso com a forma-
ção dentro da vida franciscana, o ITF atualmen-
te conta com 55 alunos, entre frades e leigos, no 
curso de Teologia, reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC) em 2002.

INSTITUTO TEOLÓGICO FRANCISCANO: 
                            DO SAGRADO À MISSÃO

FORMAÇÃO

CULTURA - “Mas então, Francisco, o que é a perfeita 
alegria?”
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   Alcançando conceito máximo de qualida-
de, o ITF possui ainda uma biblioteca com 
mais de 125 mil títulos, sendo uma das mais                        
completas em acervo teológico da América La-
tina. Mas por quê a formação é algo tão impor-
tante para a vida franciscana? 

      Uma das exigências da igreja para seus 
sacerdotes é que sejam graduados em Filoso-
fia e Teologia e, na vivência franciscana, isso 
não seria diferente.Tivemos a oportunidade de 
conversar com o coordenador do curso de Teo-
logia da Instituição, Frei Ivo Müller. Ele afirmou 
que mesmo que São Francisco não fosse um 
entusiasta de existirem, inicialmente, sacerdo-
tes na Ordem dos Frades Menores (OFM), com 
a vinda de Santo Antônio para a fraternidade - 
que era padre e também doutor em Teologia -, 
incentivou que fosse ensinado aos irmãos para 
que pudessem ser fiéis às exigências da Igreja, 
desde que não perdessem o espírito de oração.

é natural de Chapecó (SC),     gra-
duado em Pedagogia, Filoso-
fia e Teologia, doutor em Direito 
Canônico pela Pontifícia Univer-
sidade Antonianum, em Roma.
Atualmente é professor  e 

 coordenador do curso de Teologia no ITF, além de avaliador do
 Ministério da Educação nos cursos de Teologia e Pedagogia. 

Ivo Müller, OFM
Foto: Thaís de Oliveira

ITF: DO SAGRADO À MISSÃO
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Foto: arquivo pessoal

   Diante disso, o professor também afirma que 
é importante para os frades estudantes que o 
curso de Teologia seja feito na instituição, para 
que seja oferecido o olhar franciscano sobre 
tudo o que envolve a grade curricular.
O aluno da instituição e também frade menor 
Jhones Lucas Martins afirma que estudar Teo-
logia no ITF é bastante diferente: 
- Dá pra ver que o curso apesar de ser muito 
teórico, é bastante voltado ao olhar franciscano 
e missionário. É uma Instituição bastante pas-
toral, aprendemos muito sobre como aplicar a 
Teologia na vida missionária. Gosto de estudar 
lá e sinto que, como franciscano, tenho facili-
dade em me adaptar ao curso. 
   Ao longo desses 120 anos de existência, o ITF 
contou com a ajuda de leigos e frades para que 
seu curso de graduação e também suas ativi-
dades pastorais fossem efetivos. 

Jhones Lucas Martins, OFM
é natural de Macatuba (SP), gra-
duado em Filosofia pela FAE e 
atualmente cursa Teologia no 
ITF. É assistente espiritual da 
Fraternidade Chicão (Jufra) e 
desenvolve seu trabalho pas- 

 toral na Paróquia São Francisco de Assis, em Duque de 
 Caxias, na Baixada Fluminense (RJ).

ITF: DO SAGRADO À MISSÃO
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Biblioteca Frei Constantino Koser: 
um dos maiores acervos teológicos da América Latina
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   Migrando para a estrutura do antigo Colé-
gio Bom Jesus, o curso de Teologia se tornou 
o segundo do país a ser oficializado pelo MEC.  
Questionado sobre a influência franciscana no 
curso e se ela teria sido um problema para a 
avaliação do Ministério da Educação, Frei Ivo 
afirma que não houve nenhum impedimento 
e que inclusive o contrário aconteceu: “Não foi 
um problema porque o MEC tem diretrizes para 
o curso de Teologia que deixa cada instituição 
livre, existem cursos de Teologia com verten-
tes da umbanda e da batista, por exemplo. Se 
existe um programa bem organizado e estru-
turado, o Ministério da Educação autoriza. No 
nosso curso não tivemos nenhuma dificuldade 
e inclusive tiramos o conceito máximo”. 
     

Instituto Teológico Franciscano ocupa atualmente a estrutura 
do antigo colégio Bom Jesus.

Foto: Thaís de Oliveira

ITF: DO SAGRADO À MISSÃO
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   Um fato bastante interessante sobre a                   

instituição é que mesmo existindo há tantos 

anos, ela nunca deixou de se modernizar e o 

uso das novas tecnologias já uma realidade nas 

aulas do ITF. Indo além dos data shows e com-

putadores modernos, o Instituto é credenciado 

pelo programa Google for Education, presente 

ainda em poucas instituições do país, mas per-

mitindo aulas cada vez mais dinamizadas.

Apesar de toda essa modernização, o curso de 

Teologia não é um dos mais procurados do país 

pelos leigos, principalmente pelos mais jovens. 

Isso pode ocorrer porque muitas vezes enxer-

gamos o curso de Teologia como algo muito 

teórico, ou como o próprio Frei Ivo afirmou: algo 

“sem campo de atuação”. 

     A verdade é que o curso de teologia prepara 

o indivíduo para entender a sua fé e assim ser 

efetivo na sua missão, pilar tão importante da 

vida franciscana: “Ainda não se percebe uma 

procura dos jovens pelo curso de graduação 

em Teologia. Há uma aceitação muito grande 

das atividades próprias para a juventude, como 

a Caminhada Franciscana da Juventude, Mis-

são Franciscana da Juventude e as Caminha-

das Ecológicas. É um desejo nosso de abrir e 

divulgar mais”, afirma o frade. 

ITF: DO SAGRADO À MISSÃO
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Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Petrópolis (RJ), 
onde o ITF começou.
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    Frei Ivo faz ainda uma crítica muito pon-
tual sobre a conduta de alguns sacerdotes: “A 
juventude não tem muito gosto pela Teologia 
porque não vê um campo de atuação depois. 
Muitos padres que ainda vêem o leigo estu-
dado, o leigo que queira criar uma consciência 
mais crítica e fundamentada nos valores teo-
lógicos, ele não é muito bem visto na comu-
nidade, porque ele faz ‘sombra’ e aí não tem 
espaço. Nós estamos aqui não para nos tor-
narmos orgulhosos, nós estudamos para servir 
melhor. Então, acho que o jovem se pergunta: 
fazer teologia para quê? Só para ilustrar a mi-
nha caminhada de fé?” 
   Ainda assim, o ITF enxerga a importância 
da aproximação com a juventude: “Muitos 
professores são capazes de descer dos seus                      
pedestais e se colocarem em uma realidade 
mais próxima. Se a Teologia ficasse apenas no 
campo intelectual, no laboratório, numa con-
versa de mesa, ela nunca iria atingir a sua fina-
lidade. Deve haver um matrimônio entre a teo-
ria e a prática pastoral, em que a gente consiga 
trazer as realidades do dia a dia para a sala de 
aula. 

ITF: DO SAGRADO À MISSÃO



11

NÓS ESTUDAMOS 

NÓS ESTAMOS AQUI 
NÃO PARA NOS 
TORNARMOS 
ORGULHOSOS,

PARA SERVIR 

MELHOR. 
Ivo Müller, OFM

ITF: DO SAGRADO À MISSÃO
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      A gente precisa se colocar no lugar da juven-
tude, e nessa linha nós temos um bom grupo 
de franciscanos que consegue se colocar no lu-
gar deles. E se existe essa iniciativa de empatia, 
se espera que a juventude também possa se 
abrir e ter espaço para dizer que igreja ela quer. 
Não se pode mais ser tão engessado”. 
    Aproveitando o gancho de se colocar no lu-
gar do próximo, falamos também sobre políti-
ca e como essa discussão acontece dentro do 
ITF. Frei Ivo afirmou que muitas vezes duran-
te as aulas, os professores utilizam exemplos 
do atual cenário nacional para contextualizar 
os conteúdos das aulas e que isso gera deba-
tes acalorados entre os alunos. A preocupação 
com as política públicas é uma pauta cada vez 
mais relevante dentro do franciscanismo, e num 
centro universitário não seria diferente. 

ITF: DO SAGRADO À MISSÃO

Foto: Gleice Luz

Frei Ivo Müller durante a entrevista para esta matéria.
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    O Instituto Teológico Franciscano é aberto a 
todos e tem várias opções de cursos de exten-
são e eventos culturais em parceria com  insti-
tuições renomadas como a PUC-RJ. Além dis-
so conta com a parceria com a Universidade 
São Francisco (USF) que oferece cursos de 
 graduação a distância. 
       Se você busca aprofundar a sua vivência de 
fé, se preparar melhor para uma vida de missão, 
conhecer mais sobre a Igreja ou simplesmente 
quer conhecer mais sobre o carisma francisca-
no, o ITF é parada obrigatória.  

 

ITF: DO SAGRADO À MISSÃO

no, o ITF é parada obrigatória.  
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 JUFRA  DO  BRASIL:  FORMAÇÃO HUMANA, 
CRISTÃ E FRANCISCANA 

   A Juventude Franciscana do Brasil (JUFRA), 
com quase 50 anos de atividade, integra a Or-
dem Franciscana Secular (OFS). Ela se orga-
niza em fraternidades locais e regionais, que 
formam a fraternidade nacional. Atualmente 
estão articulados em 18 regionais espalhados 
por todo o país oferecendo formação cristã e 
humana, através da vivência franciscana. 
   Os serviços desempenhados pelos jufristas 
são estruturados em secretarias de Formação, 
Ação Evangelizadora, DHJUPIC (Direitos Hu-
manos, Justiça, Paz e Integridade da Criação), 
IMMF (Infância, Micro e Franciscanos), Finanças 
e Comunicação. E para que a formação ocor-
ra de maneira efetiva, a Jufra organiza e pro-
duz cartilhas e manuais, distribuindo-os pelas 
fraternidades, de acordo com a etapa em que 
estiverem.

Gabriela Nabozny, nova formadora nacional da Jufra do Brasil 
e seus assistentes espirituais

JUFRA

Foto: arquivo pessoal



15

ww

    A jovem Gabriela Consolaro Nabozny, recen-
temente eleita como secretária de formadora 
nacional, conversou com a gente sobre como 
ocorre todo esse processo: 
- A Secretaria de Formação Nacional tem a 
sua ou o seu representante eleitos no Con-
gresso Nacional da Juventude Franciscana                   
(CONJUFRA), que é o órgão máximo da JU-
FRA, com poderes de legislar, deliberar e ele-
ger. Nos reunimos ordinariamente a cada três 
anos, que também é o período de duração do 
serviço. 

       O CONJUFRA é um  espaço de discussão 
entre os jufristas de todo o país, de onde emer-
gem as lideranças formadas nas fraternidades 
locais e regionais para, assim, integrar a frater-
nidade nacional. É um encontro em que são 
avaliados e discutidas as expectativas para o 
próximo triênio. A escolha do formador é feita 
a partir da vivência do jufrista dentro do caris-
ma franciscano.

 JUFRA: FORMAÇÃO HUMANA, CRISTÃ E FRANCISCANA 

Foto: arquivo pessoal
Gabriela Consolaro Nabozny, JUFRA
Tem 24 anos e é natural de Joinville 
(SC), graduada em direito pela Uni-
versidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), atualmente é assessora jurí-
dica do Tribunal de Justiça do estado 
e cursa Pós Graduação em Direito e 

Processual Penal. Na Jufra, foi recentemente eleita secretária 
nacional de formação.
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  A Gabriela contou que alguns critérios são ava-

liados no momento de escolher o formador, 

como a disponibilidade da irmã ou do irmão 

que vai desempenhar a função, a identificação 

com o serviço, a vontade de aprendizado e a 

humildade para se colocar à disposição das fra-

ternidades locais e regionais do Brasil. 

    Quanto aos livros das etapas de formação, “o 

processo de criação é voltado às necessidades 

específicas de cada material e demandam ain-

da mais afinco na construção, com a determi-

nação de uma equipe focada. Além de acom-

panhar os jufristas no processo de formação, 

essa secretaria produz diversos materiais para 

que as fraternidades tenham uma base ainda 

mais sólida. Sobre a produção desses mate-

riais, a jufrista conta que eles nascem a partir 

de uma partilha:

 -  Os materiais formativos são criados a par-

tir das partilhas entre os formadores regionais, 

priorizando os temas importantes para a Famí-

lia Franciscana, analisados a partir da realidade 

sócio-político-ambiental do país e os aconte-

cimentos da Igreja. Os cadernos de formação 

são lançados, em regra, duas vezes ao ano, no 

Dia do Jufrista, 6 de março, e no dia de São 

Francisco de Assis, 4 de outubro. 

 JUFRA: FORMAÇÃO HUMANA, CRISTÃ E FRANCISCANA 
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     Eles são fruto da integração entre as 
secretarias, com participação de irmãs e irmãos 
que desempenham outros serviços, além dos 
próprios formadores regionais. Este trabalho, 
que estuda os temas e escolhe as autoras e os 
autores que melhor podem responder às ex-
pectativas na abordagem dos assuntos”, conta 
a jufrista.
    Os cadernos de formação são importantes 
instrumentos para auxiliar no processo forma-
tivo dos jufristas, mas em alguns momentos 
pode limitar a ação dos formadores locais. 
      Quem falou um pouco sobre essa experiên-
cia para nós foi a jovem Geicy Kelly P. Barboza 
Badaró, secretária de formação da Fraternidade 
Chicão, do Regional Sudeste 2 (Rio de Janeiro 
e Espírito Santo): “O material teórico é muito 
rico e necessário, mas como os encontros já 
vêm prontos isso nos limita um pouco. A nível 
de formação é riquíssimo, mas falta um pouco 
de dinamização”. 

Foto: arquivo pessoal
Geicy Kelly P. Barboza Badaró, JUFRA

Natural de Duque de Caxias (RJ), téc-
nica em Plástico e graduanda em Quí-
mica Industrial, na Universidade Fe-
deral Rural do Rio de Janeiro. 
Atualmente é formadora local da Fra-
ternidade Chicão, conselheira provin-

cial e articuladora de formação para políticas públicas da ju-
ventude na Província Franciscana da Imaculada 
Conceição do Brasil.

 JUFRA: FORMAÇÃO HUMANA, CRISTÃ E FRANCISCANA 
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Gabriela Nabozny no último CONJUFRA, onde foi eleita 
como secretária nacional de formação da Jufra do Brasil.
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   A formação é um dos pilares mais importan-
tes da vida franciscana, porque é a partir dela 
que “o processo formativo se torna a maneira 
pela qual nos vemos como agentes de trans-
formação social e nos colocamos como ob-
servadores atentos aos recados de Deus, que 
nos impulsiona e encoraja para a missão de 
ser, hoje, cristãs e cristãos preocupados com o  
Cristo que sofre nas irmãs e irmãos de diferen-
tes realidades, com a Criação e com a igual-
dade. A formação caracteriza a lente pela qual 
observamos as realidades ao nosso redor, e por 
isso é possível dizer que tudo, na caminhada 
franciscana, é formação - que acontece a todo 
o tempo e dura para sempre”, aponta a forma-
dora nacional. 
    Desse modo, a Jufra do Brasil desempenha 
um papel fundamental na construção da vida 
franciscana no país, sendo uma das responsá-
veis por formar os jovens de maneira efetiva e 
trazer até as fraternidades insumos que as pre-
param para a construção de um mundo mais 
empático e igualitário, como ansiava Francisco 
de 
Assis. 

19

 JUFRA: FORMAÇÃO HUMANA, CRISTÃ E FRANCISCANA 
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TUDO NA CAMINHADA 
FRANCISCANA,  É  
FORMAÇÃO, QUE 
ACONTECE A TODO 
O TEMPO E DURA 
PARA SEMPRE 

Gabriela Consolaro Nabozny, JUFRA

w
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   Um dos princípios mais importantes da vida 
franciscana é a missão, diante disso, os fra-
des menores quando percebem a sua voca-
ção, optam por uma vida de doação, saindo 
de seus lares para se permitirem ser uma igre-
ja em saída. Compreender esse movimento é 
perceber que a vida de todo Frade Menor deve 
ser livre para estar onde mais se precisa. A par-
tir disso, a Província Franciscana da Imaculada                
Conceição do Brasil, oferece aos seus frades a 
possibilidade de serem missionários em diver-
sos lugares, inclusive na Angola. 
   

       FRANCISCANOS NA ANGOLA:
                         PARTINDO PARA A MISSÃO

Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil 
desenvolve trabalho missionário na Angola.

VIDA MISSIONÁRIA 

Foto: arquivo pessoal

w
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    Este período de missão na África pode durar 
de um a dois anos e alguns critérios são ava-
liados antes de algum frade ser enviado, como 
por exemplo a facilidade de se abrir a novas 
culturas e contextos sociais. Tivemos a opor-
tunidade e conversar sobre essa experiência 
com o frade menor Samuel Soares (OFM), que 
esteve em serviço na Angola durante o ano de 
2018. Ele conta um pouco sobre os trabalhos 
desenvolvidos por lá: 
- A evangelização é um dos trabalhos pasto-
rais que desenvolvemos dentro das estruturas 
de uma Igreja particular. No campo social com 
os projetos na área da educação, em nossas 
escolas particulares e reforços pedagógicos na 
escola paroquial, esses trabalhos são desen-
volvidos  nas províncias de Luanda, Kibala e 
Malange.

Foto: arquivo pessoal

Samuel Soares, OFM
É natural de Piaçabuçu,  bacha-
rel em Filosofia pela FAE e cursa 
Teologia pelo Instituto Teológi-
co Franciscano. Sua experiên-
cia franciscana começou com 
sua catequista, que fazia parte

da Ordem Franciscana Secular. Atualmente, desenvolve 
seu trabalho pastoral na Escola São José, em Petrópolis, 
dando aulas de ensino religioso.

 FRANCISCANOS NA ANGOLA: PARTINDO PARA A MISSÃO
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Foto: arquivo pessoal



24

w w

     Além disso, o frade conta ainda sobre o ser-
viço com crianças em situação de vulnera- bili-
dade, chamado Os Miúdos: “é um projeto que 
visa acolher as crianças em situação de vulne-
rabilidade  que são rejeitadas pelos pais porque 
são consideradas como feiticeiros. É importante 
tomar consciência que o contexto cultural em 
Angola é diferente do Brasil, é de suma impor-
tância compreender que quando uma criança 
é vista dessa forma ela é considerada margi-
nal e perigosa. Trabalhamos na educação e in-
serção dessas crianças na sociedade”, conta o 
missionário.

Foto: arquivo pessoal

Os frades franciscanos trabalham no acolhimento de crianças 
em situação de vulnerabilidade social.

 FRANCISCANOS NA ANGOLA: PARTINDO PARA A MISSÃO
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       Outro projeto social também é muito im-

portante para as crianças angolanas que rece-

bem os frades em seu país. É o Bola da Paz, 

que atende crianças com o déficit de apren-

dizagem. O intuito é oferecer educação física 

como futebol, basquete, além de reforço esco-

lar e 

formação cristã-franciscana. Segundo o frade, 

são projetos que auxiliam no desenvolvimento 

e na compreensão social dos deveres e direitos 

da infância e da juventude. 

         Quando questionado sobre o porquê des-

sas atividades serem feitas na Angola, o frade 

 respondeu que a presença franciscana no con-

texto do país tem um sentido peculiar, que é a 

promoção e valorização da dignidade huma-

na, seja no sentido eclesial e social:

      - Consideramos a história e vemos que 

o sofrimento que está impregnado na realida-

de desse povo, que por sua vez busca superar 

com alegria as aflições causadas pelo mundo 

europeu. Estamos na Angola porque é lá que 

precisamos estar. Não é um privilégio, é sim 

um dever, nossa missão é estar nos lugares à 

margem. 

 FRANCISCANOS NA ANGOLA: PARTINDO PARA A MISSÃO
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   A perspectiva franciscana é a do reconheci-
mento da vida e da dignidade humana e o tra-
balho de evangelização contempla a vida como 
um todo, mas é importante não criar expecta-
tivas quanto a isso porque o processo missio-
nário busca ser gradativo e qualitativo: “O que 
temos em mente é a formação de cada pessoa 
e sua dimensão de vida espiritual. Compreen-
dendo que se o trabalho está sendo feito, logo 
teremos algum resultado, cedo ou tarde. Tudo 
isso não depende de nós, mas sim da graça de 
Deus, que nos cumula com seus dons e bên-
çãos vivificantes. A mudança vem sempre com 
o tempo, um bom trabalho nunca tem seu re-
sultado em efeitos negativos. A mudança no 
momento certo, virá.”, explica o franciscano. 
   É assim que a missão franciscana está in-
timamente ligada à ideia de uma igreja em 
saída, é algo natural para os frades e para os 
leigos que a sua vida seja de entrega e doa-
ção e que o serviço não seja visto como uma 
penitência, mas a razão de suas vidas, como 
o  exemplo de Francisco e Clara de Assis. 

 FRANCISCANOS NA ANGOLA: PARTINDO PARA A MISSÃO
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      A Província Franciscana da Imaculada 
Conceição do Brasil está presente em 
cinco estados: Espírito Santo, Paraná,                                                      
Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. 
Mas para estreitar os laços entre as pessoas, 
mesmo com a distância geográfica, a institui-
ção tem utilizado algo muito poderoso: as no-
vas mídias. Conversamos com o Frei Augusto 
Luiz Gabriel, que atua diretamente com setor 
de comunicação da província para saber como 
tudo o que acontece dentro deste setor. Confi-
ra a entrevista completa com o frade:

FREI AUGUSTO LUIZ GABRIEL:
                             VOCAÇÃO PARA COMUNICAR

Frei Augusto auxilia na Frente de Comunicação da Província 
Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil.

Foto: arquivo pessoal

ENTREVISTA 
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FREI AUGUSTO: VOCAÇÃO PARA COMUNICAR 

Conexão Fraterna: Como você começou nessa 
área?
Frei Augusto: Sempre gostei de comunicação, 
fotografia, audiovisual e, especialmente, de tec-
nologia. Porém, foi a partir do pós-noviciado 
que comecei propriamente a trabalhar com es-
tes meios. E desde então não parei mais, acho 
até que é um pouco viciante! 
Quando eu estudava Filosofia fiquei 
responsável pelo gerenciamento da comuni-
cação de forma geral da Fraternidade do Con-
vento São Boaventura em Campo Largo (PR), e 
desde então, estou envolvido com estes meios, 
o que me deixa feliz e muito realizado. 
Estou sempre na busca de aprender e de me 
aperfeiçoar, acho que nunca estamos prontos 
e sempre que tenho um tempinho busco cur-
sos, aulas e palestras sobre o tema. 
Foto: arquivo pessoal

Convento São Boa Ventura, onde Frei Augusto começou seu 
trabalho com comunicação.
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FREI AUGUSTO: VOCAÇÃO PARA COMUNICAR 

Conexão Fraterna:  Quais eram as suas fun-
ções dentro da Comunicação?

Frei Augusto: Após os estudos de Filosofia, a 
Província Franciscana da Imaculada Conceição 
do Brasil, prevê que o frade realize uma expe-
riência missionária evangelizadora dentro das 
cinco Frentes de Evangelização da Instituição. 
E  por que não na comunicação? 

Com a graça de Deus, fiz o pedido e tive o pri-
vilégio de acompanhar a missão evangeliza-
dora da Frente da Comunicação. Os trabalhos 
que desempenhava (e alguns continuo até hoje 
a realizar) são na produção audiovisual para a 
Tv Franciscanos (séries especiais e entrevistas), 
um programa de Rádio (Sala Franciscana), ge-
renciamento das mídias sociais, atualizações 
do site da Província (franciscanos.org.br) e tam-
bém dos sites das fraternidades, produção de 
folders, revistas e boletins informativos.

Além, é claro, da cobertura de eventos com fo-
tografias, textos e vídeos.
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Conexão Fraterna:  Quando e como vocês per-
ceberam que deviam usar as novas mídias para 
se comunicar com os membros da Província?

Frei Augusto: A Província é muito grande, abran-
ge cinco estado e possui os mais diferentes 
meios de evangelização, por isso nossos meios 
de comunicação precisaram ser aprimorados, 
pensados e desenvolvidos de acordo com as 
necessidades dos novos tempos. 

A presença no mundo da Comunicação sem-
pre preocupou nossa Província, como parte 
integrante de seus programas pastorais, mas 
sempre em função de escola de evangelização. 
Vale lembrar que, em março de 1901, foi fun-
dada a Tipografia da Escola Gratuita São José, 
hoje Editora Vozes.  

Essa preocupação continuou com a primeira 
emissão de rádio e fundação da TV Sudoeste 
em Pato Branco, sudoeste do Paraná e mais 
tarde com a Fundação Frei Rogério com duas 
emissoras de rádio em Curitibanos (SC). 

FREI AUGUSTO: VOCAÇÃO PARA COMUNICAR 
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Frei Augusto também desenvolve trabalhos como fotógrafo 
na Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil.
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Em relação ao avanço tecnológico dos meios de 
comunicação, um passo importante foi a cria-
ção do site da Província, sob o domínio www.
franciscanos.org.br, em 1999. 
Essa iniciativa que foi se aprimorando no  sen-
tido profissional e hoje é uma referência  em  
termos de espiritualidade e conteúdo francis-
cano, ele é um verdadeiro portal de francisca-
nismo. Para isso, a Província mantém três co-
laboradores profissionais além dos frades que 
acompanham e coordenam os trabalhos.

Conexão Fraterna: Isso mudou algo na relação 
que a Província tem com as pessoas que fre-
quentam os eventos da província e suas paró-
quias?

Frei Augusto: Com certeza. 
O Papa Francisco, na mensagem para o Dia 
Mundial das Comunicações Sociais, já deu uma 
ideia: “Desde quando se tornou possível dispor 
da internet, a Igreja tem sempre procurado que 
o seu uso sirva o encontro das pessoas e a  so-
lidariedade entre todos”.  Mas ele mesmo lem-
bra nesta mensagem que essa é uma preocu-
pação constante da Ordem Franciscana e dos 
frades: 

FREI AUGUSTO: VOCAÇÃO PARA COMUNICAR 
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“Se a rede for usada como prolongamento 
ou expectação de tal encontro, então não se           
atraiçoa a si mesma e permanece um recurso 
para a comunhão. Se uma família utiliza a rede 
para estar mais conectada, para depois se en-
contrar à mesa e olhar-se olhos nos olhos, en-
tão é um recurso. Se uma comunidade eclesial 
coordena a sua atividade através da rede, para 
depois celebrar juntos a Eucaristia, então é um 
recurso. Se a rede é uma oportunidade para 
me aproximar de casos e experiências de bon-
dade ou de sofrimento distantes fisicamente 
de mim, para rezar juntos e, juntos, buscar o 
bem na descoberta daquilo que nos une, en-
tão é um recurso”. 

FREI AUGUSTO: VOCAÇÃO PARA COMUNICAR 

Foto: reprodução/internet 

“Se uma comunidade eclesial coordena a sua atividade 
através da rede, para depois celebrar juntos a Eucaristia, então 

é um recurso”, diz Papa Francisco na mensagem pelo 
Dia Mundial das Comunicações
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Desde que começamos a utilizar as mídias 
para divulgar e promover os eventos, o núme-
ro de participantes têm aumentado cada vez 
mais. Atualmente, nossos seguidores utilizam 
as mídias para tirar dúvidas, saber datas e in-
formações em geral. Os folders são importan-
tes, mas percebemos que os meios de comu-
nicação promovem e ampliam muito mais a 
abrangência do público.

Conexão Fratena: Quais são as principais fren-
tes de comunicação da Província?

Frei Augusto: A Província trabalha em cin-
co Frentes de Evangelização: Frente das Pa-
róquias, Santuários e Centro de Acolhimento, 
Frente da Educação, Frente da Solidariedade 
para com os Empobrecidos, Frente das Mis-
sões e Frente da Comunicação. Assim, a frete 
de comunicação passa por todas as frentes. A 
presença no mundo da comunicação não im-
plica apenas o uso dos meios, mas também 
o esforço de viver e anunciar o Evangelho de    
Jesus Cristo neste novo ambiente. 
Compreender a transformação trazida pela tec-
nologia no processo da comunicação é um ele-
mento indispensável para a gente compreen-
der a sociedade e os seres humanos.

FREI AUGUSTO: VOCAÇÃO PARA COMUNICAR 
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Hoje em dia temos a revista “Comunicações” 
nas versões impressa e online, ela é um dos 
meios de comunicação mais antigos da Pro-
víncia e é interna. Nela os frades escrevem ar-
tigos, notícias, necrológicos, divulgam even-
tos, poesias etc. Também dispomos da Rede 
Celinauta de Comunicação em Pato Branco, 
no Sudoeste do Paraná, com uma TV e duas 
emissoras de Rádio (Movimento e Celinauta). 

Em Curitibanos (SC), temos a Fundação Frei 
Rogério também com duas emissoras de Rá-
dio (Movimento e Coroado). 

Além, é claro, das redes sociais: Página no
Facebook, Instagram, Twitter, SounCloud, 
Spotify e Youtube com a Tv Franciscanos que 
em 2020 completará 10 anos. E ainda em mui-
tos  locais onde os frades moram, são reali-
zados programas diários nas rádios da cidade. 
A mais recente iniciativa é o programa Manhã 
Franciscana, apresentado pelo Vigário Provin-
cial, Frei Gustavo Medella. 

FREI AUGUSTO: VOCAÇÃO PARA COMUNICAR 
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Conexão Fratena: Como funciona o planeja-
mento do uso das redes? 
 
Frei Augusto: Em primeiro lugar, não fazemos 
um planejamento estratégico para atingir um 
determinado público, porque não somos uma 
empresa que usa este marketing. 

Somos uma instituição religiosa, com mais de 
800 anos, que foi fundada por São Francisco 
de Assis, e que deixou uma das maiores Or-
dens religiosas no mundo. Os franciscanos têm 
como missão divulgar o Evangelho de Jesus 
Cristo, para isso é uma Ordem religiosa essen-
cialmente missionária. Os frades, assim como 
os discípulos de Jesus, saíam dois a dois para 
fazer esse apostolado.
Com o tempo, esse apostolado também foi 
forte no rádio, está crescendo na TV, e não po-
deria ficar de fora das mídias sociais. Os fra-
des vão em missão onde o povo está e o povo 
está nas mídias. Mas não fazemos isso que-
rendo aumentar os números de católicos, se-
guidores, fãs, ou coisa parecida. O objetivo é 
ser presença, ser testemunho. Então, fazemos 
um planejamento de postagens (especiais, en-
trevistas, séries, reflexões e liturgia diária) pro-
duzidas para o site, e usamos as mídias sociais 
para divulgação e propagação da nossa pre-
sença franciscana no meio tecnológico.

FREI AUGUSTO: VOCAÇÃO PARA COMUNICAR 
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Conexão Fratena:  Existe uma equipe 
especializada?

Frei Augusto: Sim, existem várias equipes nos 
setores e departamentos da Província. Por 
exemplo, na Sede Provincial em São Paulo (SP), 
na Editora Vozes em Petrópolis (RJ) e suas fi-
liais, na Universidade de Curitiba (PR) e Bragan-
ça Paulista (SP), nos Colégios e nas Paróquias 
presentes na maior parte do território da Pro-
víncia. Todos esses profissionais se encontram 
uma vez por ano em um Encontro Provincial, 
mas mensalmente fazem um dia de formação 
via videoconferência. 

Frei Augusto e Frei Walter de Carvalho Júnior, confrade e atual 
Secretário Provincial.

FREI AUGUSTO: VOCAÇÃO PARA COMUNICAR 

Foto: arquivo pessoal
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Além disso, a Província, através de suas Paró-
quias, têm várias emissoras de rádio nos cin-
co estados em que está presente. A Província 
também investe muito na manutenção dos 
equipamentos, dos canais e também na for-
mação das equipes.

Conexão Fraterna: Como você concilia as 
atividades de comunicadores e as atividades 
religiosas?

Frei Augusto: Grande parte do trabalho é feito 
por leigos, principalmente no setor técnico. Os 
frades fazem a coordenação e a evangelização 
e conciliam suas agendas com os compromis-
sos que a Frente exige. Muitas vezes, os frades 
fazem as duas coisas. Partem para uma missão, 
e ao mesmo tempo realizam a cobertura dos 
trabalhos que estão sendo realizados naque-
le local. Isso torna ainda mais desafiador uma 
comunicação rápida, imediata e de qualidade. 
Mas graças a Deus, estamos conseguindo.

38
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FREI AUGUSTO: VOCAÇÃO PARA COMUNICAR 

“A comunicação popular e participativa deve ser o ‘fermento na 
massa’ de nossa prática enquanto Fraternidade evangelizadora.”

Foto: arquivo pessoal
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Conexão Fraterna: A forma de se comunicar 
realmente vem mudando na Igreja? Como você 
enxerga isso?
 
Frei Augusto: Historicamente, a Ordem 
Franciscana se destacou por conseguir encon-
trar caminhos alternativos quando os velhos 
métodos evangelizadores pareciam enfraque-
cer ou fracassar. Hoje em dia, é quase um con-
senso que a revolução que se espera em re-
lação à vida e à missão da Igreja passa pelo 
viés da comunicação, especialmente no que 
diz respeito aos avanços tecnológicos que têm 
diminuído distâncias, quebrando fronteiras, 
invertido a ordem social e operado uma 
verdadeira reviravolta no seio da humanidade. 

FREI AUGUSTO: VOCAÇÃO PARA COMUNICAR 

Frei Augusto e Frei Michael Perry, 
atual Ministro Geral da Ordem dos Frades Menores.

Foto: arquivo pessoal
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QUANDO OS VELHOS  

A ORDEM FRANCISCANA 

SE DESTACOU POR 
CONSEGUIR ENCONTRAR 

CAMINHOS 

MÉTODOS EVANGELIZADORES   

PARECIAM  ENFRAQUECER OU

FRACASSAR. 
Augusto Luiz Gabriel, OFM
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Conexão Fraterna: Há planos para o futuro?

Frei Augusto: A comunicação popular e par-
ticipativa deve ser o “fermento na massa” de 
nossa prática enquanto Fraternidade evange-
lizadora. Sem negar a influência do que uma 
vez se convencionou a chamar de mass me-
dia, precisamos também romper com a tenta-
ção da megalomania para apostar na força do 
que é discreto, pobre, despojado, alternativo. 
Na direção deste modo comunicativo, talvez 
a nova ambiência gerada pela internet e pelas 
mídias sociais possa ser um lugar propício para 
esta presença efetiva.

FREI AUGUSTO: VOCAÇÃO PARA COMUNICAR 

Frei Augusto e a jovem Mariana Cassiano, 
durante a MFJ 2018.

Foto: arquivo pessoal

Foto: Frei Roger Strapazzon
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    Desde que foi criada, em 1212, a Ordem das 
Irmãs Clarissas, também conhecida como 
Ordem das Damas Pobres traz na sua essência 
a força da feminilidade para tecer caminhos de 
fé. Santa Clara de Assis nasceu em berço no-
bre, mas se encantou pela vida de pobreza a 
exemplo de Francisco. Com uma mãe amoro-
sa e muito religiosa, cresceu com um coração 
puro e bondoso, sendo desde cedo generosa 
com os que mais precisavam.

CLARISSAS:  
                        A FEMINILIDADE DA FÉ 

As Clarissas também são conhecidas como as Damas Pobres.

ESPIRITUALIDADE

Foto: Frei Roger Strapazzon
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    Através da vida contemplativa, as freiras 
clarissas atuam no mundo sendo pontos de          
reflexão e sabedoria, abdicando de vaidades e 
riquezas, optam por viver de maneira simples 
e fazem a diferença trazendo à tona uma das 
principais bases da espiritualidade franciscana: 
a oração. 
      Ainda hoje muitas jovens sentem o chamado 
à vocação contemplativa e fazem a escolha de 
viver a espiritualidade franciscana como Clara.       
Um exemplo disso, são as freiras do Mosteiro 
de Santa Clara, no município de Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que 
celebra em 2019, trinta anos de existência. 

CLARISSAS: A FEMINILIDADE DA FÉ

Mosteiro de Santa Clara em Nova Iguaçu, 
Baixada Fluminense do Rio de Janeiro.

Foto: Frei Roger Strapazzon
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   O mosteiro foi fundado por Dom Adriano 
Hypólito em 1989 que, na época, servia como 
bispo na Diocese de Nova Iguaçu. Seu desejo 
em ter um mosteiro de vida contemplativa na 
diocese foi o que impulsionou a vinda das ir-
mãs fundadoras, que partiram da Ilha da  Ma-
deira, em Portugal e chegaram ao Brasil em 
1986, residindo em uma casa provisória até as 
obras do Mosteiro serem concluídas, em 13 de 
maio de 1989.
       Durante a visita, as irmãs falou sobre a his-
tória de Santa Clara, sua vocação, a clausura e 
a espiritualidade, demonstrando muito amor 
pela escolha que fez e sanando qualquer ideia 
de que a vida no claustro é uma vida sem ale-
gria. Inclusive quando questionei sobre como 
é “estar presa”, a irmã foi certeira: “Não estou 
presa. Nossas portas não estão trancadas, es-
tou aqui porque quero e sou feliz aqui”.
      Também contaram que a relação delas com 
as outras ordens é muito fraternal, recebendo 
a visita dos irmãos da Ordem Franciscana 
Secular e da Jufra, em celebrações e festivida-
des. Também dão prioridade aos frades para 
serem seus assistentes espirituais, assim como 
Clara e Francisco. 

CLARISSAS: A FEMINILIDADE DA FÉ
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      Um dos pontos altos da experiência de Santa 
Clara, segundo as irmãs, é realçar a feminilida-
de, trazendo para a vida franciscana símbolos 
que remetem ao feminino. Como o espelho, 
por exemplo, onde ao contemplar-se, buscam 
enxergar o rosto do próprio Deus. Além disso, a 
opção de cortarem os cabelos é de grande im-
portância para as Clarissas, abdicando de toda 
a vaidade.

    Em um mundo de tamanha violência, é in-
teressante observar a vida dessas jovens, que 
fazem uma escolha genuína e se comprome-
tem a uma vida de oração. Se por um lado, a 
vida franciscana nos coloca de encontro com o 
amargor de um mundo individualista, as Cla-
rissas trazem de volta a doçura necessária para 
não perdermos de vista o ponto de partida. A 
exemplo da jovem Clara, essas mulheres ilu-
minam a caminhada franciscana com o poder 
da oração, transmitindo a ternura que a mis-
são do evangelho exige.

CLARISSAS: A FEMINILIDADE DA FÉ

Foto: Frei Roger Strapazzon
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    Meu nome é Mariana Rogoski, sou natural 
de Curitiba – PR. Sou jovem de alma, de cora-
ção e de coragem, inclusive me enchi dela para 
vir falar com vocês aqui. Tenho na alma mar-
cas de uma vida com dissabores, porém cheia 
de superação vinda do amor de Deus e quero  
partilhar um pouco disso, pois como qualquer 
outra jovem, cometi erros e passei por momen-
tos nem sempre felizes, mas que levo como 
experiências de superação e amadurecimento. 
   Fui criada em Ferraria, bairro de periferia da 
metrópole de Curitiba tive uma infância com 
bons pilares da família e da comunidade. Meus 
pais eram católicos fervorosos. Minha mãe é 
empregada doméstica e muito atuante na Ca-
tequese e Liturgia. Meu pai fazia sofás, sempre 
trabalhando muito para manter a casa. Nos 
reuníamos nas casas de nossos vizinhos para 
fazer o Círculo Bíblico ou rezar o terço. 
Participávamos da Capela Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, uma comunidade pequena, 
diocesana e que contava com a participação 
dos Frades Franciscanos que faziam pastoral 
aos finais de semana. Tive problemas familia-
res como boa parte das famílias brasileiras, mas 
isso não balançava nossa relação com Deus.

“SER TESTEMUNHO”
                 POR MARIANA ROGOSKI

EM FRATERNIDADE 

Foto: arquivo pessoal
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EM FRATERNIDADE 

    Casei muito jovem, conheci um rapaz que 
eu acreditava que o fato dele ter entrado em 
minha vida era um sinal de Deus para resgatá
-lo da vida regressa. Ele envolvido com drogas, 
fez eu presenciar muita coisa pesada: andei por           
lugares inadequados, fui para becos, casas de 
tráfico, vi bandido armados, vi festas regada a 
maconha, cocaína, LSD, crack e outras misturas. 
Vi muitos, muitos jovens morrendo por causa 
das drogas. Velei alguns deles em velórios sim-
ples de famílias modestas que mal sabiam re-
zar o terço e me chamavam para alguma reza 
em cima do caixão. Jovens que morreram por 
dívidas com o tráfico, por disputa de território, 
por ficarem devendo armas. E isso mexeu mui-
to comigo e comecei a refletir: “Quantos ainda 
vão morrer por causa das drogas?”.

Foto: arquivo pessoal

EM FRATERNIDADE: MARIANA ROGOSKI
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      Logo após terminar a faculdade, com 23 

anos, descobri a melhor notícia da minha vida: 

estava grávida! Mesmo sem ter noção alguma 

do que significava ter um filho, eu estava feliz, 

pois eu achava que assim o nosso relaciona-

mento iria mudar, meu namorado iria enten-

der o significado da paternidade e mudar de 

vida, nessa altura eu ainda não sabia que ele 

era usuário de drogas, ou lá no fundo eu esta-

va me fazendo de cega para as atitudes dele. 

Em 2010 um fato inesperado marcou minha 

vida: meu namorado foi participar de uma fes-

ta à noite à qual eu não tinha ido porque estava 

grávida de 3 meses. Ele se envolveu numa bri-

ga com outro rapaz. Ao chegar em casa dessa 

festa, esse rapaz veio até nossa casa para tirar 

satisfação do ocorrido. Ele estava armado, saiu 

atirando a esmo e matou uma jovem que es-

tava a passeio na casa de meu vizinho, amigo 

de infância. Ela se chamava Jéssica, tinha 16 

anos e era linda! Uma jovem como tantos   ou-

tros que perderam a vida tão cedo, sem pro-

var os sabores dela. Uma vida que se foi, mais 

uma vez, por motivo torpe. Mais uma jovem 

que morreu, dessa vez, na minha frente. Fui a 

única testemunha ocular do caso.

EM FRATERNIDADE: MARIANA ROGOSKI
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    Mais uma jovem que morreu, dessa vez, 

na minha frente. Fui a única testemunha                       

ocular do caso.  Na manhã seguinte quando a  

adrenalina baixou, tive a certeza que foi Deus 

que tinha me salvado, pois o rapaz poderia ter 

atirado em mim e no meu filho. Sobrevivi. De-

pois desse ocorrido nos mudamos para outras 

cidades 

algumas vezes e insisti muito no relacionamen-

to. Uma vida sofrida com pouco dinheiro, pou-

co afeto e sem Deus. Depois de muito tentar, o 

relacionamento acabou. Acabamos nos sepa-

rando e voltei a morar com minha mãe. Voltei

para a igreja e a me envolver com os jovens. 

Ressuscitava em mim aquela pergunta: “O que 

fazer para que os jovens deixem de morrer por 

causa das drogas e facções criminosas?”. 

     Indagava-me muito se aqueles jovens da 

minha periferia conhecessem Jesus não teriam 

aqueles destinos trágicos de morte ou prisão. E 

por que eu não tinha levado Jesus para aque-

las pessoas? Quantas vidas teriam sido salvas? 

Apesar desse momento lindo que voltava a  vi-

ver com a juventude na Igreja, a entrega a Deus 

ainda não tinha sido completa.

EM FRATERNIDADE: MARIANA ROGOSKI
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    Dois anos sozinha na árdua tarefa de cuidar 

sozinha do meu filho, pois meu ex-marido es-

tava entregue ao mundo das drogas. Senti um 

momento de completa solidão. Passei a me 

alimentar dos prazeres supérfluos do mundo 

e quanto mais eu entrava naquela vida, maior 

crescia aquele vazio dentro de mim. Era curio-

so, pois lá no fundo eu ainda lembrava que 

Deus estava ao meu lado, e continuava acre-

ditando naquela utopia de salvar os jovens da 

vida desregrada. Contudo, era eu mesma que 

naquele momento experimentava os prazeres 

do mundo e me afastava de Deus.

Na loucura da vida desregrada, fui à profissão 

dos votos perpétuos do meu primo que era 

franciscano. Nesse meio tempo conheci frades 

franciscanos que mudaram minha vida. Fui 

chamada a participar da semana missionária 

com visitas porta a porta. Cheguei e encontrei 

frades alegres, divertidos e que eram acessí-

veis ao povo. Não era apenas na hora da mis-

sa que estavam conosco, mas o tempo todo. 

Eu via brilho no olhar daqueles religiosos. 

Foto: arquivo pessoal

EM FRATERNIDADE: MARIANA ROGOSKI
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   Ao terminar a semana missionária eles me 

chamaram para participar de uma Missão Fran-

ciscana da Juventude, que iria acontecer em 

Ituporanga (SC), mas não pude ir. Enquanto 

isso, caí numa reflexão muito grande de vida. 

Acho que foi o mesmo sentimento que o Filho 

Pródigo teve quando caiu em si sobre os pra-

zeres do mundo. Distante de Deus eu sentia o 

amargo de um vazio tremendo, mas sem saber 

o que fazer para sair de lá. Após a insistência 

dos frades franciscanos, convidando a mim e 

aos nossos jovens da Paróquia para participar 

da Caminhada Franciscana da Juventude que 

iria acontecer em setembro de 2014 em Águas 

Mornas (SC), nos organizamos e fomos com 

40 jovens para essa Caminhada. 

Foto: arquivo pessoal

Mariana Rogoski  com os freis na Missão Franciscana da 
Juventude- Ituporanga (SC)

EM FRATERNIDADE: MARIANA ROGOSKI
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    Quando cheguei, por fora eu era a simpa-

tia e alegria em pessoa, contudo, por dentro 

mil coisas aconteciam: eu estava desestabi-

lizada emocionalmente, em crise financeira e 

com uma bagagem de vida pouco louvável. Vi 

quase 200 jovens com uma alegria irradiante, 

sorrisos no rosto e brilho nos olhares. Frades 

franciscanos e irmãs de outras congregações 

brincavam com os jovens, caminhavam e can-

tavam pelas ruas, evangelizavam através des-

sas ações. Pouco precisavam falar, pois esta-

vam vivendo a alegria do Evangelho em suas 

vidas. 

No meio dessa caminhada de 23 km conhe-

ci outro frade que foi muito especial na minha 

vida: Frei Samuel de Lima. Ele era meu “anjo” 

e fazia parte de uma dinâmica onde um era      

responsável pelo outro. E sem eu saber, ele pa-

cientemente ouviu minha história. No cansaço 

da subida me oferecia água, frutas e o cordão 

do seu hábito para me puxar. Quando terminei 

de falar ele parou debaixo da sombra de uma 

árvore e se pôs a falar. Eu sabia que era Deus 

usando daquelas palavras para me restaurar.

Ele me fez sentir amada por Deus, me lembrou 

de todo o amor que Deus tinha por mim e foi 

duro também quando necessário. 

Foto: Frei Augusto

EM FRATERNIDADE: MARIANA ROGOSKI
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    Voltei para casa num silêncio absoluto. Não 

consegui trabalhar no dia seguinte, pois tama-

nha era minha emoção de tudo o que eu havia 

sentido naquela caminhada. Dos amigos que 

fiz, das partilhas de vida, dos testemunhos de 

vida que os freis nos deram. Viver alegremente 

o Evangelho. Viver! 

Passei a sentir  melhor o cheiro das coisas, con-

seguia escutar o canto dos pássaros e prestar 

atenção às coisas mais singelas e perfeitas da 

criação. Passaram-se algumas semanas até 

que eu digerisse tudo aquilo que vivi e mudas-

se o rumo da minha vida.
Foto: Frei Augusto

EM FRATERNIDADE: MARIANA ROGOSKI

Mariana Rogoski durante o 3º Encontro Nacional Franciscano 
da Juventude, em Vila Velha (ES), em 2018.
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   Depois disso recebi um convite dos frades 
para dar um testemunho da minha vida nas 
Missões Franciscanas da Juventude na cidade 
de Concórdia (SC), em janeiro de 2015. Não sa-
bia direito como fazer, o que falar, mas ouvi as 
palavras do Frei Samuel e me deixei guiar pelo 
Espírito Santo. Foi uma partilha muito bonita 
e emocionante que fiz da minha vida regressa, 
de como me entreguei verdadeiramente nas 
mãos de Deus e como estava fazendo para 
me superar dia após dia. Fui instrumento nas 
mãos de Deus.
   Passei a participar de formações em retiros 
espirituais, motivar as lideranças jovens nas co-
munidades da Província e atuar como protago-
nista em formações para outros jovens. Replicar 
o que aprendi e o que vivi nas minhas expe-
riências. Conheci muitos religiosos que abriram 
os braços para minha vida, minhas alegrias e 
feridas. São homens e mulheres que dedicam 
sua vida a Deus com olhar atento a nós jovens 
e são amigos verdadeiros que carrego no cora-
ção. Minha vida tomava um novo sentido. En-
contrei entre na Ordem Franciscana um espaço 
para mim: jovem, leiga, mulher, separada, mãe 
solteira e com a vontade de salvar vidas, salvar 
almas, salvar jovens das desgraças do mundo.

EM FRATERNIDADE: MARIANA ROGOSKI
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   Voltei para o grupo de jovens, passei a ler 

mais sobre os menos favorecidos, passei a  vi-

sitar periferias e entrei em harmonia com meu 

coração. Entre os religiosos eu não era discri-

minada, através daquele convívio eu conse-

guia sentir o amor de Deus por mim, e assim 

me sentia responsável por transmitir esse amor 

para quem ainda não sentia. Foi incrível.

       No meio desse amor e confiança total a 

Deus fiz minhas preces de conhecer um com-

panheiro que tivesse os mesmos valores que eu 

e que assumisse meu filho como sendo dele. 

E Deus me ouviu: conheci dentro da Igre-

ja um homem bom, parceiro e com um co-

ração gigante para aceitar minha condição de                      

separada e receber meu filho como seu filho 

do coração. Com muita oração, espera e acon-

selhamentos com meus amigos frades, inicia-

mos um relacionamento e hoje moramos jun-

tos em noivado, esperando a anulação do meu 

primeiro casamento para recebermos a benção 

do matrimônio.

EM FRATERNIDADE: MARIANA ROGOSKI
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    Atualmente, engajada com o cursinho pré-
vestibular EDUCAFRO, o qual abrimos um nú-
cleo no bairro Ferraria, onde cresci, encontrei um 
meio de mudar a vida daqueles jovens através 
da educação. Não me considero uma pessoa 
boa, acho que não faço mais do que minha 
obrigação como ser humano. Me inspiro em 
muitos jovens que conheço. São jovens de mis-
são, de trabalho, de favela, de elite, de traba-
lho. Esses jovens, assim como eu, têm sede de 
um mundo melhor, mais igualitário, com  olhar 
aos menos favorecidos da sociedade. Quere-
mos colocar a “mão na massa”. Sabemos que 
para mudar nossa realidade devemos ser pro-
tagonistas desse mundo melhor. 
     Contamos com o apoio dos frades nessa ca-
minhada, sabemos disso pois eles caminham 
conosco, nos fazem pensar, refletir, dialogar e 
agir. Aprendemos através das experiências que 
vivemos. Eles abriram as portas da Igreja e saí-
ram conosco para as favelas, orfanatos, hos-
pitais, aldeias indígenas, pessoas em situação 
de rua e tantas outras. Eles nos ensinam a dar 
aquele beijo no leproso assim como São Fran-
cisco fez. 
Hoje sou cristã quando opto em lutar pelos 
mais fracos, cumpro meu papel de batizada 
quando vivo alegremente o Evangelho e não 
apenas falo dele. 

EM FRATERNIDADE: MARIANA ROGOSKI
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      Hoje faço política sem ser filiada a nenhum 

partido, mas atuando de forma justa por um 

Brasil melhor, honesto e atento aos flagelados 

que a economia assim os deixou. Tudo que vivi 

no meu passado é hoje motivo de força pelos 

jovens. Não posso admitir que mais ‘Jéssicas’ 

ou tantos outros jovens morram por conta de 

uma sociedade que exclui, que criminaliza e 

que diminui o valor da vida.

   Depois desse encontro com os religiosos mi-

nha vida tornou-se outra. Já não vivo a Igreja 

apenas aos finais de semana, eu sou a Igreja 

durante todos os dias. Quero ser presença de 

Deus na vida das pessoas à minha volta, seja 

no trabalho, na minha família, entre meus ami-

gos, nas festas que participo. Hoje procuro ser 

santa de calça jeans, como o Papa João Paulo 

II ensinou, vivo a Alegria do Evangelho. Que-

ro estar presente entre os menos favorecidos, 

SER testemunho e não apenas FALAR. 

EM FRATERNIDADE: MARIANA ROGOSKI

Foto: arquivo pessoal
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    Hoje me sinto como o apóstolo João, o mais 

novo e amado dos discípulos, aquele que ama-

dureceu sua fé ao longo de sua caminhada com 

Cristo. Sei que, ainda como jovem, sou refle-

xo das boas experiências que tenho vivido ano 

após ano junto aos frades e ainda tenho muito 

a aprender.  

    Afinal, como afirma Frei Betto “A cabeça pen-

sa a partir de onde os pés pisam” e os meus 

pés escolheram caminhar entre os menos fa-

vorecidos.

Paz e bem,
Mariana Rogoski

EM FRATERNIDADE: MARIANA ROGOSKI

Mariana e a família são felizes vivendo 
a espiritualidade franciscana. 

Foto: arquivo pessoal
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    Essa é a pergunta que o grupo de jovens 
da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em 
Nilópolis buscam responder no musical Can-
tando Paz&Bem. Em uma apresentação com 
aproximadamente uma hora e meia de dura-
ção, os jovens utilizam músicas religiosas e se-
culares para apresentar a espiritualidade fran-
ciscana através do teatro.

“MAS ENTÃO, FRANCISCO, O QUE 
É A PERFEITA  ALEGRIA ?”   

CULTURA

Foto: Danilo Sérgio/reprodução internet

Foto: Danilo Sérgio/reprodução internet

Jovens da Baixada Fluminense apresentam a espiritualidade 
franciscana através da arte.
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    Com uma estrutura bem organizada e mui-
tos ensaios, os jovens do Cantando Paz&Bem 
já se apresentaram em locais importantes para 
a vida franciscana. além da própria paróquia 
de onde se originaram, o espetáculo já pôde 
ser visto na paróquia do Sagrado Coração de 
Jesus, em Petrópolis e também no Mosteiro 
das Irmãs Clarissas, em Nova Iguaçu. 
    Porém, apesar da paixão com que produ-
zem o espetáculo, os jovens passam por algu-
mas dificuldades para manter o projeto como 
a falta de recursos para a infraestrutura e para 
o som, por exemplo. Para manter o projeto de 
pé comercializam camisetas e canecas perso-
nalizados com o tema da peça, produtos que 
já são um sucesso não apenas entre os fiéis da 
paróquia Nossa Senhora da Conceição, mas 
em outras paróquias franciscanas do Rio de 
Janeiro.

“MAS ENTÃO, FRANCISCO, O QUE É A PERFEITA ALEGRIA?”

Foto: Danilo Sérgio/reprodução internet
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Foto: Danilo Sérgio/reprodução internet
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     Porém, apesar da paixão com que produ-

zem o espetáculo, os jovens passam por algu-

mas  dificuldades para manter o projeto como 

a falta de recursos para a infraestrutura e para o 

som, por exemplo. Para manter o projeto de pé 

comercializam camisetas e canecas personali-

zados com o tema da peça, produtos que já são 

um sucesso não apenas entre os fiéis da paró-

quia Nossa Senhora da Conceição, mas em ou-

tras paróquias franciscanas do Rio de Janeiro.

    Para os jovens, o Cantando Paz&Bem vai 

além de um musical que fala sobre Francisco de                

Assis, ele é uma ferramenta de acesso à arte para 

pessoas que nunca tiveram a oportunidade de 

assistir a uma peça de teatro antes Se você qui-

ser conhecer mais sobre o grupo, acesse o perfil 

deles no instagram  @cantandopazebem e fi-

que por dentro de todas as novidades da trupe.

“MAS ENTÃO, FRANCISCO, O QUE É A PERFEITA ALEGRIA?”
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      A Província Franciscana da Imaculada Con-
ceição do Brasil se prepara para levar ao Rio de 
Janeiro as Missões Franciscanas da Juventu-
de (MFJ). O evento que acontece anualmente           
arrasta jovens de todos os estados da Província 
para servir em realidades completamente dife-
rentes das que sempre estiveram inseridos. 
    Desde a sua primeira edição, que aconteceu 
em Ituporanga (SC), a MFJ traz a experiência mis-
sionária de Francisco tanto para os jovens que 
se dispõe a servir quanto para aqueles que re-
cebem a missão. Mas não é só de trabalho mis-
sionário que vivem os franciscanos, o Serviço 
de Animação Vocacional (SAV) promove anual-
mente a Caminhada Franciscana da 
Juventudes (CFJ); 

SAV

MFJ & CFJ: CAMINHOS MISSIONÁRIOS                              

PARA UMA JUVENTUDE SEDENTA 

Foto: Frei Augusto
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   Este ano, na sua 8º edição, a Caminhada per-
correu Curitibanos (SC). A CFJ tem a proposta 
de ser um retiro itinerante, onde os jovens se 
colocam em contato com  sua espiritualidade 
a partir dos seus limites. Frei Diego Atalino de 
Melo, coordenador do SAV bateu um papo com 
a gente e contou qual foi a inspiração para a 
criação desses eventos:
- A CFJ nasceu do desejo de refazer uma expe-
riência cristã e franciscana de itinerância, ou seja, 
colocar-se a caminho experimentando a ação de 
Deus que se revela na simplicidade do percurso, 
na leveza do caminhar e na gratuidade do parti-
lhar a vida ao lado de um irmão ou irmã. Quan-
to às MFJ, elas nasceram da consciência de que 
todos somos Discípulos e Missionários. É uma 
missão de todo aquele ou aquela que assume 
o seu batismo. Assim, através da prática e do 
contato missionário a gente quer mostrar aos 
jovens o quanto eles podem ser   protagonistas 
e assumirem o seu papel na evangelização.

MFJ & CFJ: CAMINHOS MISSIONÁRIOS PARA UMA JUVENTUDE SEDENTA

Foto: Thaís de Oliveira
Diego de Atalino Melo, OFM

é natural de Lages (SC), 
graduado em Filosofia pela FAE e 
Teologia pelo ITF e atualmente coor-
dena o Serviço de Animação Vo-
cacional da Província Franciscana 
da Imaculada Conceição do Brasil.
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Foto: Thaís de Oliveira
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Quando perguntamos ao Frei Diego se houve 

alguma resistência na introdução desses proje-

tos na província a resposta foi que, na verdade, 

o maior contratempo foi captar a complexida-

de desses eventos: “De modo geral acredito que 

sempre tivemos uma boa aceitação e acolhida 

por parte dos frades. Talvez, uma dificuldade ini-

cial foi entender a profundidade de cada even-

to, principalmente da Caminhada. Entender que 

por trás da CFJ existe uma proposta de reflexão, 

aprofundamento, interioridade, superação e es-

piritualidade e que não se tratava apenas de per-

correr um percurso qualquer. Hoje, no entanto, 

a Província já descobriu e entendeu que a CFJ é, 

na verdade, um grande retiro itinerante que tem 

ajudado os jovens a vivenciarem vários valores 

franciscanos”. 

É notável que a juventude passou a ser uma         

prioridade para a Província Franciscana da        Ima-

culada Conceição e os resultados disso já são 

claros, podemos ver o quanto o serviço do SAV 

com a juventude tem sido importante através 

dos números cada vez maiores de jovens alcan-

çados.

MFJ & CFJ: CAMINHOS MISSIONÁRIOS PARA UMA JUVENTUDE SEDENTA
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   As Missões Franciscanas da Juventude já passa-
ram por cinco lugares diferentes da região aten-
dida pela Província Franciscana da Imaculada 
Conceição. 
  Começando em Ituporanga, em 2014, ela reu-
niu cerca de 90 jovens vindo dos estados do Pa-
raná e Santa Catarina. A segunda edição acon-
teceu logo no ano seguinte, em 2015, e cerca 
de 215 jovens participaram do evento em Con-
córdia (SC), trazendo também jovens do estado 
de São Paulo. Em 2016 foi a vez da cidade de 
Chopinzinho receber a MFJ, e alcançar a marca 
de 330 jovens vindos do Paraná, Rio de Janei-
ro, Santa Catarina e também do Rio Grande do 
Sul, estado que não faz parte da Província mas 
que começou a participar dos trabalhos desen-
volvidos por ela a partir daí. Na quarta edição 
das Missões foi a vez de Curitiba receber os 500 
missionários inscritos no ano de 2017, agora in-
cluindo, além dos já citados, os capixabas; a ju-
ventude do Espírito Santo se juntou aos missio-
nários. A última edição da MFJ alcançou a marca 
de mais de 600 jovens inscritos e quem acolheu 
essa galera toda foram as cidades de Agudos e 
Bauru, no interior de São Paulo.

MFJ & CFJ: CAMINHOS MISSIONÁRIOS PARA UMA JUVENTUDE SEDENTA
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   Mas não são só as Missões que carregam um 
monte de jovens para lugares diferentes, não! A 
Caminhada Franciscana da Juventude também 
traz essa galera à vivência franciscana de pés 
no chão. A última edição aconteceu em janeiro 
deste ano e levou cerca de 800 jovens a per-
correr a cidade de Curitibanos, em Santa Cata-
rina. Foram 62km de itinerância, a maior cami-
nhada entre as oito que aconteceram até hoje. 
Alguns dizem que o Frei Diego é louco, mas os 
que participam da CFJ (e voltam!) garantem: a 
experiência é única e transformadora. 

MFJ & CFJ: CAMINHOS MISSIONÁRIOS PARA UMA JUVENTUDE SEDENTA

A MFJ 2018 arrastou quase 800 jovens para as cidades de 
Agudos e Bauru, no interior de São Paulo.

Foto: Frei Augusto
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  E já que falamos de transformação, Frei                        
Diego afirma que a nossa cabeça pensa a partir 
de onde nossos pés pisam e que assim as Mis-
sões e as Caminhadas procuram sempre levar os 
jovens ao encontro de realidades desafiadoras 
onde vivem inúmeras pessoas. Ele ressalta que 
esse contato com a realidade de pobreza, dor, 
sofrimento e abandono toca profundamente o 
coração daqueles que experimentam a empa-
tia e a solidariedade e que isso leva os jovens a 
pensarem e questionarem o porquê daquelas 
situações, as causas daqueles dramas: 
- Assim, acreditamos que a partir desse conta-
to direto com a realidade de desestruturação e 
injustiças nossos jovens vão criando uma cons-
ciência sócio-política mais aprofundada a partir 
da própria Doutrina Social da Igreja.

MFJ & CFJ: CAMINHOS MISSIONÁRIOS PARA UMA JUVENTUDE SEDENTA
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   A MFJRio foi anunciada durante as Missões de 
2018, em Bauru (SP). E para este ano, os fran-
ciscanos do Rio de Janeiro aguardam ansiosos 
a chegada dos mais de 700 jovens esperados 
para as Missões. O estado soma dez paróquias 
franciscanas, presentes nos municípios de Pe-
trópolis, Imbariê, Duque de Caxias, Nilópolis e 
Niterói, e com paróquias presentes na capital, 
como a fraternidade do Convento Santo Antô-
nio, localizado no Largo da Carioca e também 
a paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, na 
Rocinha. A comissão organizadora garante que 
trabalho para os missionários é o que não vai 
faltar. 
   

MFJ RIO DE JANEIRO:  PROFETAS DO DIÁLOGO 

MFJ RIO DE JANEIRO:                          
PROFETAS DO DIÁLOGO

Jovens do Rio de Janeiro comemoram o anúncio da cidade 
sede na MFJ 2018.
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   Quem falou com  a gente sobre a própria ex-
periência missionária e as expectativas para se-
rem anfitriões foi o Samuel Amaral, que colabo-
ra com a área de liturgia e mística da MFJRio: 
   - Quando eu participei da MFJ de Concórdia, 
senti dentro de mim como uma voz: ‘Você pre-
cisa trazer a MFJ para o Rio, terra sofrida e de 
muitas alegrias também’. Quando o Frei Diego 
me disse que a missão seria no Rio de Janeiro eu 
falei pra mim mesmo que precisava fazer parte 
disso. Não por uma realização pessoal mas por 
querer ajudar o máximo de pessoas possível e 
ajudar muitos jovens a encontrar o tal amor não 
amado, no qual eu me apaixonei, em Francisco 
de Assis. O Samuel contou que espera ser um 
humilde cooperador, uma seta que aponta para 
o Cristo Chagado, ele quer fazer deste um mun-
do mais humano, solidário e empático também 
tenta responder a pergunta do próprio Francisco 
“Afinal, o que é a perfeita alegria”?

MFJ RIO DE JANEIRO:  PROFETAS DO DIÁLOGO 

Foto: arquivo pessoal
Samuel Cavalcanti do Amaral

É graduado em Contabilidade pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), participa da comunidade Nos-
sa Senhora das Graças, na Paróquia de 
Nossa Senhora da Conceição em Niló-
polis e está iniciando a sua 
caminhada na Ordem Franciscana 
Secular (OFS).
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A MFJ em terras cariocas acontecerá entre os 
dias 17 e 21 de julho e o primeiro local de en-
contro dos jovens será na Catedral Metropolita-
na de São Sebastião do Rio de Janeiro, um dos 
principais pontos turísticos da cidade, bem per-
tinho de outro lugar histórico tanto para os fran-
ciscanos quanto para os cariocas: O Convento 
de Santo Antônio, a construção de mais de 400 
anos é uma referência na Arte Sacra Barroca.

Com tantas atividades e encontros para a juven-
tude, a Província vem ganhando cada vez mais 
espaço entre os jovens e a ideia é que tanto a 
CFJ quanto a MFJ se tornem ainda mais mo-
mentos de reflexão, formação e, principalmen-
te, de doação.

MFJ RIO DE JANEIRO:  PROFETAS DO DIÁLOGO 
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