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Caros irmãos:
Paz e Bem!

Vida Fraterna
O caminho proposto pelo Papa Francisco como i nerário para o Sínodo a par r dos verbos: encontrar, escutar e discernir é que
pode nos auxiliar nas avaliações das úl mas propostas assumidas no Capítulo ele vo do ano 2018 e possíveis sugestões para o
próximo Capítulo de 2022. Para esse mês de março nossa avaliação com sugestões se dará no tema vida fraterna e Comunitária.
As avaliações com sugestões serão feitas com os membros das fraternidades locais e enviadas para Fr. Jair, secretário do
Conselho. Isso não impede que se alguém ver e querer acrescentar algo além do que foi tratado pelos membros da
fraternidade poderá fazê-lo.
No mês de fevereiro a reﬂexão foi pessoal com a intenção que cada um recordasse e retomasse a importância de nossa
iden dade de Frades TOR. Um Frade TOR é um penitente sempre a caminho da conversão. É isso que professamos e temos que
viver a par r da fraternidade em que estamos. A história de nossa iden dade nos leva a perceber e a sen r que sempre se está
a caminho quando se quer viver a perfeição do Evangelho. O Evangelho nos possibilita sempre responder com o novo frente aos
desaﬁos internos e externos da vida religiosa no mundo contemporâneo.
Quando se busca na nossa cons tuição o tema vida fraterna, a primeira palavra tem seu fundamento na Regra TOR: “E
demonstrem com as obras o amor que tem entre si. E, com conﬁança um demonstre ao outro as suas necessidades, para que,
esforçadamente busquem e sirvam tudo aquilo de que cada um precisa”. (Regra Tor, 23).
Para em seguida as nossas cons tuições em seus parágrafos nos lembrem: “Toda a família humana é chamada a formar uma
comunidade de amor, porque cada um de nós é membro par cipante daquela sagrada comunhão que une profundamente o
Pai, o Filho, é o Espírito Santo. Deus nos chamou em Cristo como chamou os primeiros Cristãos e os primeiros ﬁlhos de São
Francisco para viverem juntamente com Ele o mistério da vida Fraterna. Nela devemos procurar cada vez com maior intensidade
o Senhor, centro de nossa unidade e fonte de amor. Ele que se manifesta em nossos irmãos e em todos os homens,
especialmente nos pobres e nos humildes e sofredores”.
E ainda: “São Francisco, inspirado por Deus a seguir Jesus Cristo, inicia uma forma de vida Evangélica alicerçada na Fraternidade.
Seguindo o seu exemplo, nós abraçamos essa forma de vida e cons tuímos uma verdadeira fraternidade. Ē necessário que nela
sempre reine o Espírito de unidade, de sinceridade e de alegria Franciscana. Todos os Frades honrem-se mutuamente. O amor
mútuo possui um grande valor de testemunho e manifesta aos homens, tanto nossa fraternidade quanto a nossa caridade”.
A luz do que diz a Regra e Nossa Cons tuição TOR resta saber como anda o nosso ânimo para poder fazer a revisão de nossa
caminhada fraterna no local que estamos como membros Frades da Vice-Província Nossa Senhora Aparecida.
Porém, é bom ter presente que nossa fraternidade com suas virtudes e desaﬁos está inserida na sociedade contemporânea em
que encontramos pessoas que perderam a esperança, famílias desestruturadas e com muitas diﬁculdades, crianças
abandonadas, jovens sem nenhuma perspec va de qualquer futuro, doentes e idosos abandonados, ricos com muitos bens
materiais mas com grande vazio no coração, homens e mulheres à procura do sen do da vida, pessoas humanas ví mas de todo
e qualquer po de violência, desempregados, sem-terra, sem moradia, enﬁm, são muitas as situações de exploração do ser
humano e desvalorização da sua dignidade como pessoa.
Atento a realidade humana com suas marcas de dor o Papa Francisco na carta apostólica ás pessoas consagradas recorda que as
muitas transformações da vida humana estão diretamente ligadas aos muitos desaﬁos que marcam a vida religiosa atual, e faz o
seguinte ques onamento aos consagrados de hoje: Jesus é verdadeiramente o primeiro e o único amor, conforme professado?
Não responderemos a nenhum desaﬁo seja ele interno o externo a vida de nossa fraternidade e consequentemente não haverá
renovação na vida religiosa se Jesus não for a nossa eterna paixão.
“Mostrai a todos que seguir Cristo é pôr em prá ca o seu Evangelho enche o coração de felicidade. Contagiai com essa alegria
quem se aproxima de vós, então muitas pessoas dela vós perguntarão a razão e sen rão o desejo de compar lhar conosco a
vossa maravilhosa entusiasmante aventura evangélica”. (Mensagem do Papa Francisco por ocasião da Abertura do ano da vida
Consagrada, 30 de novembro de 2014).
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No úl mo Capítulo de Nossa Vice-Província Nossa Senhora Aparecida a propostas que assumimos para a vida fraterna e Comunitária
foram:
- Os ministros locais das fraternidades mais próximas organizem re ros em conjuntos cada três meses envolvendo também os
vocacionados e os membros da OFS;
- A equipe de animação vocacional con nue elaborando o Calendário Vocacional;
- Cada Fraternidade nomeie um responsável de enviar as informações para o Secretário da Província para que se elabore o
No cias TOR;
- Cada fraternidade tenha uma missa Conventual ou Adoração ao San ssimo Sacramento ao menos uma vez por semana.
Mesmo num contexto de pandemia nesses anos como foi possível implementar em nossa fraternidade local as propostas
sobre vida Fraterna e Comunitária do úl mo capítulo em nossa fraternidade local?
Tendo presente nossa iden dade e os desaﬁos internos e externos para viver nossa vida de Consagrados, qual é nossa
contribuição concreta que apresentamos enquanto fraternidade local para caminhar em unidade como Vice-Província Nossa
Senhora Aparecida?

Frei Agos nho Odorizzi
Ministro Provincial

MENSAGEM DO MINISTRO GERAL SOBRE A TRAGÉDIA NA UCRÂNIA
Diante do drama da guerra, rezemos e construamos a paz!
«Ele será o juiz das nações, o governador de muitos povos. De suas espadas forjarão relhas de arados, e de suas lanças, foices. Uma nação
não levantará a espada contra outra, e não se arrastarão mais para a guerra. Casa de Jacó, vinde, caminhemos à luz do Senhor.» (Is 2,4-5).

Caros irmãos e irmãs TOR,
Que o Senhor lhe dê a paz!
Hoje esta saudação torna-se um desejo suplicante ao Criador e um desejo profundo para cada um de vocês e, especialmente, para
todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem com a guerra na Ucrânia, embora não nos esqueçamos de outras partes do planeta.
Como franciscanos e franciscanas, somos chamados a ser testemunhas e portadores da paz de Cristo, especialmente em situações
de conﬂito e agressão à vida. Os líderes das nações envolvidas têm uma grande responsabilidade neste conﬂito, pois são seus povos
que sofrem as consequências de suas decisões. A mídia já está relatando os horrores da guerra sofridos por aqueles que se abrigam
desesperadamente dos ataques, incluindo crianças, mulheres e idosos; os que fogem às pressas para os países vizinhos e os que já
perderam a vida de forma violenta. Rezemos ao Pai da humanidade, Senhor da vida e da história, por todas as ví mas desta guerra e
por quantos dela sofrem diretamente, para que logo encontrem segurança e assistência em suas angús as e sofrimentos. Peçamos
ao Al ssimo Bom Deus que ilumine aqueles que têm nas mãos o poder de decidir o curso dos acontecimentos para que busquem
soluções justas e pacíﬁcas para seus conﬂitos, pensando no bem comum de todos os povos.
Nesse contexto, muitas vozes individuais e cole vas foram levantadas para condenar o conﬂito armado e propor negociações
diplomá cas entre as partes envolvidas. A voz do sucessor do Apóstolo Pedro, o Papa Francisco, ressoou claramente, convidando ao
diálogo e à oração pela paz. Façamos o possível para par cipar do dia de oração e jejum convocado pelo Santo Padre para esta
Quarta-feira de Cinzas. Esta inicia va foi anunciada por muitos meios de comunicação, mas talvez alguns de nós não tenham do a
oportunidade de ouvir com atenção. Este domingo será uma grande oportunidade para promovê-lo aos ﬁéis reunidos na celebração
eucarís ca e em outros eventos ou meios de comunicação.
Sem dúvida, vivemos momentos históricos cruciais: enquanto caminhamos para o que parece ser o ﬁm da pandemia, surge outra
grande ameaça à humanidade, pois as consequências de uma guerra internacional em nosso tempo não podem ser calculadas.
Diante do drama da guerra, rezemos e construamos a paz todos os dias com súplicas cheias de fé e construindo e reconstruindo as
relações humanas, através da experiência real e concreta dos valores evangélicos.
"Bem-aventurados os que trabalham pela paz, porque serão chamados ﬁlhos de Deus" (Mt 5,9).
Negombo, Sri Lanka, 26 de fevereiro de 2022.
Amando Trujillo Cano, TOR
Ministro Geral
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- A intenção para o mês de março que está no nosso calendário
vocacional:
Rezemos para que nós cristãs, diante dos novos desaﬁos da
bioé ca, promovamos sempre a defesa da vida com a oração e
ação social.
- A fraternidade responsável para enviar textos para o bole m
informa vo no cias TOR para o mês de abril é a fraternidade
Nossa Senhora De Ladreche.
Enviar para Fr. José Carlos até dia 15 de março.
- De 18 a 30 de Abril Fr. Agos nho estará em visita as
Fraternidades de Nossa Senhora dos Anjos e Nossa Senhora de
Loreto no Amazonas.
- Entre os dias 4 e 6 de Março acontecerá a Convivência
Vocacional em Nova Olinda do Norte. Nossas preces!
- No dia 26 de março na Fraternidade de São Francisco do
Pantanal em Poconé MT ocorrerá o Encontro Vocacional.
Nossas preces!

Domingo

Sínodo, Concílio, Sinodalidade
“O caminho da Sinodalidade é o caminho
que Deus espera da Igreja no Terceiro
Milênio. A Igreja, que não é uma fortaleza,
mas uma tenda capaz de ampliar seu
espaço para dar acesso a todos. A Igreja
deve ser “em saída” senão não é uma
Igreja; é uma Igreja de “portas abertas",
chamada a ser sempre a Casa aberta do
Pai. Assim, se alguém quiser seguir a ação
do Espírito e buscar a presença de Deus,
não encontrará o obstáculo de uma porta
fechada” (Papa Francisco)
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Js 5,9a.10-12
2Cor 5,17-21
Lc 15,1-3.
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CAMPANHA DA
FRATERNIDADE 2022
TEMA: “Fraternidade e
Educação”.
LEMA: “Fala com sabedoria,
ensina com amor”.
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da Igreja
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2Sm 7,4-5a.
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Anunciação
do Senhor
Is 7,10-14;8,10
Hb 10,4-10
Lc 1,26-38

S. Turíbio de
Mogrovejo,
bispo
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(Pr 31,26)
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Gn 15,5-12.
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Fil 3,17-4,1
Lc 9,28b-36
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FOTO: PASCOM S. JORGE - MANAUS

Quarta-feira Quinta-feira
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INTENÇÕES DO
FERIADOS
APOSTOLADO
DA
ORAÇÃO
5 (ter.)
Carnaval

Pela resposta cristã
aos desaﬁos da
bioética: Rezemos
para que nós, cristãos,
diante dos novos
desaﬁos da bioética,
promovamos sempre a
defesa da vida com a
oração e a ação social.
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E FRATERNIDADE SÃO FRANCISCO - POCONÉ / MT

ASSEMBLEIA PAROQUIAL (08/12/2021)
De acordo Plano Diocesano de Pastoral (20212023), o pilar assumido para 2022 foi o da
Caridade. Nossa Paróquia decidiu em
Assembleia reforçar ainda mais os trabalhos
caritativos e as Pastorais Sociais.

REFORMA CASA DA SOPA
Paróquia e Associação Padre Pio concluem a
primeira fase de reforma da cozinha e banheiros da
Casa de Alívio São Pio (Casa da Sopa).

MANUTENÇÃO S. FCO DO PANTANAL
A Missão da Ordem realizou pela segunda vez os
reparos na ponte de madeira e a manutenção da
placa que já estava deteriorada. Assim que passar
o período das chuvas assumiremos a manutenção
da imagem de São Francisco.
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FRATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LORETO - MANAUS / AM

ASPIRANTES EM MANAUS
Os frades de Manaus acolhem no convento
Nossa Senhora de Loreto quatro jovens
aspirantes que irão realizar a experiência
fraterna e o discernimento vocacional.

FOTO: Fr. Faustino
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No dia 07 de março festejos mais um ano de vida de
frei Jacques ALBERT.
Frei Jacques, nós, frades da Vice- Província Nossa Senhora
Aparecida, louvamos e bendizemos a Deus
pelo dom de sua vida!
Seu testemunho de oração, de fé,
de humildade e de trabalho
embeleza o jardim de Deus
como estas ﬂores no seu quarto!
Viva a criação de Deus!
Viva a vida de quem cuida com tanto amor!
Com as Santas Perpétua e Felicidade demos graças a Deus!
Feliz aniversário frei Jacques.
(Fr. Hilário Vlacanaia)

FOTO: Fr. Faustino

NOTÍCIAS TOR

Página 7

Março / 2022

NECROLÓGIO DA VICE-PROVÍNCIA NOSSA SENHORA APARECIDA DO BRASIL
MARÇO

+02/1955 - fr. Sebastião Reynaud - TOR
+01/2016 - fr. Luiz dos Reis Pacheco - TOR
+28/2016 - fr. Ângelo Migliori - TOR
+10/2019 - fr. Antonio Alves da Costa - TOR

Datas Comemorativas

Frei Cris ano Piva Oshiro
- Votos Solenes (03/03/2001)
Frei João José Luiz de França
- Ordenação Diaconal (29/03/2008)

