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Por isso, nesta edição chegaremos até você com partilhas das Irmãs, Formandas e 
Vocacionadas. Convido-as a se deixarem tocar pelo ideal de Madre Clara, pelo 
Carisma Franciscano Aparecida, e perguntar-se: O que farei da minha vida? Será 
que Deus não me chama para ser Irmã neste carisma? Já pensou nisso? Se tens 
interesse podes entrar em contato que com alegria posso te acompanhar e te 
ajudar no seu Projeto de Vida. 

A Espiritualidade e Carisma de nossa Congregação encontram sua fonte no 
Evangelho como regra de vida, que nos torna solidárias com o povo nos espaços 
de missão, sendo simples, acessível, alegre e disponível no modo de ser e servir.

Olá querida jovem, chegamos até você com esta 
edição totalmente online do CAMINHANDO. 
Queremos caminhar com você.  Este folheto traz a 
vida e missão das Irmãs, Formandas e Vocacionadas. 
Não perca de conhecer um ideal iniciado por Madre 
Clara Maria, há 92 anos.
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Ir. Adriane Bertoncelli

Eis que venho caminhando 
até você!!!
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Caminhando

Conhecer a vida e a missão das Irmãs em nossas casas chamadas de “Betânias” 
é um espaço que permite beber da Espiritualidade Franciscana Aparecida, do 
carisma que Madre Clara sonhou e começou e que nos permite na diversidade de 
dons continuar, com cada jovem que chega, a fazer a experiência com Jesus, 
como Ele fazia com seus amigos.

Convidamos as jovens a participarem de nossa vida. Estamos dispostas a nos 
aproximar, conhecê-las, escutá-las, caminhar junto. Queremos sentar à mesa, 
partilhar o pão, revelar Jesus.

Faz parte de nossa proposta da Animação Vocacional 
estar no meio das juventudes. Jesus nos ensina estar lado 
a lado com os jovens, como Ele fez ao se aproximar e 
caminhar com os discípulos de Emaús. Os discípulos 
encontram sentido para suas vidas e esperança com a 
presença de Jesus. Ele participa da caminhada dos 
discípulos, escuta-os, preenche o vazio interior, responde 
aos questionamentos, sacia a sede deles com suas 
palavras, dá sentido ao vazio que eles carregam. Ajuda a 
resgatar os sonhos e as esperanças.

Nos encontros com as 
juventudes, sentamos juntas 
partilhamos a vida e o 
alimento,  vivenciamos 
momentos de oração diante 
do Divino Hóspede, Jesus 
Cristo o nosso Mestre. 
I r m ã s ,  F o r m a n d a s  e 
V o c a c i o n a d a s  s e 
encontrando, falando dos 
sonhos e descobrindo neste 
ideal qual o nosso Projeto de 
Vida.

Encontro
de Vocacionadas
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Vocacionadas

Caminhando

Bom, adorei ter passado esses três dias junto a vocês. Foi uma experiência muito 
legal, e que bom que eu pude conhecer pessoalmente um pouco dessa vida. 

Também a gente não fica na mesmice do dia a dia, fizemos várias coisas, que 
vocês Irmãs ensinaram para nós vocacionadas, um jeito de dar sentido maior 
para a vida. Foi extremamente maravilhoso estar com vocês e bem como, ser 

acompanhada por vocês (JAÍNE REICHERT)

As jovens que participaram de diferentes encontros e de experiências em nossa 
Betânia, falam do que viram, sentiram, entenderam, ouviram e experimentaram...

O discernimento é um processo que vai 
acontecendo com cada jovem que faz 
seu Projeto de Vida a partir de suas 
opções  e  de  suas  esco lhas .  A 
experiência que cada jovem vive é 
única, importante e necessária para 
se encontrar consigo mesma e poder 
dizer sim a Deus, respondendo a sua 
vocação. Este tempo de discernimento 
é único para cada jovem, pois possibilita 
que cada uma se pergunte e busque 
respostas. Diante de uma grande decisão 
é melhor tentar que não arriscar.

Gostei muito por que tive uma nova experiência, conheci pessoas novas, consegui 
entender como as Irmãs vivem, gostei dos jogos e brincadeiras que aconteceram 
aqui. Nós fomos muito bem recebidas. As Irmãs nos ensinaram muitas coisas, e 

enfim, adorei o encontro (GLENDA TAILA WACHOLZ)

Eu gostei muito, foi uma experiência incrível. As Irmãs são queridas, 
acolhedoras. Aqui eu me senti em casa. Gostei dos jogos, das atividades e 
tudo que nós fizemos aqui. Fomos bem acolhidas. Enfim, foi muito bom! 

(THAILA FERNANDA DE MELO)
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Para mim foi um momento de fortalecer minha fé e de renovar o 
compromisso de anunciar Jesus Cristo. Conhecemos a vida e a missão das 

Irmãs em outros estados e países. Pessoas que se doam e são felizes.
(ANDRINELLI KEMPF)
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Caminhando

Eu estive em uma experiência que me fez mudar meu pensamento sobre as 
Irmãs, e com a graça de Deus eu quero dar os meus primeiros passos rumo a 

minha caminhada aqui na Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa 
Senhora Aparecida. Conheci quatro Irmãs e uma Juvenista. Diferentes idades e 

mentalidades que me ajudaram muito no meu discernimento e que são pessoas 
que realmente posso contar... Enfim, foi muito bom estar aqui na congregação, 

junto com todas vocês (GABRIELA ROSA DOS SANTOS MACIEL).

O encontro foi uma experiência única. Momento de convivência, conhecer 
pessoas diferentes, de culturas diferentes, onde cada uma pode relatar o 

próprio testemunho e refletir a sua vocação e qual o melhor caminho a ser 
seguido na própria caminhada (KARINA DE CASTRO NORRONHA)

Eu achei o encontro muito bom, foi uma experiência maravilhosa. Gostei muito 
de passar esses dias com as Irmãs, são todas bem queridas e atenciosas. Adorei as 
dinâmicas, as brincadeiras... Enfim, amei tudo o que vivemos no encontro. Pode 

ter certeza que quando tiver de novo e eu quero poder vir novamente
(YASMIN DE PAULO SANTANA).

Poder tirar um tempo para repensar minha vida, como estou me sentindo 
nesta caminhada. As alegrias que esse dia me deram foram uma energia 

para seguir e olhar com mais carinho para minha vida e vocação. Posso sim 
servir a Deus na caminhada religiosa e que minha caminhada pode ter curso 
alterado e isso vai completar aquilo que sei que ainda me falta para ser feliz.

(CÉLIA BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS)

O encontro foi muito especial, as Irmãs foram muito acolhedoras. Teve muitas 
adolescentes e jovens e isso deixou o encontro melhor. Brincamos de “zip, zap, 
zup”, pulei no pula-pula, fizemos reflexões e pintamos a “Mandala” a partir 

das notas; rimos muito; conversamos; partilhamos nossa vida. Foi incrível!
(ANA LUISA KERBER MORAES)

Me senti bem. Parte da família das Irmãs. Percebi um modo de viver a vida 
com mais sentido, diferente do meu, mais alegre e com grandes ensinamentos. 

Senti-me muito bem, de fato estava em casa e sonho em estar aqui no 
próximo ano (MANUELA SONTAG)
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Nós, como juvenistas, temos certeza de que nessa experiência de conviver com as 
Irmãs, podemos contar sempre com a presença de Deus através delas e da 
caminhada que fazemos. Ele vai nos mostrando o caminho e, nós ao longo da nossa 
caminhada, podemos amadurecer e crescer no nosso discernimento vocacional; ser 
feliz ao longo da caminhada.

Olá, Paz e Bem! Eu sou a jovem Kétlin Agnes Machado, 
tenho 16 anos, sou natural de Sobradinho/RS. Eu sou a 
jovem Amanda de Lima Mileski, tenho 14 anos e sou 

natural de Osório/RS.

Para nós está sendo uma experiência de discernimento, 
convivência com as Irmãs no qual estamos aprendendo muito, 
com cada experiência e percebendo o chamado de Deus.

Em fraternidade aprendemos a conviver de um jeito simples, 
alegre e agradável. Com as Irmãs partilhamos a vida e 
aprendemos a fazer as tarefas com união de todas, conversamos 
sobre muitos assuntos. Jogamos cartas, vôlei e futebol. Temos 
momentos de oração e trabalhamos nos ajudando nas atividades e damos umas boas 
risadas muitas vezes.

Aqui nós também ajudamos na paróquia, nas pastorais como: catequese, missas e 
participamos de grupos de jovens. Este é um espaço onde crescemos muito e tem 
mais de 60 jovens que integram o grupo.

A todos vocês que leem este artigo, podem ter certeza que nós fizemos uma escolha 
certa ao optar por esta experiência. Desafiamos mais jovens como nós a 
fazerem o mesmo, e vão perceber que é uma experiência muito significativa. 

Vamos contar um pouco da nossa rotina antes da pandemia causada 
pelo vírus da Covid-19: todos os dias temos os nossos momentos de 
encontro com Deus, estudos de manhã; cuidamos do jardim e da 
casa e temos momentos de formação com as Irmãs. Jogamos bola, 
cartas, assistimos filmes e escutamos música e fazemos trabalhos 
manuais como: crochê, tricô e ponto cruz; usamos as redes 
sociais para nos comunicar com outras pessoas e familiares. Em 
muitos momentos fazemos visitas às famílias na comunidade e no 

hospital aos doentes. Podemos receber visitas de nossos pais e 
familiares. Aqui é muito legal! Eles podem vir nos visitar e em 

algumas datas nós também podemos ir para casa. 
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Caminhando

Rio Grande do SulRio Grande do SulRio Grande do Sul

Kétlin

Amanda
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“O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me consagrou para 
anunciar a Boa Notícia aos pobres” (Lc 4, 18). O meu sonho é ser 
missionária, dar o meu sim a Deus e seguir o exemplo da nossa Mãe 
Maria. Sempre tenho desejo de ajudar os pobres e abandonados, por 
isso escolhi ser Franciscana Aparecida. A exemplo de São Francisco,  
“é isto que eu quero, é isto que procuro, é isto que desejo seguir”, 
acolhendo toda a pessoa como irmão e irmã. O meu sonho de dar 
mais um passo no processo de formação e a certeza de que Deus está 
comigo.

Caminhando

Juvenato em Guiné-Bissau�Juvenato em Guiné-Bissau�Juvenato em Guiné-Bissau�África Ocidental

sigo como ovelha sigo como ovelha 

que encontrou que encontrou 

pastor”pastor”

eu vou,eu vou,

“Guiadas pela mão “Guiadas pela mão 

com JESUScom JESUS

sigo como ovelha 

que encontrou 

pastor”

eu vou,

“Guiadas pela mão 

com JESUS

G
u

ilh
er

m
in

a
 S

ig
a

G
u

ilh
er

m
in

a
 S

ig
a

G
u

ilh
er

m
in

a
 S

ig
a

“Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz”. Estando na Etapa 
do Juvenato, eu, Jucimiana Lacerda Bambo Costa Lima estou muito feliz 
por dar continuidade ao meu processo formativo, nesta forma de vida 

como Franciscana de Nossa Senhora Aparecida. Com disposição, desejo 
empenhar-me no serviço do Reino de Deus. Agradeço Irmãs e 

principalmente à Irmã Ermelinda que nos acompanha nesta caminhada de 
seguimento a Jesus Cristo.

Ju
cim

ian
a Lacerd

a
B
am

b
o
 C

o
sta Lim

a

“Eis-me aqui, a serva do Senhor” (Lc 2, 38). Primeiramente agradeço às 
Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida presente em Canchungo 
que me acompanharam na minha caminhada vocacional. Muito obrigada 
pela vossa presença na caminhada de fé. Quero ser seguidora de Cristo 
para anunciar a Boa Nova aos irmãos, sendo próxima dos mais pobres, 
a exemplo de Maria ser serva do Senhor.El
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Caminhando

Nesse período espero estar a pronta disposição 
e que seja de muita perseverança, paciência e 

persistência. Que nesta caminhada, possa 
encontrar aquilo que procuro e busco sem parar. 

Me chamo Karen Fernanda, tenho 16 anos e sou 
natural do Careiro da Várzea, estado do 

Amazonas. Ingressei na CIFA no dia 06 de 
fevereiro deste ano. Estou muito feliz e animada 
para este tempo de formação e agradecida com 
a oportunidade de estar aqui com as Irmãs; por 

estarem me ajudando a encontrar, dentro de 
mim, aquilo que Deus deseja.

Espetacular é viver da graça de Deus, percebo nas 
Irmãs e em todos aqueles que o servem o brilho no olhar, a força do 

amor e a vontade de seguir. Espero que eu possa ir onde Ele me enviar.

AmazonasAmazonasAmazonas
Juvenato noJuvenato noJuvenato no
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Postulado: um pedir com a vidaPostulado: um pedir com a vidaPostulado: um pedir com a vida

Caminhando

Nós, Débora Monteiro e Renata Freitas, postulantes 
de segundo ano, fazemos esta confirmação a partir do 
exercício na oração fraterna e pessoal, na experiência 
de serviço na fraternidade, buscando viver as virtudes 
da misericórdia, caridade e cortesia. Juntamente ao 
trabalho na “Escola Especial para Surdos Frei 
Pacífico” onde aprendemos a nos doar cada vez mais à 
missão, junto às pessoas que acolhemos e atendemos.

Você que deseja conhecer mais de perto a Vida Religiosa, tenha coragem de 
lançar as redes e ouça a voz do Senhor que lhe chama. Paz e Bem!

Contribuem com nossas experiências de fé os estudos 
teológicos que fazemos, na ESTEF - Escola Superior 
de Teologia e Espiritualidade Franciscana. Eles nos 
possibilitam uma prática concreta do que aprendemos. Na formação nos sentimos 
cativadas por Jesus Cristo, que nos convida a segui-Lo na Vida Religiosa, nos 
dispondo a fazer esta caminhada, abertas à vontade de Deus e felizes por dizermos 
o nosso sim a cada dia.

Franciscana Aparecida, confirmando

Postulado é “a etapa na qual a formanda faz
a passagem da vida secular para a vida

(DF 119)
sua decisão de seguir Jesus Cristo”
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Meu nome é Maria Augusta Djata, 
postulante do 2º ano, natural de Casolol. 
Com carinho partilho com vocês a minha 
caminhada formativa na etapa do 
Postulantado, em Cacheu – Guiné-
Bissau. 

Olá, queridas e queridos leitores do Caminhando,

Saudação fraterna de Paz e Bem!

Neste tempo de formação e preparando-
me para ir ao Brasil continuar o processo 
formativo, tenho a oportunidade de fazer 

várias experiências junto às Irmãs e o povo 
de Deus, tais como: acompanhando o grupo 

vocacional, ajudando no Projeto “No Kume 
Sabi” e, na casa de formação, aprendendo a 

tocar violão e a fazer trabalhos manuais. 

Com o desejo de continuar seguindo Jesus Cristo, assim como Francisco e 
Clara de Assis, estou muito feliz por fazer parte desta família Franciscana 
Aparecida, buscando confirmar a cada dia o meu sim: “É isso que eu quero, é 
isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer do íntimo do meu coração”.

Caminhando

PostuladoPostulado
  nana Guiné-BissauGuiné-Bissau

Postulado
 na Guiné-Bissau
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A minha rotina é de estudos acadêmicos, 
inclusive o tema do meu TCC é sobre a 
Educadora Madre Clara Maria, fundadora da 
Congregação. Tive a oportunidade de, no final 
do ano passado e início deste, estar em Porto 
Alegre/RS para aprofundar a minha pesquisa e 
experienciar de perto a educadora que foi Madre 
Clara. Através das obras, da espiritualidade e da 
humanidade, percebendo essa mulher que dedicou a 
vida aos mais necessitados de sua época. Agradeço a recepção de todas as 
Irmãs que tive o prazer de conhecer e também pelas contribuições para a minha 
pesquisa.

Ainda sobre minha rotina eu trabalhava em uma escola diariamente antes da 
pandemia começar, tenho oração, retiro uma vez ao mês, Orientação Espiritual, 
formação com as Irmãs da Betânia, momentos de lazer que é maravilhoso, 
passeios ou recreação. Assim sigo com alegria a Caminhada.

Sou Jessica, natural de Porto Esperidião/MT e 
partilho a minha caminhada vocacional que estou 
vivendo na Betânia Santa Clara, em Campo 
Grande/MS. Eu ingressei no Postulado, no dia 
28 de fevereiro de 2020, uma ocasião 
significativa na minha opção de vida que 
procuro fortalecer a cada dia com oração 
pessoal e em Fraternidade. Estou feliz por dar 
esse novo passo. Agradeço a Deus pelo 
Chamado e à Congregação pela confiança e 
pelo crescimento humano e vocacional.
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Caminhando

Postulado no MSPostulado no MSPostulado no MS

Paz e Bem! O lema que me motiva a caminhar:

“Se alguém está em Cristo, é nova criatura” 
(2Cor 5, 17)

Nº 93/2020
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Foi uma celebração linda, onde professei os votos de 
Pobreza, Obediência e Castidade, consagrando minha 
vida a Deus, na forma de Vida das Irmãs Franciscanas de 
Nossa Senhora Aparecida, no desejo de servir onde mais 

precisa.

Enfim, esta celebração foi a confirmação do compromisso do meu Batismo. 
Através dele, assumo na Vida Religiosa Consagrada o compromisso de servir os 

sem vez e sem voz da sociedade. O mundo precisa conhecer Jesus. O reino 
de Deus conta com cada uma de nós, só é preciso ter coragem de arriscar e 
dizer SIM.

Dia 01 de fevereiro deste ano, na Betânia Nossa Senhora 
Aparecida, em Porto Alegre/RS, junto à congregação, meus 

familiares, pessoas das comunidades e pessoas amigas 
celebramos minha Primeira Profissão Religiosa. 

A celebração foi bem celebrada, estava tudo lindo, 
preparada com muito carinho! Para mim foi tudo muito 

especial, emocionante. Não tive como conter as lágrimas de 
gratidão a Deus por me conduzir em cada passo dado, em cada caminho trilhado, 
em cada desafio superado e em tantas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui.

Caminhando

Ele me conduzirá!Ele me conduzirá!

Até aqui o Senhor me conduziu, e Até aqui o Senhor me conduziu, e 
certamente daqui pra frentecertamente daqui pra frente
Ele me conduzirá!

Até aqui o Senhor me conduziu, e 
certamente daqui pra frente

Ir. Rosiane Fernandes
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Ser Irmã Franciscana Aparecida

Neste mês de agosto, completo um ano de minha Primeira Profissão 
Religiosa. Ano vivenciado com alegria e gratidão a Deus por ter me escolhido e 

chamado para ser Irmã Franciscana Aparecida. Renovo meu compromisso com o 
Senhor e com àqueles e aquelas a quem sou convidada a amar e servir. 

Hoje, minha missão está em servir a Deus trabalhando na Escola Especial 
para Surdos Frei Pacífico em Porto Alegre/RS. É um novo aprendizado na minha 
vida de missionária, onde sou convidada a ser sinal e também perceber os sinais 

de Deus em cada pessoa  e nas ações da escola, em vista do bem comum. 
Agradeço a Deus por esta nova experiência de missão.                                    

Farei por amor e com amor.

Desejo a todas as pessoas que lêem o Caminhando  toda Paz e todo Bem. 
Sigamos firmes na fé em Cristo!

Para mim é uma grande alegria! Fiz minha Primeira Profissão Religiosa no 
dia 18 de agosto de 2019, em Campo Grande/MS, acreditando que Deus me ama 

e me chama para serví-Lo, através desta opção de vida. Cada passo em minha 
caminhada vocacional foi na busca de uma entrega total e gratuita. Acredito que 

nosso jeito de ser e viver é um diferencial na sociedade e que juntas, unindo 
forças, podemos contribuir para uma sociedade mais justa e solidária. Por isso, o 

meu sim a Deus se renova todos os dias, na oração pessoal e comunitária, na 
convivência fraterna, na partilha dos dons, no servir com alegria e dedicação.

Caminhando

    Ir. Maria Mar
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Olá querida Juventude e leitores (as) do Caminhando, 
Saudação fraterna de Paz e Bem!

Não há como esquecer nesta partilha da missão os momentos fortes de estar com o 
universo infantil. Nossa missão onde estou é na Educação, atendemos mais de 200 
crianças, sendo algumas de realidades difíceis e que precisam de nossa atenção e 
apoio na educação. Mas o que é gostoso é poder ser presença alegre, brincar, correr e 
sorrir com eles, mesmo que às vezes eles não entendam a sua língua. No convívio 
com as crianças vou aprendendo a lidar com a vida.

Diziam dois missionários que “quando se quer uma coisa, é preciso lutar por ela”. 
E eu, Ir. Keila Maria da Silva Barbosa, natural de Manacapuru/AM, desde que 
ingressei na Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida senti 
o desejo de conhecer a África.  Ao longo da minha caminhada formativa nunca 
deixei de lutar pelo meu sonho, sempre busquei cultivar e amadurecer dentro do meu 
coração o espírito missionário. Acreditem! Certo dia veio a surpresa. Foram “treze 
anos de muita espera” e chegou o dia de dizer sim à missão além-fronteiras: Guiné-
Bissau, na África Ocidental. Aqui estou convivendo com as irmãs, formandas e todo 
o povo de Deus.

Minha gratidão a Deus e às Irmãs por este espaço de partilha da missão, 
proporcionando a todas jovens que desejam conhecerem a nossa forma de vida, a 
despertarem dentro de si a paixão pela missão. Não tenham medo queridas jovens de 

sonhar.  Não tenham medo de ouvir a voz de Deus lhe chamando: “Vem e Segue-
Me”, pois “quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem gastar a sua 
vida em benefício dos outros, vai salvá-la” (Lc 9, 24). Coragem!

Desde que saí do meu país a minha maior 
preocupação era as doenças que poderia pegar, no 

caso a malária. Com frequência o povo sofre com 
essa doença e morre sem saber de qual doença 

que causou a morte. Até hoje fico sem entender 
esta dinâmica da vida, que acontece com este 
povo, mas não posso ficar indiferente perante 
esta realidade. É preciso ter fé e confiança 
para caminhar com eles e ajudá-los a carregar 
as cruzes de cada dia.

Encanto-me com a beleza da juventude 
presente nas Comunidades, nos serviços 

pastorais, no canto e vejo nas missas rostos de 
jovens que buscam fortalecer a sua fé em Jesus 

Cristo. As celebrações dos Sacramentos para 
esta juventude é uma festa grande. Há alegria, 

danças, tambores e sem contar as músicas litúrgicas 
em suas línguas que dão mais brilho na Liturgia. 

Surpreendo-me como os Sacramentos são celebrados com 
tanta fé e alegria por este povo.

Caminhando

em terras Guineenses”

“Atravessar fronteiras e ser
a voz de Deus nesta missão

Ir. Keila Maria da Silva Barbosa
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Às vezes fico pensando como nasce no coração o 
desejo da consagração. Observo as maravilhas da 

humanidade e do mundo. Muitas coisas e atitudes me 
atraem. Penso que são boas, mas as mesmas não 
conseguem me fazer transbordar de amor. Vejo 
seres humanos destruindo o que foi criado com 
tanto cuidado para o bem comum. Sinto palpitar em 
mim a liberdade de Deus Trino em dar o melhor aos 
humanos, inclusive à liberdade para a escolha em 

preservar e destruir.

Não tenho dúvida que escolher a vida de Irmã e morar com outras pessoas que 
buscam a mesma escolha, é fazer opção contra todas as propostas passageiras, 
oferecidas pela sociedade. É escolha única e pessoal, um sabor que só quem vive 
sabe dize-lo. Algo que não é possível deixar por melhor que sejam as outras 
propostas. É sentir-se pertencente a quem nunca lhe abandona, por mais difícil que 
seja a tarefa confiada. É viver o prazer de não se pertencer mesmo com os limites 
humanos. 

Quando deixo a luz de Deus falar-me através de 
todos os movimentos da criação sinto-me inteiramente 

envolvida em seu amor e não poderia assumir outro estado de 
vida a não ser este: consagrar-me inteiramente a Ele para servi-Lo. Aí entendo 
minha escolha e a escolha de tantas pessoas: servir as pessoas com a mesma 
liberdade que Deus fez. Dar a vida a quem nem se quer solicita a minha ajuda. 
Apenas estar aí para testemunhar o amor de Deus em todos os atos, na prontidão 
generosa de ser presença de Deus a todos os corações e no cuidado com toda a 
criação.

Nada e ninguém prendem sua escolha. Deixe “tudo” pais, amigos, propostas 
sociais... para ter o TUDO que provém de Deus e viver com o nada próprio, porque 
você é doação constante a serviço do Reino.

Viva esta alegre proposta de alguém que se faz barro na mão do oleiro e 
alegra todos os olhares que veem a beleza da arte do criador que 
constantemente recria. Boa opção vocacional.

Para você que está no processo da escolha do estado de vida que deseja assumir, 
não hesite em confiar-se a Deus na proteção de Nossa Senhora. Nunca deixe a 
dúvida ser maior que a certeza da escolha. Saiba que a Trindade lhe escolheu 
primeiro. O medo não pode ser seu companheiro, mas sim a certeza de que você 
consegue amar e o amor supera qualquer obstáculo. 

Caminhando

O DESEJO DEO DESEJO DE
COMO NASCECOMO NASCE

SER IRMÃSER IRMÃ
O DESEJO DE
COMO NASCE

SER IRMÃ Ir. Iriete Ignez Lorenzzetti
Ministra Geral
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A Cultura da não violência é um modo de ser, viver e se relacionar, onde a 
promoção da vida de cada sujeito humano e, em especial da vida negada, 
marginalizada e empobrecida, é assumida como um valor primordial. Ao 
alimentar esta cultura as pessoas são convidadas a rejeitarem e repudiarem 
toda forma de violência, seja ela ativa ou passiva.

Que continuemos firmes em nossa caminhada vocacional levando em frente 
os valores de São Francisco, Santa Clara e Madre Clara, que nos antecederam 
na construção de um mundo mais junto e fraterno. Paz e Bem!

Com a ajuda das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida, ao longo 
de 2019, foram visitadas 36 escolas, com oficinas sobre este tema em diferentes 
regiões do RS. No total ocorreram 69 atividades que contabilizaram um pouco 
mais de 4000 mil participantes.

“Quem é da Paz promove a Vida” é uma campanha iniciada em 2018 para a 
difusão da “Cultura da não violência”, entre os adolescentes e jovens.

Projeto “Quem é da Paz promove a vida”

Frei Franklin Freitas, OFM
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Caminhando

Nós te seguiremosNós te seguiremosNós te seguiremos

mas, para que te sigamosmas, para que te sigamos

ninguém caminha.ninguém caminha.

a verdade e a vida.a verdade e a vida.

estrada acolhedora.estrada acolhedora.

Nós te seguiremos Senhor Jesus;Nós te seguiremos Senhor Jesus;

chama-nos pois sem ti,chama-nos pois sem ti,

Tu és, com efeito, o caminhoTu és, com efeito, o caminho

Recebe-nos comoRecebe-nos como

a verdade pode acalmar.a verdade pode acalmar.

Amém.Amém.
Vivifica-nos porque só Tu és a vida. Vivifica-nos porque só Tu és a vida. 

Acalma-nos como sóAcalma-nos como só

mas, para que te sigamos

ninguém caminha.

a verdade e a vida.

estrada acolhedora.

Nós te seguiremos Senhor Jesus;

chama-nos pois sem ti,

Tu és, com efeito, o caminho

Recebe-nos como

a verdade pode acalmar.

Amém.
Vivifica-nos porque só Tu és a vida. 

Acalma-nos como só
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