CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA FRANCISCANA DO BRASIL
REGIONAL: Goiás, Tocantins e Distrito Federal.

Anápolis, 15 de maio de 2018.
Prezados Irmãos e Irmãs: Formadores (as), Postulantes, Aspirantes das Congregações e
Fraternidades Franciscanas, Associados (as) e simpatizantes de São Francisco de Assis,
Paz e Bem!

“Senhor, fazei de mim um Instrumento de vossa Paz...” (São Francisco de Assis)
Atenção, Irmãos e Irmãs! Esperamos que haja entre nós desejo e esforço para uma
melhor integração como uma só família. Bebemos da mesma espiritualidade que nos
une, congrega e se fortalece também, no conhecimento uns dos outros e na
aprendizagem da convivência fraterna como família. Nosso querido e simpático
inspirador Francisco de Assis deixou para nós e para toda a humanidade um
motivador legado de valorização do ser irmão...
O INIFRAN, que faz parte da Programação da CFFB do Regional Centro Oeste é sempre
uma oportunidade de integração dos (as) jovens iniciantes, membros das ordens franciscanas
e dos (as) seus (as) respectivos (as) formadores (as). É preparado com muito carinho e
convicção de sua positividade. Contamos com a presença de todos (as).
Como é do conhecimento da Família o INIFRAN destina-se aos iniciantes de todas as
Congregações Franciscanas (masculinas e femininas), Fraternidades da Ordem Terceira
Secular, Associados (as) de Congregações, JUFRA e amantes de Francisco de Assis.
Objetiva a informação e aprendizado de conteúdos formativos necessários à formação dos
participantes, além do estar juntos como uma só Família.
Assim, com verdadeiro espírito de comunhão, esperamos conviver com todos (as) neste
tempo privilegiado do INIFRAN/2018. Que, desde agora, se sintam acolhidos (as) e bem
vindos (as)! Por favor, divulguem esta correspondência e beneficiem mais irmãos e irmãs.
Atendendo à solicitação dos participantes do INIFRAN/2017, assim ficou definido:
➢
➢
➢
➢
➢

Tema: Francisco de ontem e de hoje;
Assessoria: Frei Moacir Casagrande, OFMcap;
Data: 01 a 03 de junho de 2018;
Local: Centro Franciscano de Formação Paz e Bem (CFFPB), Anápolis, Goiás,
Hospedagem / alimentação: R$ 160,00 (cento e cinquenta reais) por pessoa, pelo
final de semana;
➢ Lembrete: trazer Bíblia, Fontes Franciscanas, Liturgia das Horas, roupa de cama /
banho, instrumentos musicais, jogos, bola, biscoitos, bolos, frutas, ou “algo típico
de junho" etc., (o que quiser trazer para partilhar).
➢ Confraternização da noite do sábado: sinta-se responsável pela construção e
realização desse momento de lazer. Sugerimos que tragam roupas apropriadas e,
quem sabe, uma linda Quadrilha poderia embelezar a Confraternização?

➢ Confirmação de sua presença, até dia 27 de maio, pelos “E-mails” abaixo ou
comunicação direta por telefone.
Irmã M. do Socorro Rosal: irmssrosal@yahoo.com

(atenção, não tem br )

Irmão José Pereira Filho: zezinho.delurdes@gmail.com
Telefones para contato: 62-3333 3800 / cel. 62 - 99268 6102

Irmã Socorro Rosal

61-3625 4718/ cel: 61 - 99285 6712

Irmão Zezinho

Atribuições já confirmadas:
Preparação do Ambiente/Ornamentação e Alojamento: Ir. Solange Helena e aspirante das
Irmãs, Franciscanas de Allegany,
Confecção de Crachás e Recepção: Irmãs da Fraternidade de Santa Isabel da Hungria,
Oração de Abertura do Encontro: Ir. Ana Paula, Franciscana da divina Misericórdia:
Oração Matutina do sábado: Ir. Beatriz, das Irmãs Franciscanas de Maria Imaculada.
Constituição das demais equipes: será feita 6ª-feira à noite. Contamos com a
disponibilidade do grupo.
Orientação: como chegar ao Centro Franciscano de Formação Paz e Bem (CFFPB)
01-De ônibus:
❖

Há duas opções:
a) Descer na Rodoviária Local, depois, vir caminhando para a Avenida Goiás,
atravessá-la e pegar qualquer um dos ônibus citados via Santa Casa:
Formosa: Quarta Etapa, Branápolis, JK Nova Capital, Residencial Leblon.
Pedir ao Motorista e, descer no ponto do Convento Mãe Admirável, na
Avenida Jamel Cecílio. Atravessar a avenida, contornar a Capela de Santa
Maria dos Anjos. Seguir em frente e, a poucos metros, Já na Avenida A (
Alex Batista), você se depara com o PORTÃO de ENTRADA do CFFPB.
b) Descer na Rodoviária Local, depois, pegar o coletivo para o terminal e, de lá,
pegar qualquer um desses ônibus citados (box 07) e seguir o trajeto acima
indicado.

02- De Carro:
❖ Apenas seguir o endereço abaixo:
Centro Franciscano de Formação Paz e Bem (Referência Convento Mãe
Admirável)
Avenida A (Alex Batista) S/N Qd. 65 Lt. 32 Bairro Jundiaí
75.114-010 Anápolis, Goiás
Telefone: 62-3333 3800 ou Celular: 62 - 99268 6529.
p/ Diretoria Regional da CFFB Regional e a Equipe de Coordenação do INIFRAN / 2018,
Irmãs: Ana Paula, Socorro Rosal, Valdete e nosso Irmão Zezinho..

