FRATERNIDADE SANTA CLARA
HISTÓRIA

Em 1988, após o nosso casamento surgiu uma forte ideia de formar um grupo
franciscano. Comecei a trabalhar esse objetivo em minha vida.
Com a Cris, que sempre me apoiou desde o inicio, fomos juntos visitar a OFS
de Campinas algumas vezes. No entanto não gostamos do tipo de reunião que
faziam, não agradou.
Com o passar do tempo continuei a tentar juntos com os frades de Nova
Veneza.
Participamos juntos do centenário dos Franciscanos em São Paulo. Nesse dia,
estando em Piracicaba procurei um frei para maior esclarecimento sobe a OFS,
esse deu uma resposta muito amarga. Na opinião dele a OFS só atrapalhava,
dava muito trabalho. Pensei, não quero dar trabalho, muito pelo contrário, mas
foi um balde de água fria. Por um tempo deixei de pesquisar.
O tempo passa, mas a ideia original ficou sempre presente.
No ano de 1991 escrevi esse texto logo abaixo que está em meu livro O Anjo.
Coloquei o texto na integra, na época levei esse texto para o Pe. Mansur dar
uma olhada e depois de refletir um pouco ele disse. Também quero participar
desse grupo, tenho muito que aprender.
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Este grupo que agora inicia tentará viver a espiritualidade Franciscana.
Aprenderemos juntos, cresceremos juntos com o objetivo de transmitir a Paz,
não ao mundo, mas aos que estão mais próximos de nós. Como disse Santa
Tereza: “Contentai-vos em ajudar aqueles que estão em vossa companhia. A
nossa obrigação para com eles é maior”.
Que nenhum de nós tenha o objetivo de se destacar, mas sim, ser o
menor, aquele que mais serve. Deveremos cultivar a humildade, principalmente
a interior, ou seja: procurar conhecer a verdade sobre si mesmo, de aceitar
essa verdade e viver de acordo com ela. “O homem não pode receber coisa
alguma se lhe não for dada do céu”. (Jo 3, 27)

Deveremos ser alegres e levar essa alegria aos outros. Ter Paz! Muita
Paz! Compreensivos e pacientes, “Ter muita paciência, porque a paciência
leva-nos para o céu.” (Jacinta)
Deveremos perceber a presença de Cristo em todas as criaturas,
animadas e inanimadas, assim sendo, respeitando-as com muito amor.
Tentaremos criar condições dignas de vida a todas as criaturas.
Depois de tudo isso “não vamos pensar que o Senhor tenha necessidade
de nossas obras. Ele só quer a determinação de nossa vontade” (Santa
Tereza). Nós devemos considerar-nos como servos inúteis, como disse Cristo
(Lucas 17,10).
Entrego nas mãos de Maria, nossa mãe, esse grupo que agora inicia.
Faça de nós um instrumento da Paz de seu Filho Jesus.

Isto é apenas um sonho, mas um dia... Quem sabe!

Nós devemos ter muito cuidado na nossa caminhada, não é necessário
ter pressa. É preciso encher-se primeiro, só assim transbordará um dia...
Santa Tereza disse:

“Repito: é necessário ir com discrição, porque em algumas ocasiões
será obra do demônio. É bom nem sempre deixar a oração quando o
intelecto está muito distraído e perturbado, e nem sempre atormentar a
alma obrigando-a ao que está acima de suas forças. Há outras ocupações
de obras de caridade e leitura de bons livros, ainda que por vezes nem
isto seja possível. Sujeite-se então a servir o corpo, por amor de Deus,
para que ele muitas outras vezes sirva à alma. Tome alguns passatempos
santos de conversações virtuosas, ou vá ao campo, conforme o conselho
do confessor. Em tudo é grande coisa a experiência, que dá a entender o
que nos convém. Em tudo se serve a Deus. Suave é o seu jugo. É grande
não trazer a alma arrastada, como se diz, se não leva-la com suavidade,
para seu maior aproveitamento.”

(Livro da vida – Santa Tereza de Jesus – pg 87)

O tempo passa, mas a ideia de formar um grupo de Espiritualidade Franciscana
não morre.
No dia da inauguração da praça que recebeu o nome do Pe. Mansur, encontrei
com um velho amigo o Tito. Conversamos sobre o grupo franciscano e nesse dia ele
se propôs a me ajudar. Disse que em breve iria retornar.
E assim foi. Um belo dia o Tito me liga dizendo para marcar uma reunião para o
dia 21 de outubro de 2004 na casa dele. Convidei o Francisco Toledo e a esposa
Tereza, participaram também a Odete, Joel, Ricardo, Margarete, Cris, Luizinho e é
claro o Tito e a sua esposa a Célia. Ao todo dez pessoas participaram dessa reunião.
Conversamos sobre o dar inicio do grupo franciscano, fizemos muitos planos e
marcamos a próxima reunião para o dia 28 de novembro de 2004 na casa da Odete.
Infelizmente não tenho marcado as pessoas que participaram. Marcamos uma outra
reunião para o dia 12 de dezembro de 2004 no mesmo local e por fim nos reunimos no
dia 12 de junho de 2005 na casa de Sant’Ana onde participaram: Aluísio, Fátima a Cris
e eu. Voltamos a nos reunir no dia 13 de agosto de 2005 na casa de Sant’Ana às 17h.
Novamente no dia 11 de setembro e por fim no dia 4 de dezembro, todas as reuniões
na casa de Sant’Ana.
Nessas reuniões o Aluísio sugeriu para continuarmos as reuniões mensais do
grupo franciscano por mais um ano. Se depois desse tempo continuássemos
perseverantes e em bom número daria inicio o período de iniciação.
Assim fizemos por um ano. Liguei para o Aloísio dizendo dos avanços que
fizemos durante esse ano. Prometeu ligar para a Angelina para ela acompanhar o
grupo durante o período de iniciação e o de formação.
No dia 8 de janeiro de 2006 ocorreu na casa de Sant’Ana o primeiro encontro da
OFS com a presença da nossa irmã formadora a Angelina. E assim caminhamos, no
dia 5 de março mais um encontro, no dia 8 de abril mais um e no dia 30 de abril
fizemos o nosso primeiro retiro junto com as outras fraternidades do terceiro distrito.
Foi em Campinas.
No dia 6 de maio fizemos mais um encontro acompanhado sempre pela irmã
Angelina e finalmente no dia 28 de maio de 2006 realizou-se a nossa cerimônia de
iniciação na Matriz de Sant’Ana. O Pe. Paulo Crozera foi o celebrante.
Continuamos com os encontros no dia 11 de junho, 2 de julho e 6 de agosto de
2006, todos os encontros na casa de Sant’Ana.
Voltando um pouco no tempo, ano 2005, é bom destacar a primeira celebração
de São Francisco de Assis na comunidade do Assentamento III. O Chico Toledo foi
quem celebrou. No dia faltou energia elétrica e por esse motivo deixamos de celebrar
na casa da Ana e nos dirigimos no escuro para a casa da Maria onde ainda havia
energia. No meio da celebração a energia para totalmente e continuamos a luz de
vela. No final fizemos uma confraternização. Teve estouro de fogos. Foi uma festa a
primeira no núcleo São Francisco de Assis. Estiveram presentes amigos do

Assentamento II. Lembro que vieram na “pipoquinha” (nome que dávamos a Cangu)
dez pessoas e o Mário trouxe mais sete.
É bom destacar que a Fraternidade Santa Clara surgiu a partir dos encontros da
Leitura Orante da Bíbia na Casa de Sant’Ana. O inicio foi no dia 2 de Julho de 2005.
Era um sábado à tarde. Participaram dezesseis pessoas.
Esse foi o ano chave onde tudo teve o seu inicio, tanto a LOB na casa de
Sant’Ana como logo depois os encontros da Ordem Franciscana.
13 de agosto 2005 - 5° reunião da Ordem Franciscana na casa de Sant’Ana.
11 de setembro 2005 - 6° reunião da Ordem Franciscana na casa de Sant’Ana.
23 de outubro 2005 - 7° reunião da Ordem Franciscana na casa de Sant’Ana.
4 de dezembro 2005 - 8° reunião da Ordem Franciscana na casa de Sant’Ana.
8 de janeiro 2006- 9° reunião da Ordem Franciscana na casa de Sant’Ana.
29 de janeiro 2006- 10° reunião da Ordem Franciscana na casa de Sant’Ana.
5 de março 2006- 11° reunião da Ordem Franciscana na casa de Sant’Ana.
30 de abril 2006 – Retiro da OFS em campinas.
6 de maio 2006- 12° reunião da Ordem Franciscana na casa de Sant’Ana.
28 de maio 2006 – Missa às 19h na matriz – cerimônia de iniciação da OFS.
11 de junho 2006 - 13° reunião da Ordem Franciscana na casa de Sant’Ana.
2 de julho 2006 - 14° reunião da Ordem Franciscana na casa de Sant’Ana.

6 de agosto 2006 - 15° reunião da Ordem Franciscana na casa de Sant’Ana.
6,7,8 Triduo de Santa Clara no Núcleo Santa Clara
11 dia de Santa Clara – Missa – Pe. Donizete
27 de agosto 2006 - 16° reunião da Ordem Franciscana na casa de Sant’Ana.
10 de setembro 2006 - 17° reunião da Ordem Franciscana na casa de Sant’Ana.
1° dia do tríduo de São Francisco – Marcos e Xande celebraram.
2° dia do tríduo de São Francisco – Luizinho celebrou.
Dia de São Francisco de Assis – Chico Toledo Celebrou – Choveu bastante com
isso foram poucas pessoas no Assentamento III.
8 de outubro 2006 - 18° reunião da Ordem Franciscana na casa de Sant’Ana.
5 de novembro 2006– encontro em São Carlos – Foram 30 irmãos

12 de novembro 2006 - 19° reunião da Ordem Franciscana na casa de Sant’Ana.
20 de novembro 2006- 1° reunião de trabalho da OFS.
10 de dezembro 2006 - 20° reunião da Ordem Franciscana na casa de Sant’Ana
30 de janeiro 2007 – O Pe. Paulo ligou dizendo que a ordem não podia mais
fazer os encontros na Casa de Sant’Ana. Indicou a nossa mudança para a casa das
crianças.
18 de janeiro 2007 – passeio da ordem para o mosteiro em Monte Sião e depois
no sítio do Ulisses na cachoeira.
4 de março 2007 - reunião da Ordem Franciscana, serviço
11 de março 2007 - 21° reunião da Ordem Franciscana na casa da criança.
1 de abril 2007 – reunião de serviço na casa da Mirna.
15 de abril 2007 – voltamos para a casa de Sant’Ana- 22° reunião da Ordem
Franciscana na casa de Sant’Ana
29 de abril 2007 – assistimos um filme O quarto sábio
6 de maio 2007 - 22° reunião da Ordem Franciscana na casa de Sant’Ana.
1 de junho 2007 – fechamos o negocio do lote nas três pontes
3 de junho 2007 – encontro da OFS em Piracicaba – fomos de carro zafira e a
blazer – total 12 pessoas : Márcio, Xande, Ivanete, Rose, Margarete, Sebastião,
Cassilda, Francisca, Cris, Haraldo, Marcelo e Luizinho.
8 de junho 2007 - Recebi em casa os irmão da fraternidade Santa Clara de São
Paulo: Gean, Sandra, Madalena e Flávio. A noite fomos comer pizza no Dona Dona.
9 de junho 2007 – Retiro da OFS na chácara do Adilson. Encerramento com
missa – Frei Simão.
10 de Juno 2007 – Retiro o dia todo – a tarde a primeira visita pastoral com o
Frei Hipólito e a Bernadete.
24 de junho 2007 - A ordem celebrou na C. Sagrado Coração de Jesus.
26 de junho 2007 – LOB da OFS na casa da Tereza.
1 de julho 2007 – Mini encontro da OFS
CERIMONIA PARA INICIAR O PERÍODO DE FORMAÇÃO.
Local: C. C. São Sebastião
10 de agosto 2007 - 1° dia do tríduo de Santa Clara – o Gabriel vai celebrar
11 de agosto 2007 – dia de Santa Clara – Reunião de serviço a tarde – a noite
celebração do 2° dia do tríduo.

12 de agosto 2007 - 3° dia do tríduo de Santa Clara – Missa celebrada pelo Pe.
Paulo no núcleo missionário Santa Clara.
19 de agosto 2007 – encontro de formação com os novo irmãos
27 de agosto 2007 – Encontro da ofs - 1° dia da nossa formação – o Frei
Marcelo participou conosco juntamente com a Angelina.
16 de agosto 2007 – Celebração da ofs no c. c. Santo Antonio
30 de setembro – Encontro da ofs em Indaiatuba – Palestrante Frei Flávio
Foram: Rose, Haraldo, Marcelo, Mirna, Francisca, Margarete, Cassilda,
Sebastião, Cris , Luizinho
2 de outubro 2007 – primeiro dia do tríduo de São Francisco no Assentamento
III.
3 de outubro 2007 – segundo dia do tríduo de São Francisco no Assentamento
III
4 de outubro 2007 – Dia de São Francisco – Missa com o Pe. Angel – foi a
primeira missa na comunidade.
21 de outubro 2007 – Encontro de formação para os iniciantes da ofs
11 de novembro 2007 – Encontro da ofs
2 de dezembro 2007 - Encontro da ofs em Campinas Capela de São Francisco
9 de dezembro 2007 – Confraternização da ofs no sitio da Simone.
A Ordem Franciscana preparou o tríduo de Santa Luzia.
Dia 11 de dezembro 2007 -O primeiro dia foi na casa da Maria – celebrante
Luizinho
Dia 12 de dezembro 2007 -Segundo dia foi na casa da Delice – Celebrante
Simone
Dia 13 de dezembro 2007 – dia de Santa Luzia – Celebrante Juvelino
23 de dezembro 2007 – O Xande celebrou no N. São Francisco – no final
entregamos presentes para as crianças. A ordem também levou presentes no N. Dito
Caetano e na Santa Luzia
30 de janeiro 2008 – reunião de serviço na casa do Xande
31 de janeiro 2008 – lob da ofs na Candelária – foram: Xande, Sebastião,
Cassilda, Margarete, Semeon, Cris e Luizinho.
1 de fevereiro 2008 – a ofs foi passear no sitio em Monte Sião. Marcelo, Marcio e
família, Semeon e família – Celebramos juntos na Igreja de São João Batista.

11 de fevereiro 2008 – reunião de serviço
28 de março 2008 – reunião de serviço
13 de abril 2008 – encontro da ofs no c. c. São Sebastião
25 de abril 2008 – reunião de serviço
1 de maio 2008 – fomos para o N. São Francisco plantar arvores. 56 mudas de
arvores. Depois fizemos o bazar. Participaram: Xande, Jane, Simone, Daiane, Izabela,
João Pedro, Joãozinho, Pedro, Deolinda, Cris, Analia, Mateus, Mirna, Marcelo, Ilza,
Luizinho, Francisca.
Depois assistimos um filme a noite com a família da Simone, Xande e Jane.
17 de maio 2008 – missão no São Lucas – foram: Marcio, Simone, Xande, Mirna,
Wilson, Carlos, Marcelo, Cris, Luizinho
15 de junho 2008 – bazar da pechincha no Divino
21 de junho 2008 – palestra da Catarina França na casa de Santa Ana.
29 de junho 2008 – Encontro do terceiro distrito em Mogi Mirim. Fomos em três
carros com dezesseis irmãos.
6 de julho 2008 – Encontro da ofs
3 de agosto 2008 – Encontro da ofs
11 de agosto 2008 – Dia de Santa Clara – Celebramos no N. Santa Clara.
Nesse dia participaram apenas o Xande, Marcos, Simone, Francisca, Pedro,
Deolinda e Luizinho
16 de agosto 2008 – reunião de serviço na casa de Sant’Ana
24 de agosto 2008 – Encontro da regional no C. C. São Sebastião
6 de setembro 2008 – Reunimos em casa para assistir o filme Francesco. Com
pizza.
7 de setembro 2008 – fomos em Indaiatuba levar a cruz. Assistimos à Missa.
14 de setembro 2008 – encontro
28 de setembro 2008 – Segunda Visita Fraterno Pastoral – Frei José Maria e o
Pedro.
2 de outubro 2008 – primeiro dia do tríduo de São Francisco – estiveram
presentes apenas Marcos, Xande, Francisca Cris e Luizinho
3 de outubro 2008 – segundo dia do tríduo.
4 de outubro 2008 – dia de São Francisco – Missa com o Pe. Demétrius

19 de outubro 2008 – encontro da ordem coma participação do Frei Mauricio e o
Pe. Emerson
9 de novembro 2008 – encontro com a participação da Ir. Cida e o pessoal de
Hortolândia
14 de dezembro 2008 – Encontro
11 de janeiro 2009 – encontro
27 de janeiro 2009 – reunião na casa do Xande
8 de fevereiro 2009 – encontro
1 de março 2009 – retiro em Rio Claro
16 de março 2009 – reunião para preparar a ereção da fraternidade na Capela
do Seminário em Nova Veneza. Participaram: Xande, Marcio, Francisca, Julia, Neide,
Sebastião, tica, Cris Luizinho.
22 de março 2009 – reunião na casa de Santa Ana – decidimos que a cerimônia
de ereção será no C. P. N. S. Aparecida
20 de abril 2009 – retiro da ofs na chácara da Ginha.
29 de abril 2009 – encontro da ofs
9 de maio 2009 – encontro da ofs a noite
13 de maio 2009 – Tudo estava indo bem. A ereção estava marcada para o dia
23 de maio. O local era o C. P. N. Senhora Aparecida. O dia do nosso retiro estava
marcado. Foi quando recebemos a triste noticia, às 18:30h, que o Dom Bruno negou a
ereção da nossa fraternidade. Pedi para o Pe. Emerson para conversar com ele.
Como resposta veio novamente o não.
Mesmo com o não do nosso bispo continuamos com os preparativos da nossa
profissão e ereção da fraternidade Santa Clara. Não precisa dizer que o desanimo
tomou conta de todos, mas permanecemos firmes em oração.
17 de maio 2009 – dia no nosso retiro – Mesmo sabendo que não teria a
cerimônia de ereção todos participaram do retiro na chácara da Neide com o Frei
Maguinho. Durante o dia a Tica recebeu um telefonema dizendo que o Dom Bruno
voltou a trás e aceitou a ereção da fraternidade. Ficamos desconfiados e apreensivos.
Entramos em contato com o Pe. Emerson e pedimos que verificasse a veracidade do
fato. Mas tarde ele retorna dizendo que era verdade, um Bispo amigo da Bernadete a
pedido dela conversou com o do Dom Bruno e o convenceu a aprovar a ereção.
Terminamos o dia felizes e animados com a proximidade da ereção.
18 de maio 2009 – encontro da ofs à noite, ensaio para o dia da profissão.
22 de maio 2009 – fui no Pio XII buscar a autorização da ereção da fraternidade
que o Dom Bruno Assinou

23 de maio 2009 – Às 16h no Centro Pastoral Nossa Senhora Aparecida
aconteceu a cerimônia de ereção da Fraternidade Santa Clara e a nossa profissão
definitiva. Dormiram em casa a Angelina Gilberto e Nery
24 de maio 2009 – Celebração presidida pelo Luizinho onde logo após a homilia
o ir. Pedro e a Ir. Angelina fizeram a cerimônia inicializado os novos irmãos Pedro,
Deolinda, Simeão e Arnaldo.
Logo após a Celebração paramos para um lanche e em seguida ocorreu o
primeiro capítulo eletivo.
Ficou assim:
1° ministro – Luizinho
Vice – Simone
Secretária – Myrna
Formador – Sebastião
Tesoureiro – Xande
SEI – Margarete
7 de junho 2009 – primeiro encontro depois da ereção da ofs na casa de Santa
Ana.
20 de junho 2009 – encontro da ordem na casa da Simone. Teve sopa depois do
encontro
27 de junho 2009 – festa junina no sitio da Simone.
12 de julho 2009 – fomos (Xande, Cris e Luizinho) em Indaiatuba na profissão do
Mauricio, Jacaré e Izilda. A tarde encontro da ordem na casa de Santa Ana
24 de agosto 2009 – reunião na casa do Xande para preparação da semana
franciscana.
13 de setembro 2009 – primeiro encontro da ordem no C. C. São Benedito.
17 de outubro 2009 – retiro no cenfel para a C. Sagrado Coração de Jesus.
Participaram da ordem: Xande, Sebastião, Simone, Cris Jane e Luizinho
4 de outubro 2009 – Dia de São Francisco – Celebração no Núcleo São
Francisco de Assis. Celebrante Luizinho . O Frei Maurício e o Frei Rafael e mais um
outro estavam presentes.
14 de outubro 2009 – Quarta feira – encontro com os noviços a noite no C. C.
São Benedito.
18 de outubro 2009 – encontro da ordem no C. C. São Benedito.

8 de novembro 2009 – encontro da ordem
21 de novembro 2009 – planejamento do calendário do terceiro distrito no C. C.
São Benedito
29 de novembro 2009 – encontro da OFS em Mogi Mirim
24 de dezembro 2009 – a ofs entregou presentes para as crianças no N. São
Lucas, no Assentamento III e no Dante
7 de fevereiro 2010 – encontro da ordem
21 de fevereiro 2010 – confraternização no sitio da Simone – tentamos dar inicio
da jufra.
27 de fevereiro 2010 – a ordem organizou e deu o retiro para a C.Nossa
Senhora de Fátima no cenfel.
1 de março 2010 – fomos pra a paróquia do Pe. Emerson fazer lob em uma
comunidade no condomínio Xangrilá. Foram: Rose, Xande, Cris e Luizinho.
6 de março 2010 – Celebração no N. São Francisco – Celebrante Luizinho
Tentativa de encontro com os jovens – Wilson
7 de março 2010 – Encontro da OFS em Bragança Paulista
14 de março 2010 – Encontro da ordem
2 de abril 2010 – sexta feira santa – 7h – N. São Francisco – Adoração
9h São Benedito – Adoração , 11h Matriz – Adoração , 15h Celebração da Cruz
no Assentamento II, 19h Procissão do Senhor Morto.
11 de abril 2010 – Encontro da ordem
18 de abril 2010 – Fomos para Hortolândia no encontro deles. Foram Rose,
Margarete, Sebastião, Cris e Luizinho
19 de abril 2010 - À noite celebração no Cristo Rei – Luizinho – a ordem estava
presente.
28 de abril 2010 – reunião de serviço
2 de maio 2010 - a ordem organizou e deu o retiro para a C.São Sebastião no
cenfel.
7 de maio 2010 – reunião de serviço
17 de maio 2010 – ensaio do coral da ordem na casa do Luizinho.
21 de maio 2010 - ensaio do coral da ordem na casa do Luizinho.
22 de maio 2010 – festa da ordem – um ano da fraternidade e de profissão.

23 de maio 2010 – Visita fraterna Pastoral com o Frei José Maria, Pedro, Angela
e Angelina. Fomos almoçar no Dona Dona.
25 de maio 2010 – reunião de serviço
30 de maio 2010 - a ordem organizou e deu o retiro para os jovens do Crisma no
cenfel.
13 de junho 2010 – Encontro da ordem
21 de junho 2010 – reunião de serviço na casa da Ilza. Foram: Ilza, Jane, Xande,
Simone, Márcio, Kenola, Arnaldo, Marcelo, Nelson, Marli, Tica, Neide e Luizinho.
27 de junho 2010 - - a ordem organizou e deu o retiro para os Acólitos no cenfel.
9 de agosto 2010 – reunião de serviço
15 de agosto 2010 – encontro da ordem
23 de agosto 2010 – reunião de serviço
29 de agosto 2010 – Retiro distrital no cenfel – O Luizinho pregou o retiro e a
tarde o Tito.
12 de setembro 2010 – encontro da ordem
18 de setembro 2010 - a ordem organizou e deu o retiro para a C. Sagrado
Coração de Jesus no cenfel.
25 de setembro 2010 – A Cris, Pedro e Marcelo foram para o encontro
franciscano em São Paulo sobre o Canto Clariano e Franciscano
28 de setembro 2010 – primeiro dia da semana franciacana
29 de setembro 2010 – segundo dia da semana franciscana – C. São Sebastião
30 de setembro 2010 – terceiro dia da semana franciscana – C. Santo Antonio.
1 de outubro 2010 – quarto dia – C. Sagrado Coração de Jesus . Pe. Messias
celebrou a Missa.
2 de outubro 2010 – quinto dia (Não tenho informação do local)
3 de outubro 2010 – sexto dia – C. Nossa Senhora de Fátima – Pe. Messias –
Cerimônia de Iniciação e Formação.
Iniciação: Junior, Melissa, Rosana, Márcio Cenati, Luzia, Sebastião.
Formação: Deolinda, Pedro, Simeão, Sivaldo, Marli, Nelson, Arnaldo, Haraldo.
4 de outubro 2010 – Dia de São Francisco – Celebração no Assentamento III
10 de outubro 2010 – Primeiro encontro na Comunidade Sagrado Coração de
Jesus.

17 de outubro 2010 – Confraternização – Junta panela e bingo no Assentamento
II
24 de dezembro 2010 – passamos o dia entregando presentes
13 de fevereiro 2011 – encontro da ordem
20 de fevereiro 2011 – retiro em Rio Claro
9 de março 2011 – Celebração – Quarta feira de cinza – N. São Francisco.
Celebrante : Luizinho Participaram da ordem: Xande, Jane, Pedro, João, Cris,
Deolinda, Luiz, Lucas Chaves, Simone, Marcio, Ilza, Daiane, João, Lucas, Guilerme,
Vinicio.
13 de março 2011- Fizemos o encontro da ordem em Nova Veneza.
10 de abril 2011 – Retiro Distrital em São Carlos
11 de maio 2011 – reunião de serviço na casa do Xande.
15 de maio 2011 – encontro da ordem
21 de maio 2011 – montagem da pizza na casa da Simone
22 de maio de 2011 – fomos mudar as mudas no viveiro. Foram: Xande,Rose,
Cris, Marcio, Pedro, João, Deolinda e Luizinho.
29 de maio 2011 – Visita Fraterna Pastoral no Cenfel
18 de junho 2011 – Curso de teologia da ofs em Nova Veneza
31 de junho 2011 – a ordem organizou o retiro para a paróquia N. S. do Rosário
em Hortolândia. O Luizinho pregou de manhã e o Wilson a tarde.
6 de julho 2011 – Curso d teologia (Abraão)
20 de julho 2011 – curso de teologia
3 de setembro 2011 – curso de teologia
4 de setembro 2011- Celebração de iniciação
13 de setembro 2011 – ensaio do coral
18 de setembro 2011 – encontro distrital em Campinas
1 de outubro 2011 – primeiro dia do tríduo
2 de outubro 2011 – segundo dia do triduo’
3 de outubro 2011 – terceiro dia do tríduo
4 de outubro 2011 – dia de São Francisco
8 de outubro 2011 – morte da nossa irmã Francisca

9 de outubro 2011 – enterro no cemitério das primaveras às 16h. Missa celebrada pelo
Pe. Messias
3 de dezembro 2011 – encontro da ofs em Piracicaba
11 de dezembro 2011 – confraternização no sitio da Simone
5 de fevereiro 2012 – pamonha no sitio da Simone
12 de fevereiro 2012 – encontro da ordem
4 de março 2012 – retiro da fraternidade
11 de março 2012 – encontro do ordem
1 de abril 2012 – a ordem celebrou o domingo de ramos no assentamento II
15 de abril 2012 – encontro de formação da ordem
22 de abril 2012 – encontro da ordem
20 de mario 2012 – encontro da ordem – formação
27 de maio 2012 – encontro da ordem a tarde no C. Coração de Jesus.
Cerimônia de iniciação: Kêmola, Nivaldo, Rose, Cecilia, João Lourenço, Lázaro, Zilda
Cerimônia de formação: Márcio, Marquinho, Tuti, Ana Moura, Sebastião, Izabel,
Marcelo, Arcenira.
Celebração no Sagrado Coração de Jesus às 8:30h
Celebrante: Luizinho
2 de junho 2012 – passamos o dia fazendo pizza.
9 de junho 2012 – Filme e pizza no sitio da Simone.
17 de junho 2012 – SEGUNDO CAPÍTULO ELETIVO DA FRATERNIDADE SANTA
CLARA
8 de julho 2012 – filme – Francisco e Clara
9 de julho 2012 – reunião de serviço na casa da Ilza
29 de julho 2012 – retiro da ordem no Cenfel – Frei André
31 de julho 2012 – ensaio do coral
7 de agosto 2012 – ensaio do coral
11 de agosto 2012 – Profissão de sete irmãos.
9 de setembro 2012 – encontro de formação
15 de setembro 2012 – encontro da ordem em Amparo

1 de outubro 2012 – primeiro dia do tríduo – Comunidade São Francisco da Paróquia
São Paulo Apóstolo. Celebrante – Luizinho
2 de outubro 2012 – segundo dia do tríduo – Assentamento I - Celebrante – Luizinho
3 de outubro 2012 – terceiro dia do tríduo – Assentamento II - Celebrante – Luizinho
4 de outubro 2012 – Assentamento III
21 de outubro 2012 – fomos iniciar a LOB em Piracicaba . Foram: Xande, Paulo e
Luizinho
21 de outubro 2012 – Encontro da ordem
5 de novembro 2012 – terço na casa das imãs Franciscanas
24 de novembro 2012 – encontro anual de planejamento
Local creche da irmãs Franciscanas do Coração de Maria
16 de dezembro 2012 – de manhã fui para Piracicaba na LOB
16 de dezembro 2012 – confraternização no sitio da Simone
13 de janeiro 2013 – Encontro de formação
20 de janeiro 2013 – Encontro da ordem
16 de fevereiro 2013 – cerimônia de iniciação
Celebrante- Pe. Messias
Iniciante: Cezar, Eduardo, Wilson, Maria, Joelma, Wagner
Formação: Pe. Messias
17 de fevereiro 2013 – Encontro de formação
24 de fevereiro 2013 – Encontro da ordem
10 de março 2013 – encontro de formação
17 de março 2013 – encontro da ordem

24 de março 2013 – Celebração de domingo de ramos no assentamento II
21 de abril 2013 – encontro da ordem
9 de junho 2013 – Visita Fraterna Patoral
Denize e Frei José Maria
23 de junho 2013 – encontro distrital em Campinas

14 de julho 2013 – encontro de formação
21 de julho 2013 – retiro no cenfel
6 de agosto 2013 – reunião na casa do Xande
Foram: Rose, Mirna, Serginho, Simone, Cris, Xande, João Toledo, Luizinho
11 de Agosto 2013 – Ultima celebração no Núcleo Santa Clara , O Pe. Elisiário
Celebrou
18 de agosto 2013 – Encontro de formação da ordem na C. Sagrado Coração de
Jesus.
25 de agosto 2013 – encontro da ordem
7 de setembro 2013 – fizemos o terço às 17h, celebração às 17:30 e logo após filme
com canja
8 de setembro 2013 – voltamos a fazer os encontro no São Benedito – encontro de
formação
15 de setembro 2013 – encontro da ordem
29 de setembro 2013 – retiro em Piracicaba
1 de outubro 2013 – primeiro dia do tríduo – celebração
2 de outubro 2013 – segundo dia do tríduo – celebração na C. São Francisco –
Paróquia São Paulo Apóstolo
3 de outubro 2013 – terceiro dia do tríduo
4 de outubro 2013 – dia de São Francisco – Missa no Assentamento III – Pe. Elisiário
3 de novembro 2013 – missão no Assentamento I – Vagner, João Lourenço e Luizinho
10 de novembro 2013 – Encontro de formação
23 de novembro 2013 – retiro da ordem, filme e pizza no cenfel
30 de novembro 2013 – Encontro de avaliação do terceiro distrito no cenfel
15 de dezembro 2013 – confraternização – celebração de ação de graças
Celebrante Luizinho local sitio da Simone

19 de janeiro 2014 – Encontro da ordem
16 de fevereiro 2014 – encontro da ordem no núcleo São João Batista

22 de fevereiro 2014 – Cerimônia para o tempo de formação. Capela de São João
Batista – Assentamento I – Foram iniciados na formação: Wagner, Rosinha, Kênola,
Nivaldo, Zilda, Du, João Lourenço, Cecilia, Cristiane, Lázaro.
Fizemos um circulo com o Altar no meio.
estava chovendo muito mesmo assim compareceram trinta e seis irmãos da ordem.
8 de março 2014 – encontro de formação no C. C. São Benedito
9 de março 2014 – encontro da ordem
17 de março 2014 – reunião de serviço
30 de março 2014 - Encontro do terceiro distrito no cenfel – Tema Liberdade
8 de abril 2014 – reunião de serviço
15 de abril 2014 – via sacra no Assentamento II – foram da ordem: Simone, Cris,
Rosinha, Chiquinho, Wagner, João Lourenço, Cecilia, Marcelo, Arcenira, Luizinho.
18 de abril 2014 – Sexta feira Santa –
8 às 10h – Vigília Eucarística no Assentamento II
11 às 12h – Vigília Eucarística na Matriz
15h – Adoração da Cruz – Assentamento III
17 de maio 2014 – encontro de formação
18 de maio 2014 – encontro da ordem
8 de junho 2014 – Encontro da ordem
15 de junho 2014 – confraternização no sitio da Simone
20 de julho 2014 – encontro de formação
8 de agosto 2014 – primeiro dia do tríduo de Santa Clara – local C. C. São Benedito
9 de agosto 2014 – segundo fia do tríduo de Santa Clara – Missa no C. C. São
Benedito
10 de agosto 2014 – Celebração Franciscana no terceiro dia do tríduo de Santa Clara
no C. C. São Benedito
11 de agosto 2014 – Dia de Santa Clara – Missa Pe. Tadeu
17 de agosto 2014 – Visita Fraterno Pastoral no Centro Pastoral Nossa Senhora
Aparecida – compareceram todos os irmãos.
20 de agosto 2014 – reunião de serviço na casa do Xande

31 de agosto 2014 – Retiro no cenfel junto com a Ordem de Piracicaba – pregador Frei
Demétriu – Missa às 15h
14 de setembro 2014 – encontro de formação
21 de setembro 2014 – Encontro da Ordem – C. C. São Benedito
O C. C. São Benedito está reformando o salão. Fizemos o encontro na Capela,
viramos os bancos e fizemos o encontro em forma de circulo como fazíamos no inicio
da Fraternidade. Foi muito bom, resgatamos a força que nos impulsionou no inicio.
Preparei o Boletim Clareando número dezenove com Atos de São Francisco onde
Bernardo e Silvestre entram como companheiros de Francisco.
Tentei fazer os irmãos voltar no tempo de Francisco. As viagens de Pedro na França
para comprar tecidos. O encontro em Picardia de sua futura esposa Joana. O
nascimento de João e o seu apelido colocado pelo pai de francesinho (Francisco).
Sua, as batalhas, e sua mudança. Os primeiros companheiros Bernardo e Silvestre.
Participaram do encontro: Mirna, Ilza, Deolinda, Pedro, Cris, Mario, Cristiane, Xande,
Jane, Chiquinho, Rose, Ana Cristina, Rosangela, Sebastião, Simone. Márcio C.,
Luizinho, Wagner, Ana e Tuti, Cassilda, Ivanete, Lázaro.
30 de setembro 2014 – Primeiro dia do tríduo de São Francisco no Assentamento II
usando o devocionário na página 394. Na homilia falei do inicio da conversão de
Francisco até o primejro discípulo o Bernardo.
Participaram os irmãos: Ilza, Ivanete, Marcelo Silva, Ana Cristina, Arcenira, Deolinda,
Márcio B., Simone, M. Cristina , Vagner, Zilda, Eduardo, Xande, Jane e Luizinho
01 de outubro – Segundo dia do tríduo – Comunidade São Francisco de Assis –
Paróquia São Paulo Apóstolo.
Participaram os irmãos: Mirna, Marcelo silva, Deolinda, Zilda, Eduardo, Ana Cristina,
Ivanete, Rose, Simone, Márcio B. Xande, Jane, Cristina, Luizinho, Pedro
02 de outubro – terceiro dia do tríduo – Missa na Comunidade São Benedito äs 17:30h
celebrada pelo Pe. Messias.
Participaram: Ana Crisitina, Arcenira, Mirna, Eduardo, Zilda, Deolinda, Cristina,
Luizinho, MarceloSilva, Ilza, Marli, Nelson, Márcio C. Arnaldo
Trânsito de São Francisco no Assentamento I
Dia de São Francisco no Assentamento III – Celebrada pelo Pe. Tadeu
Domingo dia 5 de outubro – passamos a tarde na casa do Arnaldo Fazendo uma
limpeza na casa e no quintal. Levamos uma lata de tinta e pincel. Na segunda o
Sebastião vai pintar a casa.
Participaram Simone, Márcio B. Cristina, Sebastião, Chiquinho, Wilson Pires e
Luizinho.

19 de Outubro – encontro de formação no São Benedito
Participaram os professos: Arnaldo, Cassilda, Sebastião, Mário, Marcelo Silva, Paulo.
Em formação: Ana, Tuti, Marcelo Franco, Izabel, Kenola, Nivaldo, Rose, Eduardo,
Zilda, Cecilia, João Lourenço, Cristiane.
Simpatizante: Rosangela
26 de outubro – Encontro geral da Ordem – Boletim Clareando número 20 – no final
apresentei o nosso senhor da Óstia o Pe. Messias.
Participaram: Xande, Jane, Márcio C., Márcio B. Simone, Mirna, Ilza, Mário, Cristiane,
Pe. Messias, Paulo, Ana Cristina, Hernando, Rose, Deolinda, Pedro, Cris, Vagner,
Chiquinho, Luizinho, Arnaldo, Sebastião , Lazaro
01 de novembro – Celebração Franciscana no São Benedito com iniciação das irmãs
Rosa Angela Polizelli Polizelli, Ana Cristina Silva e o irmão Hernando dos Santos
Braga
Estavam presentes: Mário, Pedro, Paulo, Ana Moura, Ivanete, Deolinda, Simone,
Márcio B. Ilza, Nelson, Deived, Zilda, Sebastião, Hernando, Rose, Cristiane, Rosa
Angela, Cristina, Izabel, Ana Crsitina, Marli, Wilson, Xande, Marcio C. João Lourenço,
Cecilia, Magarida, Arnaldo, Luizinho, Chiquinho, Lazaro, João Marcos.
09 de novembro – Encontro de formação - no grupo de formação do Luizinho estavam
presentes: Kênola,Nivaldo, Zilda, Wagner,João, Chiquinho,Crsitiane.
Primeiro dia da Iniciação com o Sebastião: Herando, Roangela.
Formação com o Mário: Márcio, Ana Moura, obs: A Arcenira não está participando
para cuidar da mãe que está doente.
Participaram os irmãos professos: Sebastião, Mário,Luizinho,Arnaldo, Deivid,Paulo e a
Rose.
23 de Novembro – Encontro da Ordem: Trabalhamos em cima do Clareando 21 –
Obediência, unidade.
Estiveram presentes: Lázaro, Ana Cristina, Wilson A, Arnaldo, Eduardo, Luizinho,
Cecilia, Ivanete, Wagner,Xande, Jane, Marcelo F, Zilda, Nelson, Ilza, Deolinda, Ana
Lucia, Simone, Myirna, João, Marcelo S, Mário, Cirstiane, Márcio B, Paulo, Marli,
Rosemere, Márcio C., Isabel, Manoel Messias, Hernando.
Justificaram a falta: Pedro, Cristina, Sebastião, Deived, Rosa Angela.
Falta por motivo de SEI: Margarete, Sebastião A, Arcenira
Sem aviso: Wilson P, Cassilda, Joelma, Neide
7 de Dezembro – Encontro de formação –
Grupo do Mário – Ana Lucia, Izabel, Márcio Cenati.

Paulo, Deived, Marcelo Silva.
Faltaram: Ana Moura, Marcelo Franco, Arcenira, Pe. Messias, Sebastião
Falta por motivo de SEI: Arcenira, Sebastião
Grupo do Luizinho – João, Cecilia, Eduardo, Cristiane, Rosemere, Wagner,
Faltaram: Joelma, Wilson P, Lázaro, Kênola, Nivaldo, Chiquinho.
Grupo de iniciação com o Sebastião: Hernando, Roza Angela, Ana Cristina.
Arnaldo, Rose
Participaram ao todo 20 irmãos/ãs
14 de Dezembro – Missa de Ação de Graças realizada pelo Pe. Messias na
Comunidade São Sebastião, logo após confraternização.
2015
3 de janeiro – celebração da ordem no São Benedito – A Cris e o Pedro no coro com o
Pedro tocando o órgão e o Luizinho celebrando
12 de janeiro – primeiro dia do Evangelho no Lar – casa da Eunice – rua Amélia
Marangoni 133 – vila Juliana – participaram da ordem o Wagner, Deolinda e Luizinho.

15 de janeiro – reunião de serviço na casa do Xande – preparamos o encontro,
refletimos sobre o Evangelho no lar, bazar para esse ano..
Participaram: Xande, Rose, Simone, Myrna e Luizinho.
16 de janeiro – segundo dia do Evangelho no Lar – casa da do Marcelo e Arcenira –
participaram: Marcelo, Arcenira, Xande, Myrna, Arnaldo, Du, Ilza, Nelson, Marli, Zilda,
Ana Cris e Luizinho.

21 de maio de 2017 – Encontro da Ordem no C. C. São Benedito. O Mário e a
Cristiane fizeram na parte da manhã o encontro de formação e iniciação. Almoçaram
juntos, feijoada da comunidade São Bom Jesus, com direito a música. À tarde, às 14h,
encontro da Ordem. Iniciamos, todos juntos, iniciantes, formandos e professos, com
uma oração dirigida pelo Luizinho. Logo após a Cristiane desenvolveu o tema sobre
visita fraterna pastoral. Em seguida o Luizinho dirigiu a refleção sobre o conteúdo do
boletim clareando número 40, a oitava regra da ofs. Terminamos o encontro com uma
oração e confraternização.
11 de junho de 2017 – Encontro da Ordem no C. C. São Benedito. O Mário e a
Cristiane fizeram o encontro de formação e iniciação respectivamente, ás 12h. às 14h
o encontro da ordem com os professos, iniciantes e formandos. O Pe. Messias iniciou

com uma oração. A Ilza presidiu com o estudo da liturgia, logo após o Pe. Messias
refletiu sobre o artigo primeiro da regra. Boletim Clareando 41. Em seguida
confraternização.
17 de junho de 2017 – A Ilza foi buscar o Frei e a Angelina na rodoviária. Já em casa
tomamos café, conversamos um pouco e foram visitar os irmãos do SEI: Sebastião
Silva, Sebastião Amâncio e Antonio da Odete.
18 de junho de 2017 – Visita Fraterno Pastoral – Angelina e Frei Vãnilton . Local:
C.P.N.S.Aparecida. Início às 8h com um café e uma animação com a Rose (afilhada
da Mirna). Logo após encontro com os membros da Fraternidade, ao todo 28
irmãos/ãs. Ás 11h Missa celebrada pelo Frei. Às 12h almoço e em seguida reunião
com o conselho.

