Bênção de Santa Clara

Oração Vocacional

O Senhor nos abençoe e nos proteja,
faça resplandecer sobre nós a sua face
e nos dê a sua misericórdia.
Volte para nós o seu olhar e nos dê a paz.
D errame sobre nós as suas bêncãos e no
céu nos coloque entre os santos e santas.
O Senhor esteja sempre conosco e
que nós estejamos sempre com Ele.

Divina Fonte da Vida!

.

Congregação das Irmãs

Bendizemos pelo teu sopro criador que nos chamou à vida
e pela tua presença carinhosa em nossa caminhada.
Anima os nossos passos ao encontro das pessoas

Catequistas Franciscanas

peregrinas e acalenta a vida, especialmente
onde ela se encontra ameaçada.
Dá-nos um coração sensível e universal
para acolher as esperanças, angústias e sonhos
das tuas filhas e dos teus filhos.

Divina Fonte da Vida!
Sustenta a vida religiosa consagrada, para que seja
presença gratuita e profética, entre as pessoas
empobrecidas, espalhando as sementes da alegria,
do amor, da ternura e da esperança.

No dia 14· de janeiro de 2015
celebramos o centenário
de nossa Congregação.

Ilumina os sacerdotes para que sejam anunciadores
da paz, da justiça e servidores do teu Reino.
Fortalece nossas famílias para que sigam confiantes e vivam
o amor necessário para a vivência de teu projeto de vida.

Divina Fonte da Vida!
Dinamiza nossa comunidade para que seja um lugar
caloroso onde despertem as diversas vocações:
matrimonial, religiosa, sacerdotal, ministerial e missionária.

Que o Amor Trinitário nos ajude a viver com mais
intensidade a acolhida, o respeito às diferenças, o diálogo,
o cuidado com a vida de todas as pessoas e seres.

Bênção de São Francisco
O Senhor nos abençoe e nos guarde!
O Senhor nos mostre a sua face
e tenha, de nós, misericórdia!
O Senhor volte para nós o seu rosto
e nos dê a paz!
O Senhor nos abencoe!

.

E você?
Já tem um projeto de vida?
Se você deseja seguir Jesus Cristo do jeito de Clara
e Francisco de Assis, venha somar e compartilhar
do projeto de vida das Irmãs Catequistas Franciscanas,
como religiosa e/ ou simpatizante do
carisma francisclariano.
Entre em contato conosco!
www.cicaf.org.br

Bendizemos a Deus
pela sua presença carinhosa e
encorajadora em nossa caminhada!
Somos agradecidas a todas as pessoas
que contribuíram na trajetória de levar
adiante o sonho das três primeiras.
Convidamos você e toda a comunidade
para sintonizar conosco e louvar a D eus
pelos 100 anos de caminhada!
SEDE GERAL
Rua Desembargador Nelson Nunes Guimarães, 346
Bairro Atiradores - Caixa Postal, 796 - Cep 89201-972
Fone: (47) 3422-4865 - Fax: (47) 3433-1815
Joinville - Santa Catarina - Brasil
E-mail: cicaf@cicaf.org

www.cicaf.org.br

100 anos de história!
1915 - 2015
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A Congregação das Irmãs Catequ istas Franciscanas
nasceu como resposta ao ape lo de Deus, man ifestado
na necessidade de Educação e Catequese do povo
camponês e im igrante das comun id ades de Rodeio-se.
As famíl ias, sentindo a fa lta de professores e catequistas
para os seus filhos e filhas, foram conversar com o
pároco Frei Po lycarpo Schuhen. "Os pequeninos e as

No mês de junho de 1914, um novo convite é
lançado. Desta vez, Maria Avosan i e Liduína Venturi,
com entus iasmo e alegria, se dispuseram a assumir a
esco la de São Virgílio, Rodeio 50.
Em 1915, no dia 14 de jane iro, Fre i Po lycarpo, antes
de apresentar as três j ovens ao povo, chamou-as e
perguntou: "Vocês prometem ficar ao menos um ano?"
Maria adiantou-se e respondeu: "Um ano, não! Nós

pequeninas pediam pão e não havia quem o
repartisse" (cf. Lm 4,4) . O pároco compartilhou a

queremos ficar para sempre!"

necessid ade com o colega Frei Modestino Oechtering e,
juntos, tiveram a id eia de lançar o convite ao grupo da
Terce ira Ordem Franciscana Secular e à Pia União das

Irmã Clemência Beninca, da Congregação das Irmãs da
Divina Provid ência, e pe los Padres Franciscanos, com
mu ita simp licidade assum iram as escolas paroquiais.
Moravam com as famílias, ensinavam as crianças e
an imavam a comun id ade.

Filhas de Maria.
A jovem Amábi le Avosan i, colocou-se a caminho de
um projeto novo e desconhecido e decididamente
respondeu ao convite: ''Aqui estou, Senhor. Envia-me!"
Depois de um período de preparação, no dia 04 de
agosto de 1913, assum iu a esco la paroqu ial de
Aquidaban, hoje Ap iúna, SC.
Argentina

As jovens, após uma intensa preparação feita por

A grande inspiração e novid ade da época foi um
grupo de mu lheres assumir as escolas paroquiais. O Sim
generoso e ousado das três jovens e a escuta atenta e
sensível à voz da Luz Divina geraram um novo Projeto de
Vid a a serviço do Reino.
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Argentina
Muitas outras jovens se sentiram encantadas por
essa prop,; sta de vida e a chama acesa por Amáb ile,
Maria e Lid uína foi crescendo e logo se expand iu nos
arredores de Rodeio. Aos poucos, com a aj uda de muitas
pessoas, o grupo fo i se organ izando e tornou-se o que
hoje é a Congregação das Irmãs Catequistas
Franciscanas.

Desde a origem, o projeto de vida das Irmãs
Catequistas Franciscanas é seguir Jesus Cristo, vivendo
no meio do povo, inspiradas em Santa Clara e São
Francisco de Assis. Hoje v ivemos nossa missão a serviço
da vida, em pequenas comunidades, em 20 estados do
Brasil e outros nove países : Angola, Argentina, Bolívia,
Chile, Guatemala, Moçambique, Paraguai, Peru e
República Dominicana .

Nossa atuação m issJonária se dá no campo da
educação popular, cateq ~es~ação éle lid eranças e
de Comun id ades Eclesiais de Base; i!J nto aos .BIDVOS
indígenas em aldeias e no meio urbano; em grô"Pos de
mulheres, cr ianças, ado lescentes e j ovens; com
população em situação de rua, catadores/as de material
recicláve l, grupos de economia sol id ária e geração de
renda; na saúde alternativa, em pastorais e projetos
socia is; na luta pe la morad ia e por pol íticas públicas; em
movimentos em defesa dos direitos humanos, da
justiça, da paz e da ecologia.
A partir do ano 2000 iniciou-se um traba l ho
de parceria com pessoas le igas, chamadas de
Simpatizantes do Carisma . Estes grupos, presentes nas
diferentes realidades onde estamos inseridas,
aprofundam a esp iritualidade francisclariana, a história
e o Carisma da Congregação e participam de
programações e projetos de nossa vid a e m issão.

