
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

* Consolidar o sentido de pertença de todos os irmãos da OFS e a sua 
participação na Vida Fraterna, aos vários níveis após a experiência 
pandémica; 

* Estimular a solidariedade e cuidado entre os irmãos, nomeadamente 
juntos dos mais idosos e necessitados, com base no aprofundamento 
da reflexão da Carta Encíclica Fratelli Tutti; 

*Aprofundar o respeito pela Integridade da Criação, com base no 
aprofundamento da reflexão da Carta Encíclica Laudato Sí e realização 
de iniciativas locais concretas de sensibilização;  

* Celebrar e viver a experiência fraterna da Ordem Franciscana 
Secular, com ações celebrativas e evocativas a nível local, capazes de 
demonstrar a vitalidade e dinamismo da OFS na sociedade e na Igreja 
em Portugal. 

 



 

 

 Atividade Local e Destinatários 
2 e 3 de outubro de 

2021 
Peregrinação da Família 

Franciscana a Fátima 
Fátima 

Todos os irmãos 

23 e 24 de outubro de 
2021 

Formação: “Viver a 
Fraternidade nos desafios 

do mundo atual” 

3 elementos de cada 
Conselho Regional / 

Conselho Nacional outros 
irmãos a definir 

28 de outubro a 1 de 
novembro de 2021  

(a confirmar) 

Visita Fraterna e Pastoral a 
Portugal 

Lisboa / Fátima 

13 a 21 novembro de 
2021 

Capítulo Geral da Ordem 
Franciscana Secular 

Roma 
Conselho Internacional 

11 de dezembro de 
2021 

Capítulo Nacional 
(ordinário) 

CN e CR´s 

Janeiro de 2022 Formação: Ser + irmão no 
claustro do mundo 

Região Norte 

Janeiro de 2022 Formação: Ser + irmão no 
claustro do mundo 

Região Centro 

Fevereiro de 2022 Formação: Ser + irmão no 
claustro do mundo 

Região Sul 

Fevereiro de 2022 Formação: Ser + irmão no 
claustro do mundo 

Região Madeira 

Fevereiro de 2022 Formação: Ser + irmão no 
claustro do mundo 

Região Açores 

25 a 27 de março de 
2022 (a confirmar) 

Capítulo Nacional Eletivo Fátima 

28 de maio de 2022 Capítulo Nacional 
(ordinário) 

Fátima 

26 de junho de 2022 Encontro Regional de 
Fraternidades 

A definir 

4 a 10 de agosto de 
2022 

Peregrinação Franciscana a 
Itália  

Itália 

 


