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EUROPA CAPUCHINHA

N

estes últimos
tempos tive a
ocasião de visitar
diversos conventos nossos na Bélgica, Suíça e Itália.
Alguns datam do
século XVI e testemunham a vitalidade que a Ordem
teve desde a origem. Mas, a Europa
capuchinha de hoje, sobretudo no Noroeste do continente é muito diferente.
A idade média particularmente elevada
nas províncias e a diminuição do número de candidatos suscita não poucas interrogações a respeito do
futuro da nossa presença
na Europa. O problema é
fortemente percebido seja
pelas províncias envolvidas que pelo Ministro geral e seu Conselho.
Este empobrecimento,
visto como uma provação,
pode todavia ser também
um autêntico desaﬁo a repensar o sentido da nossa presença num mundo
secularizado e multiétnico. Se o saudosismo de
um tempo já passado não
é uma atitude fecunda, os
aspectos fundamentais da
nossa vocação franciscano-capuchinha
constituem elementos sempre atuais
para servir a Igreja e o mundo. A fraternidade, a busca de Deus na oração,o
serviço aos pequenos e aos pobres, a
missão evangélica aos nossos contemporâneos, são sinais que falam hoje
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Quo vadis?
como ontem. A carta do Ministro geral
“Reacender a chama do nosso carisma”
é um apelo explícito a recomeçar.
Para a Europa e as circunscrições que
encontram-se em situações análogas,
não se trata mais de assegurar a nossa
presença como há um tempo atrás, mas
de pensar em “fraternidade-sinal” – outros, conforme a expressividade da própria língua falam de “fraternidade-chave” – de modo que, vivendo o essencial
do nosso carisma, nos empenhemos a
serviço da Igreja. Evidentemente não
se trata de pensar a “fraternidades piloto” ou a “fraternidade modelo”, mas
em irmãos que, convencidos da beleza
da nossa vocação
e do seu valor para
a nossa sociedade,
aceitam traçar com
simplicidade e conﬁança o caminho de
uma presença vivente e evangelicamente
adequada.
Em junho de 2013,
os presidentes das
conferências capuchinhas da Europa e o
Conselho geral reﬂetiram sobre questões
que dizem respeito
à nossa presença na
Europa. Elaboraram
o programa do encontro para todos os
Ministros – provinciais e custódios –
da Europa que reunir-se-ão em Fátima
de 1° a 5 de dezembro de 2014. Participarão do encontro oitenta frades do
continente e os presidentes das conferências capuchinhas. Será dado espaço,
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mais do que a palestras, aos testemunhos
de experiências vividas e ao intercâmbio
entre os participantes. É previsto que o
trabalho realizado, ao ﬁnal do encontro,
conﬂua em propostas concretas para o
futuro.
O nosso desejo mais sincero é que o encontro dos ministros da Europa – reunidos neste grande lugar da fé – possa
manifestar as razões da nossa esperança
e abrir-nos a fecundas iniciativas para o
futuro.
Fr. Pio Murat, OFMCap
Conselheiro geral

E M E V I D Ê N C I A
V I I I C P O : T E M O S

Concurso para
a Logomarca
do VIII° CPO

R

OMA, Itália – Dia 18 de maio,
festa de São Félix de Cantalício
foi aberto o concurso para escolher
a Logomarca do próximo Conselho
plenário da Ordem sobre o tema
“a graça de trabalhar”. Fr. Štefan
Kožuh, Vigário geral e presidente
da Comissão Preparatória, numa
carta colocada em rede no Web site
(www.ofmcap.net) explica os modos
de participação que são:

A S

F E R R A M E N T A S !

E

ra a Solenidade de Todos
os Santos- o 1º de
novembro de 2013quando o Ministro
geral, Frei Mauro
Jöhri, com a sua
carta circular “A
graça de trabalhar”, convocou
toda a Ordem Capuchinha para a
celebração do VIIIº CPO – Conselho Plenário da Ordem. Na mesma
carta, o Ministro designou a Comissão Preparatória do próximo CPO

Como a fadiga e a alegria da colheita
não acontecem nunca sem uma paciente e atenta preparação do terreno,
é essencial que consideremos este
período de escuta dos irmãos. Isto é
o que realmente interessa: escutar os
irmãos, deixar que manifestem seu
pensamento sobre o que o Ministro
nos aponta na sua carta, sobre o que
São Francisco nos deixou nos Escritos, no Testamento sobre “a graça
de trabalhar”, o que nos indicam as
nossas Constituições recentemente
renovadas e sobretudo lendo e interpretando à luz do “espírito da santa

Fr. Francisco Lopes, OFMCap
Secretário da Comissão
Preparatória - VIIIº CPO

VIII CPO:
temos as ferramentas!
• A Logomarca deverá ser original. Não serão admitidas reﬁgurações gráﬁcas já presentes
na internet;
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• Deverá ser um desenho gráﬁco
colorido, bem reproduzível também em preto-e-branco;
• É conveniente servir-se de uma
restrita gama de cores, permitindo assim sua utilização tanto
sobre um fundo claro quanto
sobre um escuro;
• É essencial que seja decifrável tanto em tamanho natural
quanto em tamanho reduzido.
• Deverá de modo imprescindível reproduzir a escrita: “VIII
CPO”;
• O tema: “a graça de trabalhar”
deve recordar oportunamente a
inspiração artística e o que propõem sobre o assunto: o Testamento e Regra de S. Francisco,
as Constituições e a Carta Circular do Ministro geral : “ a graça de trabalhar”.
As propostas para a Logomarca,
coloridas, num formato eletrônico
de boa resolução ou em original,
devem chegar à Cúria geral até 15
de novembro de 2014. Estas serão
apresentadas ao Conselho Geral,
o qual escolherá uma como Logomarca oﬁcial do próximo CPO.
Enviar a: Segreteria VIII CPO –
Curia Generale - Via Piemonte,
70 – 00187 - ROMA, Itália; ou via
e-mail:
cpo8@ofmcap.org

que, desde aquele momento iniciou
a montar o canteiro de obras para
iniciar os trabalhos. Depois do encontro da Comissão na Cúria geral e as
sugestões chegadas principalmente do
Conselho geral e do próprio Ministro,
podemos agora partilhar o que já foi
elaborado, com todos os convocados para este importante evento da
Ordem, noutras palavras, todos os
irmãos.
Podemos dizer que a partir de agora
temos as ferramentas para iniciar o
trabalho comum e participativo com
toda a Ordem. Por ocasião da festa
de São Félix de Cantalício, 18 de maio
passado, foi lançado o Concurso para
a Logomarca do VIIIº CPO, cujas
informações estão já disponíveis
no Web site da Ordem. Justamente
nestes dias de espera por Pentecostes,
sairão também a planta e o desenho
do Instrumentum laboris que
será enviado em forma de questionário aos frades, também no
formato interativo - on line - sob
a responsabilidade dos Superiores
maiores de cada Circunscrição, a
ﬁm de que possamos ouvir sobre
o que pretendemos compartilhar
deste tema assim tão importante e
que será ﬁnalmente aprofundado
e sintetizado pelos delegados do
VIIIº CPO em Assis, no próximo ano.

oração”, os sinais do nosso tempo.
Todos os Departamentos da Cúria
geral estão a serviço de cada irmão
situado no mundo- por mais que
seja impossível encontramo-nos
todos ﬁsicamente-, portanto, este
é o momento no qual cada frade
deve corresponder a este serviço de
universalidade fraterna, manifestando-se, participando ativamente como
protagonista nas discussões, reﬂexões
e sugestões para o próximo Conselho
Plenário da Ordem. Cada contribuição será peça preciosa de um nú ico
mosaico. Agora passamos a bola a vocês! Preparamos as ferramentas para
iniciar o trabalho que agora espera
uma resposta de cada frade. Agradeçamos ao Senhor que nos permite
arregaçar as mangas para trabalhar
como irmãos neste campo da Sua
vinha chamado Ordem Capuchinha.

C Ú R I A

G E R A L • P R E S E N Ç A C A P U C H I N H A
P E Q U E N A S G R A N D E S N O T Í C I A S

Visita do Procurador
Geral à CCB

B

ELO HORIZONTE, Brasil
- Dia 02 de maio lú timo, o Procurador geral, Fr. Antonio Belpiede,
a convite da Conferência dos Capuchinhos do Brasil, animou um dia
de formação para os secretários de
treze cúrias: das doze circunscrições
do Brasil e aquela da Custódia do Paraguai.

Fr. Antonio ilustrou o tema: Relatórios e assuntos jurídicos na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Fr. Antonio,

também sendo delegado especial
para os Grupos de Oração de Padre
Pio extra-europeus, encontrou, dia
27 de abril, os grupos do Brasil em
São Paulo e aqueles do Paraguai em
Assunção dias 29 e 30 de abril.

Formaçoã para Ministros e ecônomos

K

INSHASA, Congo – Fr. Jean
-Bertin Nadonye, Conselheiro geral para a África, participou
dos encontros de formação para
Ministros e ecônomos: de 05 a
09 de maio, em Kinshasa ( República Democrática do Congo), na
reunião anual da Conferência dos
Capuchinhos da África Ocidental
(CONCAO), e de 12 a 16 de maio
em Kampala, Uganda, na reunião
da Conferência dos Capuchinhos
da África Oriental (EACC). Ambos encontros viram a participação
de quase todos os Delegados, Custódios e Ministros provinciais, junto com seus respectivos ecônomos.
O encontro foi um momento privilegiado para a partilha fraterna.
Durante toda a semana, os Ministros e ecônomos, ajudados por Fr.
Jo Coz e Fr. Alejandro Núñez Ennabe, Secretário da Solidariedade,
participaram de um seminário de

formação sobre a economia fraterna e as estratégias para melhorar
a organização das Circunscrições
com exercícios práticos do modo
transparente e eﬁciente para gerir
a nossa administração. Ambas as
conferências ﬁxaram para 2015 novas semanas de formação para ecônomos que ocorrerão na Tanzânia
( inglês), Costa do Marﬁm (francês) e em Angola (português/espanhol). O seminário foi ainda uma
ocasião para a participação de Fr.
Benedict Ayodi, Secretário de Justiça, Paz e Integridade da Criação
( JPIC), que dirigiu a palavra aos
participantes tratando de questões
importantes sobre a nossa vida. Os
irmãos expressaram sua gratidão
pelo apoio da Cúria geral com um
agradecimento especial também
aos irmãos do Congo e Uganda
pela boa organização das reuniões
e a atenção aos hóspedes.

Colégio Internacional: chegada
dos novos frades estudantes 2014
ROMA, Itália – Nos ú ltimos dias de abril e
no início do mês de maio chegaram ao Colégio Internacional São Lourenço de Bríndisi
os “novos” frades que, a partir do próximo ano acadêmico 2014-15, estudarão nas
universidades pontifícias de Roma e que, inicialmente agora, deverão frequentar o curso
de língua italiana. Estes irmãos provêm um
pouco de todo o mundo; oito da África,
quatro da América Latina, dezesseis da Ásia,
um da Oceania (Papua Nova Guiné) e um
da Europa (Polônia). Outros estudantes, que
já falam italiano chegarão em setembro.
Encontro do Departamento
Comunicações OFMCap
ROMA, Itália – Dia 08 de maio passado,
na sala do Conselho geral, reuniu-se o
Departamento de Comunicações da Cúria
geral, reunião convocada por Fr. Marek Przeczewski, atual diretor deste Departamento.
Para ouvir, avaliar e dar sugestões sobre as
atividades desenvolvidas neste campo. Além
de Fr. Marek, participaram do encontro Fr.
Umberto Losaco (responsável pela ANALECTA), Fr. Charles Sammons ( Web site)
e Fr. Francisco Lopes (responsável BICI).
Outros encontros são previstos ainda para
este ano, sobretudo em razão das mudanças
no site da Ordem que iniciarão em breve.

Antonianum: Curso anual de JPIC
ROMA, Itália – Aconteceu em Roma, de 29
de abril a 9 de maio, na Pontifícia Universidade Antonianum, o curso anual – o oitavode Justiça, Paz e Integridade da Criação.
Organizado pela cátedra de JPIC da referida
universidade e pelo Departamento de JPIC
da OFM, desenvolvendo o tema: “Excluídos
e Direitos Humanos: rumo a uma Igreja para os
pobres” .
Das sessões matutinas participaram 21
pessoas: 15 animadores OFM, provenientes
do Canadá, México, Itália, Quênia, Filipinas,
Egito, Paquistão, África do Sul, Polônia,
Brasil, Vietnã, Guatemala e Zimbábue; um
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A “Cathedral of the Plains”
torna-se Basílica Menor

P R E S E N Ç A C A P U C H I N H A
P E Q U E N A S G R A N D E S N O T Í C I A S

V

estudante OFM, o Diretor Geral de JPIC
dos Capuchinhos, Fr. Benedict Ayodi, 2
franciscanos seculares e duas irmãs dominicanas. Um frade da Ucrânia que inscreveu-se
para o curso não pode participar por causa
das diﬁculdades políticas naquele país. As
sessões vespertinas viram a participação de
cerca 25 pessoas; outras participaram de uma
ou mais sessões. O número total de participantes, dentre os quais diversos estudantes
do Antonianum, foi de 40.
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83ª Assembleia USG
ROMA, Itália - União dos Superiores Gerais
- No Salesianum de Roma, de 28 a 30 de
maio p.p., aconteceu a 83ª assembleia da
USG sobre o tema; “ Despertai o mundo!
Os religiosos na missão da Igreja hoje”. Os
objetivos da assembleia foram:
1. Oferecer um espaço aos superiores maiores a ﬁm de que reﬂ itam e partilhem a sua
experiência do encontro com Papa Francisco, trazendo as implicações para os aspectos
concretos do seu serviço e durante as visitas
canônicas;
2. Iniciar uma reﬂexão sobre a família em
resposta às indicações do Papa ( cfr. Sínodo);
3. Abrir um espaço para reﬂexões e propostas sobre o Ano da Vida Consagrada 2015.
Um sacerdote vietnamita
na lista dos 100 heróis da informação
VIETNÃ – O padre redentorista vietnamita Anton Ngoc Than, dedicado à Vietnam
Redemptorist News, um serviço de informação
católico, foi inserido na lista dos 100 heróis
da informação pela organização Repór teres Sem
Fronteiras por ocasião da Jornada Mundial
pela Liberdade de Imprensa, celebrada aos
03 de maio de 2014. Um reconhecimento ao
seu corajoso trabalho que ajuda a promoção
da liberdade de “buscar, receber e difundir
informações e ideias através de cada meio e
sem considerar fronteiras”, como recita o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos
Humanos.

ICTORIA, Kansas, EUA –
No passado 08 de março o
Rev.mo Edward J. Weisenburger
di Salina anunciou: a igreja de S.
Fidélis em Victoria, Kansas, será
erecta como Basílica Menor. A
celebração acontecerá dia 07 de
junho de 2014. A igreja- dita
“Catedral das Planícies” – desde
a sua dedicação em 1911 foi sempre assistida pelos Capuchinhos.
No momento da dedicação era
a maior igreja do Ocidente dos
Estados Unidos. A Ordem está
presente no Kansas desde 1878,
quando os capuchinhos Mat-

thew Hau e Anastasius Mü l ler
ali chegaram a convite do bispo
Louis Mary Fink, OSB da diocese de Leavenworth (atualmente
arquidiocese de Kansas City).
O pedido à Santa Sé para que
a igreja de S. Fidélis fosse elevada a Basílica Menor iniciouse numa tarde quando Fr. Jeff
Ernst, OFMCap, reﬂetia; “esta
igreja deveria ser uma Basílica”.
Fr. Jeff continua: “É a celebração da Eucaristia que dá dignidade a esta igreja e que deu inspiração para a sua construção.”

Morreu Fr. Guglielmo Sghedoni
ex-Vigário geral da Ordem

R

EGGIO EMILIA, Itália – Segunda-feira, 19 de maio, p.p.,
no convento de Reggio Emilia da
Província capuchinha de Emilia-Romagna , faleceu aos 95 anos de idade
Fr. Guglielmo Sghedoni, da mesma
Província, ex-Vigário geral da Ordem
91970-1976). Conforme as nossa
Constiyuições e Ordenações dos Capítulos Geraia ( Cap. III, 2.2), em cada
fraternidade da conferência à qual ele
pertencia (CIMCAP) celebre-se uma
missa em seu sufrágio.
Fr. Gugliemo nasceu em Corlo
di Formigine (Módena) em 1918.
Completou setenta e oito anos de
vida religiosa e setenta e dois de
ministério sacerdotal. Já do início
demonstrou seus dotes intelectuais e um particular apego á vida
religiosa franciscana. Os superiores,
depois da sua ordenação presbiteral
mandam-no à Universidade Gregoriana de Roma onde laureou-se em

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap
collaboratori Tutti i segretari della Curia generale impaginazione e graﬁca Marek Przeczewski OFMCap
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco portoghese

Dogmática em 1949. Foram diversos
os encargos na Ordem e na diocese
de Regio, dentre os quais recordamos:
Ministro provincial e Vigário geral dos
Capuchinhos.
Há dois anos com a piora do seu estado de saúde, foi transferido á enfermaria do convento, mas continuou a
ser disponível para confessar e escutar
quem precisava de ajuda. O funeral
aconteceu dia 21 de maio na igreja
conventual dos Capuchinhos na Via
Ferrari Bonini. – RIP!
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