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C

omo já de costume consolidado,
a Cúria Geral organizou uma semana de formação para os novos Ministros Provinciais e Custódios. Este
momento formativo, vivido em nosso
convento de Frascati desde suas origens, foi concebido para apoiar o serviço daqueles que são chamados para
animar e servir aos irmãos. No encontro, além dos 14 novos Ministros e Custódios, estavam presentes o Ministro
Geral e os irmãos Conselheiros Gerais.
A escuta das diversas conferências,
os trabalhos de grupo, a partilha das
experiências pessoais, foram os aspectos constitutivos da semana. Falou-se
dos deveres próprios dos ministros, de
seu serviço de animação, da economia
fraterna, da solidariedade de pessoal.
Os confrades da Procuradoria Geral
apresentaram sobre como administrar
e acompanhar as situações mais comuns em nível jurídico e canônico que
os ministros devem encarar. Muito interessantes foram as apresentações do
trabalho dos vários departamentos e

serviços da Cúria Geral. As perguntas
dos participantes e a referência a casos
concretos experimentados pelos participantes foram um válido auxílio para
o aprofundamento das várias temáticas. Muitos dos presentes tiveram a
oportunidade de falar pessoalmente
com o Ministro Geral. O sinal que a
cada ano o Ministro Geral e seu Conselho querem dar aos novos ministros
é o da disponibilidade fraterna para
apoiar seu serviço, através dos departamentos e serviços da Cúria Geral.
A peregrinação a Assis permitiu aos
participantes de voltarem às fontes do
nosso carisma.
A oração vivida com calma, a especial
hospitalidade da fraternidade de Frascati, o clima de acolhida e de colaboração recíprocas, são as qualidades que
favoreceram o sucesso do encontro.
Aos novos ministros, desejamos que
vivam seu serviço conscientes do
chamado a doar as próprias melhores
energias aos irmãos.
Video - Encontro dos novos Ministros, Frascati 2016
Foto - Encontro dos novos Ministros,
Frascati 2016
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Encontro de Veneza – «Projeto Europa»
Fr. Pio Murat, OFMCap
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D

al 10 al 16 luglio 2016, una
sessantina di frati, di trenta Province Europee si sono dati
appuntamento a Venezia nel nostro convento dei Cappuccini della
Giudecca. I frati convenuti hanno
voluto riflettere circa il futuro della
nostra presenza nel Vecchio Continente. Interventi, testimonianze,
lavori di gruppo e tempo libero
hanno permesso ai frati di conoscersi, di condividere i loro sogni
e le loro aspirazioni. La liturgia e
la preghiera personale, alimentata
ogni mattina da una meditazione
guidata da fr. Štefan Kožuh, Vicario Generale, ha messo in rilievo
che alla base di ogni nostro sforzo
ci deve essere una relazione personale e profonda con il Signore.
Il primo giorno, fr. Pio Murat,
Consigliere Generale, ha presentato le grandi linee del «Progetto
Europa» che sono state riprese dai
partecipanti nei gruppi di studio. I
giorni successivi sono stati dedicati agli aspetti fondamentali del nostro carisma: la vita fraterna, con fr.
Giovanni Salonia, la vita di preghiera con fr. Marek Miszczyński, la
missione con i frati Pawel Paszko
e Tomas Żak.
Mercoledì, 13 luglio abbiamo avuto tra noi il Ministro Generale, fr.
Mauro Jöhri, che ha sottolineato
come le nostre presenze fraterne
sono segni di vangelo in una cultura secolarizzata e indifferente al
fenomeno religioso. Insieme possiamo servire la Chiesa e testimoniare la nostra fede.
Durante i dialoghi sono stati affrontati diversi temi:
• Le fraternità multiculturali costituite a partire da un progetto
preciso. Attualmente questo tipo
di esperienza è in atto a Clermont-Ferrand (Francia) e Kilkenny (Irlanda); tra poco seguiranno
le fraternità di Spello (Italia) e
Lourdes (Francia) che potrebbero,
a loro volta, essere seguite da una

fraternità sul Cammino di Santiago
di Compostela a Leon (Spagna) e
ad Anversa (Belgio).
• La chiamata a «ravvivare la fiamma del nostro carisma» è emersa
in modo significativo nei dialoghi
come una risposta concreta alla
nuova evangelizzazione. Se per
evangelizzare, l’evangelizzatore
deve prima di tutto lasciarsi evangelizzare, la nostra vocazione cappuccina, vissuta in pienezza è il
crogiolo della nostra vita secondo
il Vangelo e il punto di partenza
della missione.
• L’aspetto più evidente dei giorni trascorsi insieme è stato quello
della gioia di incontrarsi, conoscersi, condividere aspirazioni alte
e belle. Questo incontro ha anche
mostrato la necessità di una animazione in Europa che va oltre le
Province e le Conferenze. E’ emerso il desiderio di stabilire una rete
di contatti fraterni al fine di promuovere iniziative comuni, come ad
esempio «itineranza e missione»,
«casa di preghiera», iniziative condivise per la formazione.
Il successo di questa “prima”, stimola il gruppo di lavoro «Progetto
Europa» ad accompagnare nuove
iniziative e a proporre nei prossimi
anni altri incontri.
Veja a galeria de fotos no site
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Aprender a rezar para aprender a viver

aro irmão!

Estamos felizes em poder oferecer-lhe cinco introduções à vida
de oração, que poderiam ser úteis
também para sua experiência pessoal com o Senhor. O Vigário Geral Fr. Štefan Kožuh sintetizou
para os participantes do encontro
“Projeto Europa” (realizado de 10
a 16 de julho de 2016 no Convento

do Santíssimo Redentor, Veneza),
o ensinamento magistral e, ao mesmo tempo, simples e essencial de
Fr. Ignacio Larrañaga, OFMCap.,
sobre a nossa vida de oração, que
se articula sobre três pilastras:
Pessoas de oração, Vazios de si
(humildade) e Bons sonhos (amor
recíproco). Boa e frutuosa escuta!
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Encontro de Veneza – video
Apresentação do Encontro

Cidade de Veneza

fr. Pio Murat

Projeto
Europa

fr. Mauro Jöhri

fr. Marek Miszczyński

Encontro dos Capuchinhos

fr. Giovanni Salonia

fr. Paweł Paszko & Tomasz Żak
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Papa na Porciúncula:

perdoar porque nós também fomos perdoados

Q

uinta-feira, dia 4 de agosto. Nesta tarde o Papa Francisco fez
uma breve visita à Porciúncula, em
Assis, por ocasião dos 800 anos do
“Perdão de Assis”. Na sua catequese
aos presentes, centrada no texto de
Mt 18, 21-35, o Papa começou por
recordar as palavras de São Francisco
“quero mandar-vos todos para o paraíso”, palavras com as quais pedia o
dom da salvação e da vida eterna para
todos.
O paraíso – disse Francisco – é este
mistério de amor que nos liga para
sempre a Deus numa contemplação
sem fim, uma fé que a Igreja professa desde sempre quando afirma que
acredita na comunhão dos santos:
“Na vivência da fé, nunca estamos
sozinhos; fazem-nos companhia os
Santos, os Beatos e também os nossos
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Vila Franciscana

Vila Franciscana
Vila Franciscana - 5 min.

queridos que viveram com simplicidade e alegria a fé e a testemunharam
na sua vida. Há um vínculo invisível
– mas não por isso menos real – que,
em virtude do único Baptismo recebido, faz de nós «um só corpo» animados por «um só Espírito»”
E São Francisco quando pediu ao
Papa Honório III o dom da indulgência para os que viessem à Porciúncula,
tinha em mente as palavras de Jesus
aos discípulos: «Na casa de meu Pai
há muitas moradas …», esclareceu o
Papa, sublinhando que a via mestra
para alcançar a tal morada no paraíso
é o perdão. E porque deveremos perdoar a uma pessoa que nos fez mal?
Leia o artigo completo no site
Veja a galeria de fotos no site

Vila Franciscana - 30 min.
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Incontro dei Post novizi della CCA
in Aguarico - Ecuador

Fra José Luis Cereijo OFM Cap

D

al 17 al 31 luglio i post novizi
del Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina e Uruguay si sono trovati nel
Vicariato Apostolico di Aguarico, nella Amazzonia ecuadoriana.
Hanno partecipato anche due post
novizi del Messico del nord e uno
della Germania, che sta facendo un
anno di formazione in Perù, per cui
hanno partecipato 33 post novizi.
Questi fratelli sono stati accompagnati anche da alcuni formatori e animatori dell’Ecuador, arrivando ad
un totale di 40 fratelli partecipanti
alla riunione.
Le giornate hanno avuto inizio a
Quito, condividendo il primo giorno con il Ministro generale e fr.
Hugo Mejía, Consigliere di lingua
spagnola. Il Ministro generale ha
parlato del VIII CPO e di alcune
questioni riguardo alla fase del post
noviziato, in particolare rispondendo alle domande che facevano i
fratelli presenti.
Il giorno dopo Mons. Jesús Esteban
Sádaba OFM Cap., Vicario Apostolico di Aguarico, ha parlato della
storia e della realtà di questa missione cappuccina nell’Amazzonia ecuadoriana. Ha evidenziato anche la
vita e il martirio di Mons. Alejandro
Labaka, OFMCap, primo vescovo
del Vicariato, e di suor Ines Arango, terziaria cappuccina, che hanno
dato la vita per salvare gli Huaorani, le cui terre venivano occupate
dalle compagnie petrolifere (www.
alejandroeines.org).
Martedì 19 e Mercoledì 20 i fratelli
hanno condiviso due giorni di camminata, organizzata ogni anno da
un gruppo di cappuccini, da Quito
a Coca (Puerto Francisco de Orellana, sede del Vicariato) per rinnovare la memoria di Alessandro e Inés,
e per difendere la vita in Amazzon-

ia. L’ultimo tratto è stato accompagnato anche dal Ministro generale, fr.
Mauro Jöhri. All’ arrivo c’è stata la
concelebrazione della Santa Messa

ti anche occasione di condivisione
con le Clarisse Cappuccine che hanno il loro monastero ad Aguarico,
e con i missionari di vari ordini e

nella cattedrale di Coca presieduta
da Mons. Jesús Esteban. In questa
Cattedrale riposano e sono venerati
i resti di mons. Alessandro e di suor
Inés.
Giovedì mattina, i fratelli sono stati organizzati in gruppi “due a due”
per andare in missione presso 20
piccole comunità sparse nella giungla,formate, alcune dai coloni,
altre da indigeni. Ospiti di diverse
famiglie, da Giovedì a Domenica,
col proposito di visitarle e riunirsi
a celebrare la Parola di Dio. Un’esperienza unica tra le persone più
semplici.
La seconda settimana è stata spesa
tra conferenze ed incontri di gruppo per approfondire l’VIII CPO. I
fratelli Alexander, Jose del Carmen,
José Luis Cereijo e Carlos Azcona
hanno contribuito con una lettura
antropologica, biblica e spirituale
del CPO. Ogni sera, i fratelli di diversi paesi hanno presentato il loro
post noviziato e le culture dei loro
popoli, in un’esperienza fraterna e
gioiosa. Questi giorni sono diventa-

congregazioni che lavorano nel Vicariato.
Il tutto è culminato al Sabato con la
visita ad una fraternità che si trova
a 51 km nel mezzo della giungla,
dove ci siamo trovati per condividere l’Eucaristia, il tempo libero e la
gioia di stare insieme.
Sogni, progetti e ideali sono stati infine registrati in un documento che
ha raccolto il lavoro di gruppo di
tutti i fratelli. Ci auguriamo che tra
quattro anni, altri fratelli post novizi
della CCA possano partecipare ad
una missione e ad un incontro che li
possa aiutare a camminare insieme
nella formazione.
Veja a galeria de fotos no site
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O Departamento
de Solidariedade
internacional
Projects 2016
Reports 2015
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O princípio de solidariedade se refere à nossa mútua interdependência
e à comunhão fraterna como frades
capuchinhos. Baseando-se em tal
princípio, a Solidariedade econômica está partilhando os nossos recursos econômicos entre todas as
nossas Circunscrições para ajudar a
sustentar as Missões da Ordem Capuchinha em cada parte do mundo.
Isto é particularmente significativo,
sobretudo para as Circunscrições
mais jovens e economicamente
mais frágeis, uma vez que seus esforços para implantar a Ordem em
novas partes do mundo e para semear o evangelho por meio de sua
vida em nosso carisma são apoiados por aquelas Circunscrições que
conseguem receber mais ajudas financeiras dos vários benfeitores.
A forma mais antiga de partilha internacional consiste no sustento que
as Províncias têm oferecido às suas
Missões. No decurso do tempo, estas Missões tornaram-se Províncias
autônomas, por sua vez, enviando
missionários. Contudo, estas novas
Províncias não têm tido, necessariamente, acesso a uma base de benfeitores para assistir os frades no
apoio às atividades dessas Missões.
É por esse motivo que o Departa-

O Departamento de Solidariedade internacional publica
o livro anual dos projetos e relatórios
mento de Solidariedade econômica
foi criado como parte da Cúria Geral dos Frades Capuchinhos, para
ser um ponto central no processo de
partilha dos nossos recursos para
sustentar as atividades de todos os
frades, onde quer que estejam.
A cada ano, o Departamento de
Solidariedade publica o livro dos
Projetos e dos Relatórios, com o
objetivo de documentar os resultados desta partilha fraterna. A primeira parte do livro contém uma
descrição de cada uma das solicitações que foram submetidas ao
Departamento de Solidariedade
econômica no ano passado, junto
com a decisão tomada pelo Ministro Geral e seu Conselho em mérito
a cada solicitação. Esta seção serve
como registro de todos os projetos
que receberam ajuda financeira dos
fundos que foram enviados por
cada Circunscrição do mundo.
A segunda parte do livro é um
relatório da contribuição oferecida
aos fundos de solidariedade no ano
passado por cada Circunscrição,
como também compreende uma
descrição da situação atual de cada
um destes fundos. Ao fim do livro, há um relatório sobre as contribuições diretas entre as Circun-

editor Cúria Geral dos Frades Menores Capuchinhos responsável Luciano Pastorello OFMCap
colaboradores Todos os secretários da Cúria Geral diagramação e gráfica Paweł Teperski OFMCap
edições italiano francês inglês polonês espanhol alemão português

scrições e entre algumas das nossas
Províncias e outras entidades em
todo o mundo (dioceses, outras comunidades religiosas, etc.).
Todos os frades são convidados a ler
o livro dos projetos e dos relatórios,
e a ter familiaridade com seus conteúdos. Cópias impressas foram enviadas a cada Circunscrição, e uma
versão PDF pode ser encontrada
no site (baixe o livro). Os pedidos
que se referem ao Departamento de
Solidariedade podem ser dirigidos
a Fr. James Donegan, Secretário da
Solidariedade econômica, ao endereço: solidarity@ofmcap.org, ou
então a Fr. Aklilu Petros, Promotor
da Solidariedade, ao endereço
solidarity.prom@ofmcap.org.
Baixe o livro
Veja o vídeo

Curia Generale OFMCap Via Piemonte, 70; 00187 Roma, Italia
Tel. +39.06.42011710
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