
 

 
 
 

FRADES FRANCISCANOS EM CAPÍTULO 
Carta de apresentação 

 
Caríssimos Irmãos, o Senhor vos dê a paz! 

Com o augúrio da paz, nós, Ministros Gerais, vos dirigimos esta carta que marca um 
momento importante do nosso caminho rumo ao oitavo Centenário do Perdão de Assis (2016) e o 
quinto Centenário da bula de Papa Leão X Ite vos, denominada também “Bulla unionis” (2017). 

Quando Papa Francisco, no dia 4 de outubro de 2013, visitou Assis e se dirigiu ao Túmulo 
de São Francisco, disse a nós, Ministros Gerais: “Bravos, deveis permanecer unidos!”. A nós, 
Ministros Gerais, unidos com o Papa Francisco junto aos pés do seráfico pai São Francisco, e aos 
Frades das Famílias franciscanas de Assis, presentes naquele momento, essas simples palavras 
deixaram profunda impressão. Elas penetraram especialmente no coração dos Frades das Famílias 
franciscanas de Assis e confirmaram o seu desejo sincero e profundo de caminhar juntos e crescer 
na vocação e missão, que nos são comuns, o que suscitou, de modo profético, a ideia de um Sínodo 
das Famílias franciscanas. O Sínodo quer ser um itinerário compartilhado que, a partir da memória 
histórica, passa pela reconciliação, usa o diálogo e o discernimento fraterno e nos leva a escolher e 
realizar em conjunto, em modo novo, iniciativas de evangelização. As Famílias franciscanas de 
Assis se reuniram a fim de planejar em conjunto um itinerário de quatro anos (2015-2018), que 
esperam ser somente a base, o encaminhamento de um processo a desenrolar-se ulteriormente no 
futuro.  

Nós, Ministros Gerais, percebemos profunda sintonia entre essa iniciativa das Famílias 
franciscanas de Assis e as esperanças que o Santo Padre Francisco deposita em nós religiosos, hoje, 
declaradas na recente Carta Apostólica por ocasião do Ano da Vida Consagrada (28.11.2014), o 
que confirma a bondade dessa iniciativa com a qual desejamos que todos os Frades do mundo se 
envolvam. 

Caros Irmãos, o que moveu as Famílias franciscanas de Assis, compartilhado e abençoado 
por nós, Ministros Gerais, consideramos como “um sopro do Espírito”, um “novo apelo” para todos 
nós que seguimos Jesus, respaldados também pela própria Regra de São Francisco de Assis. 

Enquanto os Frades de Assis prosseguem no caminho que se propuseram, desejamos que 
toda a nossa Ordem os olhe com atenção e siga o seu exemplo com criatividade, buscando 
itinerários semelhantes, em âmbito nacional ou regional. Nesse caminho seremos ajudados por uma 
série de informações, provenientes de Assis, ideias e sugestões a serem copiadas ou nas quais 
podemos inspirar-nos a fim de inventar algo de significativo nos lugares onde vivemos. Em 
algumas das iniciativas fortes, uma por ano, vos convidaremos explicitamente a fazer-vos presentes 
e participar do evento.   



 

 Portanto, convidamos todos e cada um, quais membros de uma única grande Família 
religiosa, a assumir a responsabilidade de colaborar nesse projeto, mediante a oração e caridade 
ativa e a disponibilidade dos recursos pessoais, a fim de que o mesmo chegue a bom termo. 
  
Vossos Ministros e Servos 
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