
Solidariedade na Missão
Há pouco mais de vinte e cinco anos, em 1991, o nosso Irmão Flávio Carraro, então Ministro Geral, convocou 

todas as Circunscrições para apoiar a missão mundial da Ordem através do estabelecimento do Fundo Central 

Missionário, hoje conhecido como Fundo Boni Pastoris Mater. Desde então, e no tempo de nossos dois mais 

recentes Ministros Gerais, o Secretariado da Solidariedade Econômica tem sido organizado progressivamente 

de tal forma que se transformou num instrumento fundamental para reunir todos os nossos irmãos no apoio às 

nossas novas e crescentes circunscrições em todo o mundo.

No decorrer destes anos, juntos como irmãos capuchinhos, chegamos a ajudar e sustentar mais de trinta novas 

circunscrições, milhares de irmãos em formação inicial e centenas de projetos, apoiando a implantação da 

Ordem em lugares onde de outra forma não teria sido possível. Somos sempre gratos a todos os nossos 

benfeitores e a todos irmãos que tiveram a responsabilidade de angariar fundos para as nossas Missões 

Capuchinhas. Foi através do esforço de todos que fomos capazes de apoiar o crescimento contínuo de nossa 

vida e carisma em todo o mundo.

Nesta pequena brochura, encontram-se algumas estatísticas e fotografias de referência que mostram alguma 

parte do trabalho que é sustentado pelo contributo de todas as nossas circunscrições. Continuemos a apoiar 

a nossa missão de difundir a Boa Nova e o nosso carisma, financeiramente, enviando missionários para difundir 

o Evangelho, e com as nossas orações por todos os nossos irmãos onde quer que estejam.

O F F I C E  O F  S O L I D A R I T Y  
f r i a r s  m i n o r  c a p u c h i n

“Gostaria que todos nós assumíssemos 

seriamente o compromisso [...] de 

promover uma cultura da solidariedade 

e do encontro.” 

  Papa Francisco
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do financiamento do Secretariado da Solidariedade 
vai para o suporte a formação inicial

Missões capuchinhas
A evangelização está no âmago da nossa vida. Em 2017, 
o Departamento da Solidariedade canalizará o seu apoio 
a 22 missões capuchinhas e a 304 dos nossos irmãos que 
servem como missionários no mundo inteiro.

A formação inicial                
de nossos irmãos é uma alta prioridade da Ordem. Através 
do Secretariado de Solidariedade Econômica, vocês apóiam:
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Missões e Obras Sociais
AMÉRICA LATINA, EUROPA ORIENTAL, ÁFRICA, ÁSIA

Graças ao seu apoio às nossas missões, os nossos 
irmãos são capazes de realizar muitos projetos 
de sensibilização social para a educação das 
crianças e dos jovens, para a educação de 
adultos e a alfabetização, para o cuidado dos 
idosos e dos doentes e muitos outros tipos de 
ajuda humanitária.

Collegio San Lorenzo da Brindisi
ROMA

O Collegio San Lorenzo da Brindisi é um sinal da 
nossa fraternidade universal. Em 2017, através do 
Secretariado da Solidariedade, vocês apoiarão 
55 bolsas de estudos superiores em várias 
universidades de Roma para os nossos irmãos 
vindos de várias circunscrições capuchinhas.
  

Projetos
EUROPA ORIENTAL, ÁFRICA, ÁSIA

Este ano, através do Secretariado da Solidariedade, 
vocês apoiarão 23 diferentes projectos de 
desenvolvimento diferentes, que ajudarão na 
implantação da Ordem, bem como na promoção 
do crescimento e auto-sustentabilidade das 
Circunscrições.

Clarissas Capuchinhas
AMÉRICA LATINA, EUROPA ORIENTAL, ÁFRICA, ÁSIA

Nossas Irmãs Clarissas Capuchinhas continuarão 
recebendo seu apoio em 2017, através de 8 
projetos que ajudarão a fortalecer sua vida 
contemplativa, formação e serviço à comunidade.

“Pratiquemos a solidariedade, expressão privilegiada do amor fraterno, 
e empenhemo-nos com vontade decidida pelo bem de todos e de cada um, 

porque todos somos responsáveis por todos..” (Constituições 72,2)



Secretário da Solidaridade Económica
Via Piemonte, 70    
00187 Roma, Italia

Contate-Nos!
www.ofmcap.org
solidarity@ofmcap.org

Nosso Compromisso
Promover os valores, princípios e práticas da solidariedade: 
transparência, participação, eqüidade, subsidiariedade, 

solidariedade, austeridade e co-responsabilidade, 
ao serviço de toda a Ordem como vínculo entre todas 
as nossas Circunscrições. Por meio do Secretariado da 
Solidariedade Econômica, somos todos convidados a 

apoiar a missão da Ordem Capuchinha em todo o mundo, 
especialmente nos lugares onde ninguém quer ir.


