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Papa Francisco
de Massimo Rosina ofmcap

P

apa Francisco, um pastor que entrou
logo no coração, na simpatia e no querer bem de tantos, clérigos e leigos. Fomos
todos marcados pelos pequenos gestos
por ele realizados: o chamar-se bispo de
Roma, o pensar logo ao
seu predecessor, o sinal
voltando-se segundo a
linguagem do Vaticano
II, ao primado do povo
santo de Deus que se
exprime nas igrejas locais. Ter rezado junto,
ter pedido a bênção ao
seu povo reunido para
acolhê-lo e á sua bênção, que torna-se quase
uma resposta de fé e de
oração, dá um sentido
de uma comunhão forte entre pastor e povo.
O início do pontificado
de Papa Francisco foi
denso de gestos e palavras que abriram
brechas nos corações de milhões de pessoas. Uma imagem se impôs sobre todas

Santíssimo Padre,
Paz e Bem!

as demais e é aquela de uma igreja pobre.
Não só: de uma igreja pobre para os pobres. É um convite que diz respeito, junto
com a instituição, cada um de nós: o uso
que fazemos do dinheiro, a simplicidade e a
sobriedade do nosso estilo de vida, a generosa partilha com os mais pobres. Com o
seu voltar-se para S. Francisco de Assis “o homem
da pobreza, o homem da
paz, o homem que ama
e cuida da criação”, nos
provoca a refletir sobre o
nosso modelo de desenvolvimento e de conflitos
gerados por interesses
econômicos. Além disso,
nos recorda com extraordinária eficácia quanto
o exemplo pessoal signifique em termos de
capacidade de transmitir
ao mundo a Boa Notícia.
E é esta a missão, à qual,
em última análise, somos
chamados: comunicar Cristo, ou seja, “ a
verdade, a bondade e a beleza ‘em pessoa”.

de, de amor e de cofiança.

Com a saudação popular e simples da tradição franciscana desejo dirigir-me à Sua Pessoa para apresentar-Lhe a saudação de cada frade da Ordem dos Frades
Menores Capuchinhos por sua eleição a Sumo Pontífice
e assegurar-Lhe desde já, a nossa oração.
Em seu primeiro Encontro com a Igreja que está em
Roma, apresentando-se do balcão da Basílica Vaticana
ontem à noite, convidaste-nos a caminhar juntos e a rezar uns pelos outros, sendo assim um sinal de irmanda-

Muito obrigado Santo Padre por este convite que acolhemos e temos como empenho de nossa fraternidade de
Frades Menores Capuchinhos, para sermos sinal daquela fraternidade que Cristo nos ensinou, recomendando
lavar os pés uns dos outros.

OMA - A reunião do
Definitório Geral iniciou
segunda feira 11 de março e
continuou até quarta feira 23
de março. Depois de partilhar
algumas informações sobre as
próprias atividades ocorridas
depois da reunião de janeiro, o
Definitório concentrou a sua
atenção sobre uma ampla variedade de assuntos. Os pontos da
ordem do dia foram muitos, evidentemente de diversas abran-
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Carta do
Ministro Geral
ao Papa Francisco

por seu amor manifestado na Cruz, está unido ao serviço
humilde ao homem e à mulher de todos os tempos e de
todos os lugares.
Santo Padre, assegurando-Lhe a nossa filial obediência
e a nossa oração quotidiana ao Senhor, peço-Lhe que
abençoe a todos nós, os frades capuchinhos.

São Francisco de Assis no cântico do irmão Sol nos
ajuda a orar pela realização desta grande fraternidade
fazendo-nos cantar na última estrofe «Louvado e bendito
seja meu Senhor e agradecei-O e servi-O com grande humildade». Onde o louvor ao Senhor com o agradecimento

Reunião do Definitório Geral...

R
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(continua na p. 3)

gências e complexidades. A
estes se devem ainda acrescentar outros temas e problemas
fora do programa. São estas a s
decisões de maior relevo:
Circunscrições:
• Província do Maranhão-Pará-Amapá, a partir de 1º de junho
de 2013, assume a responsabilidade pela delegação de Cuba;
• Foi acertada a data de unifica-

ção das Províncias de Alessandria e do Piemonte, a qual seráá
aos 19 de maio de 2014;
Nomeações para a Cúria
Geral e casas dependentes do
Ministro Geral:
• fr. Dariusz Mazur, Prov. de
Cracóvia, e fr. Manuel da Gama
Santos, Prov. da Bahia-Sergipe,
a partir de 1° abril 2013 para o
serviço fraterno na Cúria Geral;

Feliz Páscoa!
• fr. Ravi Rosario Irudayanathan, Prov. Tamil Nadu Norte,
de 1° Abril 2013 Ecônomo da
casa de Jerusalém;
• fr. Benedict Ayodi, Viceprov.
Do Quênia, de 1° julho 2013
Secretário do Departamento
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também marmelada
ou doces, que para
nossos hóspedes são
trazidos por intrépidas colaboradoras
diretamente do forno
Transmitir os dons de Deus
doméstico. Gentis coFr. Wendelin considerava “ Nossa
laboradores e colaboSenhora” como um lugar da benefiradoras em economia
cência de Deus. Tinha escolhido a vida
doméstica e dignos
de capuchinho para não ter nada para
ajudantes, homens e
si, mas viver somente para Deus e para
mulheres, que servem a comida: aqui
vêm novamente à luz belas experiências
ma olhada partindo das velas diante seus filhos. A sua oração cotidiana na
h
há tempo esquecidas.
da Virgem no
A
Ao menos por um
pátio interno de Nossaa
iinstante queremos de
de Paulus Terwitte ofmcap
Senhora (Liebfrauen)
Diretor de “ Encontro de Francisco”
n
novo amarrar os fios
até a porta de entradda confiança. Assim,
da do “Encontro de
o pão dado livremenFrancisco”. O Adventte e sem nenhuma
to é sempre atual: a
o
obrigação leva não
porta está aberta todoss
p
poucos a tentar fazer
os dias úteis e tamuum novo passo para
bém nos feriados. E
ssair das dificuldades.
para nós frades e para
O fato que todos os
os nossos colaboraHá 20 anos fr. Wendelin fundou o “Encontro de Francisco”
n
nossos hóspedes dedores no “Encontro”
vvam pagar 50 centasempre chega também
vos, para nós faz parte desta liberdade:
Deus, maravilhando-nos muitas vezes
igreja ligava-o àqueles que dia após dia
uma contribuição tão pequena diz que
por causa de hóspedes agradecidos, que
vinham a “Nossa Senhora” para encon- estes são efetivamente hóspedes e que a
na pobreza sabem manter sua dignidade.
trar “paz sobre a terra” na “tenda” de
sua liberdade é respeitada.
Cada dia é como Natal: na igreja de Nossa Senhora aqueles que recebem, tornam- Deus, longe do barulho dos “campos”
Bendito quem reparte
de atividade da cidade. Por isso, para fr.
-se depois pessoas que doam, benfeitores
Em 21 de junho de 2013, em “Nossa
Wendelin e para nós capuchinhos até
do “Encontro de Francisco”. No centro
Senhora” celebraremos a festa externa
hoje, constitui-se um milagre a cada dia
de Frankfurt existe este pequeno “albero fato que seja possível do “20° ano do Encontro de Francisgue”, no qual os nossos
co”. Estamos felizes porque o bispo
preparar a mesa para
irmãos pobres e sem
Franz-Peter prometeu estar presente
as pessoas pobres e
teto são bem vindos.
naquele dia. Nas semanas precedentes
sem-teto.
Diariamente vêm cerca
quatro importantes conferências que
de 160.
Um lugar que dá
ocorrerão em “Nossa Senhora”, desesperança
tacarão a força e o empenho do amor
Este ano somos parO “Encontro de
cristãos pelo próximo. Ao mesmo temticularmente felizes:
Francisco” é um dos muitos
po, nós capuchinhos preparamos uma
com o tempo de Advento e
lugares que dão esperança.
fundação, com a qual, junto convosco
Natal 2012, a igreja de Nossa
Nós capuchinhos juntaqueremos dar continuidade à obra de
Senhora inicia o jubileu de
mente com cerca de 1700
fr. Wendelin
20 anos do “Encontro de
benfeitores usamos de novo
junto à igreja de
Francisco”. Fr. Wendelin, faa veste tecida pela confiança
Nossa Senhora
cio
lecido em 2010, sobre o início
daqueles que vêm até
passados de
da sua obra escreveu: denós. Há quem encontre
20 anos da sua
pois de um breve período
o caminho pela porta
existência. Os
de tirocino em Stuttgart
acolhedora diante da
pobres e os sem-comecei a realizar o meu
Gruta de Lourdes, de
-teto que vêm
empenho aos 24 de noMaria; há quem conhea nós devem
vembro de 1992.
ceu Deus na pobreza
encontrar aqui
e na fuga e não deve
sempre uma
Sem a energia do fundanos dizer seu nome. Não se pergunta
porta aberta e
dor nós não teríamos agora este lugar de
a sua história. Em vez: café quente, ou
uma mesa posta. Porque Deus cuida
acolhida marcado pela confiança para
chocolate cheiroso, pão fresco. Ás vezes deles.
pessoas pobres e sem-teto, que vêm à
igreja de Nossa Senhora procurando
comida e de ajuda concreta. Todos os dias
fazemos do que Fr. Wendelin disse uma
vez: Quando Deus nos manda os pobres,
então ele também toma conta deles.

U

“Quando Deus nos manda os
pobres, então ele também
cuida deles”
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Chegadas e partidas

OMA, Italia – No mês de março
um novo irmão juntou-se à
Fraternidade da Cúria Geral : fr.
Francisco Lopes de Sousa Neto, da
Província do Ceará e Piauí.Substitui
fr. Hermínio Bezerra, da mesma Província, no trabalho de Secretário da
Lingua Portuguesa. Nos últimos anos
foi estudante no Colégio Internacional especializando-se em Teologia da
Comunicação na Pontifícia Universidade Lateranense. Fr. Hermínio, aos
20 de março passado, deixou Roma
retornando ao Brasil.

Ordem em cifras

R

OMA - Da estatística colhemos alguns dados sobre a Fraternidade
dos Frades Capuchinhos. Aos 31 de dezembro de 2012 os Frades Capuchinhos são 10.286 (em 2011 eram 10.364). Alguns detalhes: Postulantes, 625; Noviços, 367; Professos temporários, 1490; Professos perpétuos
8.796. Os nossos irmãos Cardeais (1) e Arcebispos/Bispos (90), são 91.
Os frades falecidos foram 208. Os Capuchinhos estão presentes em 108
países assim distribuídos: África 1.357; América Latina: 1.657; América
do Norte: 664; Ásia – Oceania: 2.339; Europa Ocidental: 3.500; Europa
Oriental: 769. A Fraternidade universal está estruturada em 81 Províncias,
9 Vice Províncias Gerais, 17 Vice Províncias Provinciais, 17 Custódias, 8
Delegações, 24 Domus Praesentiae, 13 Conferências dos Ministros Provinciais. Também a linguagem dos números deve ser escutada, para entender o momento histórico que está vivendo a nossa Família; sobretudo,
para promover com audácia a cultura da colaboração e para procurar com
lucidez os percursos que nos permitirão qualificar profundamente nossa
vida.

Unificação de Trento e Veneza
cada vez mais próxima

T

HIENE, Itália – Cerca de 200 frades, por dois dias, 21 e 22 de março 2013, participaram da terceira Assembleia Interprovincial do Vêneto e
Trentino. Presidiu o encontro o ministro Geral, fr. Mauro Jöhri, presentes os
Ministros provinciais, Modesto Sartori
e Roberto Genuin, e o Definidor geral
para a Itália, fr. Raffaele Della Torre.
Depois da oração inicial, , fr. Massimoo
Lorandini, presidente da Comissão paraa
união das Províncias, apresentou o trabalho até aqui no que se refere à vida das duas Circunscrições. Fr. Antonino
Butterini e fr. Flaviano G. Gusella, respectivamente em 21 e 22 de março
apresentaram os valores da unificação e fr. Roberto Tadiello o caminho feito
na formação inicial e permanente, seja em relação às Províncias de Trento e
Veneza, como também à Província de Milão e das outras Províncias do Norte
da Itália. Fr. Dario Zardo ilustrou, em grandes linhas, o percurso histórico
das respectivas Províncias, acenando aos aspectos administrativos e jurídicos
para chegar à proclamação da nova Provincia em 2014. Os relatórios terminaram com a apresentação de di fr. Roberto Donà e fr. Guido Felicetti sobre
o âmbito missionário das duas Províncias, colocando em evidência o que se
fez e os projetos par o futuro. Depois da pausa, fr. Matteo Ghisini, Ministro
provincial, e fr. Adriano Parenti, Ecônomo provincial da Província da Emília
România, respectivamente em 21 e 22, ofereceram o seu testemunho sobre a
unificação das Províncias de Bolonha e de Parma. À tarde foi ocupado pela
apresentação do Ministro Geral e pelo diálogo com a Assembleia.

P R E S E N Ç A

C Ú R I A G E R A L
C A P U C H I N H A

... Reunião do Definitório Geral
Justiça, Paz e Ecologia;
• fr. Umberto Losacco, Prov. Gênova, de 1° maio
2013 Secretário da língua italiana;
• fr. José Carlos Gubert, Prov. Paraná-Santa
Catarina, de 1° abril 2013, Vice Ecônomo Geral e
Ecônomo da Fraternidade da Cúria Geral.
Conselho Geral da Formação: Foram nomeados
os seguintes irmãos: fr. Eduard Rey i Puiggros (PR
Catalunha - CIC), fr. Christi Francis V. (PR São
Tomé-Kerala - CCMSI), fr. Evandro Aparecido
de Souza (PR Paraná-Santa Catarina - CCB), fr.
Gaudence Aikaruwa Shayo (PR Tanzânia - EACC),
fr. Juan pablo Lobos Mendoza (VG Guatemala-Honduras- Salvador - CONCAM), fr. Giampiero
Cognigni (PR Picena – CIMPCap), fr. William R.
Hugo (PR. Calvary - NAPCC), fr. Kilian Ngitir
(CU Camerun - CONCAO), fr. Clarence Hayat
(VP Paquistão - ASMEN), fr. Andrzej Baran
(PR Varsóvia - CECOC), fr. Richard Sinaga (PR
Pontianak - PACC), fr. Adrian Curran (PR Irlanda
- CENOC), CCA - a nomeação fica esperando a
indicação dos candidatos.
Reestruturação da Cúria: Foram confirmados
os membros da comissão para a reestruturação da
Cúria Geral, com exceção de fr. Sidney Damasio
Machado e fr. Ephrem Bucher. No mais, foi instituída outra comissão responsável pela reestruturação da capela curial, nas pessoas de fr. Pio Murat,
fr. Domenico Donatelli e fr. Marek Przeczewski.
Comissão econômica: Foram nomeados os
seguintes irmãos: fr. Mark Schenk, fr. Luis Eduardo
Rubiano, fr. Giampiero Gambaro, fr. Gianmaria Di
Giorgio e fr. Piero Vivoli.
Grupo para a “nova projetação”: Foi constituído um grupo de reflexão sobre as perspectivas
para as casas dependentes do Ministro Geral: fr.
Christophorus Goedereis, fr. Alejandro Núñez, fr.
Francesco Colacelli.
Casa de Jerusalém: Foi fixada a data da consagração da igreja na casa de Jerusalém: aos 2 de
fevereiro de 2014; será o Patriarca de Jerusalém
quem presidirá a celebração. A festa da casa foi
marcada para o dia 26 de junho, festa do Beato
Tiago de Ghazzir.
Constituições e Ordenações: Terminou o trabalho sobre o texto das Constituições considerando
as sugestões das comissões jurídica e redacional.
Em breve o texto será enviado à Congregação
Vaticana.

Notícias da África Central...
GOFO, República Centro-Africana – A situação
sociopolítica, é cada vez mais preocupante, ao
ponto de não garantir como segura a permanência
dos nossos missionários. Uma parte dos rebeldes,
de fato, não aceitou respeitar os pactos e está a
organizar-se para continuar a sua ação violenta.
Nas últimas três semana, já por duas vezes, a mis-
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...Notícias da África Central
são de Gofo foi visitada de noite pelos rebeldes.
Eis o que escreve fr. Serge Mbremandij, Ministro
vice provincial do Chad-Centro África:
Paz e Bem, irmãos!
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Como sabeis através da mídia, o país vai mal. Autoproclamou-se um novo homem forte, mas ainda tem muito
caminho a percorrer. De todos os lados, desgraçadamente,
vêm sinais nefastos: saques, raptos, caça às bruxas. Foram
muitos os danos materiais. O país, já destruído encontra-se agora soterrado. Para o que reguarda aos frades, foi
a fraternidade de Gofo a mais atingida, os frades foram
“visitados” mais de uma vez. Durante tais “visitas”
foram roubados três carros, dois notebooks e uma soma
de 2.000.000 CFA. Os frades estão aterrorizados,
cansados estressados... Frei Damião, da Província da
Emília România, que presenciou a primeira “visita”
enquanto nós estávamos no capítulo, veio por uma semana
a Bangui antes do ultimo assalto em 14 de março, agora
encontra-se na Itália. Atualmente temos ainda quatro
frades em Gofo: Valentino Vallarino, Antonio Triani
(dois italianos), Rolland Bawene (centroafricano) e Valentin Mbatmegue (chadiano). Os sacerdotes de Batango (
a 10km de Gofo) foram até eles e agora estão juntos para
demosntrar a sua solidariedade à população que está vivendo este sofrimento. As outras missões estão tranquilas.
A fraternidade de Bangui (menino) até o momento não
foi ainda “visitada”. Outras comunidades de sacerdotes e
freiras receberam “visitas” de adeptos da SELEKA. Estão em seus lugares nossos três frades Cristophe, Aristide e
Martial e estamo continuamente em contato com eles. Em
Bouar, muitos rumores dão a entender que pode acontecer
uma eventual chegada da SELEKA. Mas até agora
não aconteceu nada . Em todo caso,a informação meteu
medo às irmãs do centro de Bouar, que domingo à noite
vieram até nós em Saint Lourent: as clarissas, as irmãs
de caridade, as irmãs polonesas do Centro de Acolhida.
Aqui está calmo, mesmo se o medo se pode ler ainda nos
rostos. Nossas fraternidades de Bocaranga, Ndim, Ngaoudaye estão tranquilas. Eis, irmãos, de maneira sintética
a situação na qual vivemos continuamente neste país. Vos
pedimos de colocar-nos presente nas vossas orações afim de
que neste país exista uma verdadeira paz.

Oração pelos cristãos

Te convido como capuchinho

M

ÉXICO – Tomando como instrumento de evangelização as
redes sociais, o irmão Néstor Wer,
da Vice Província mexicana dos Frades Capuchinhos, lançou a
iniciativa “Tee
convido como
Capuchinho”
que deseja ser
uma presença
franciscana no
continente digital, um modo
de interação
entre religiosos e leigos,
que favoreça a unidade, um espaço
para conhecer a vida de alguns frades
capuchinhos, que leve à comunhão

e uma maneira de difundir o carisma franciscano-capuchinho como
autentica expressão do Evangelho.
Por meio de uma serie de entrevistas
pretende-se criar um
dialogo que conduza á verdade e aos
autênticos valores
da nossa Igreja Catolica partindo do
testemunho de cada
um dos Frades Capuchinhos convidados. Os frades refletem a pluralidade do
carisma franciscano-capuchinho.
Para ver as entrevistas, visite:
http://ofm-cap.blogspot.mx

Assembleia dos Ministros Provinciais
das quatro Famílias Franciscanas da Itália

L

ORETO, Itália – Aconteceu em
Loreto de 25 de fevereiro a 02
de março a XXXVII Assembleia dos Ministros
Provinciais das quatro
Famílias
Franciscanas
da Itália (19 Menores,
13 Conventuais, 21 Capuchinhos, 2 TOR). O
encontro sobre o tema
da nova evangelização
por ocasião do Ano da
Fé “Com Francisco...católicos e apostólicos: um
desafio para nós hoje”;
foi tratado por dois relatores. Nos 5 dias, os ministros confrontaram-se com as temáticas propostas. Durante o encontro houve
uma liturgia mariana na Santa Casa

presidida pelo Arcebispo de Loreto
Dom Giovanni Tonucci. A assem-

bleia confirmou por outros três anos
o Secretário cessante e no ultimo dia
aconteceu a assembleia geral do Movimento Franciscano Italiano.

Quatro Cardeais Franciscanos no Conclave

PAQUISTÃO – Fr. Clarence Hayat, Vice provincial dos Capuchinhos no Paquistão, pediu-nos
para rezar pelos cristãos do seu país, que no últimos dias sofreram numerosos atos de violência.
A estes fatos sucederam-se manifestações de protesto para pedir ao governo paquistanês justiça e
paz para as minoranças religiosas.
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C

IDADE DO VATICANO – Três
foram os frades menores Cardeais - eleitores presentes ao recente
Conclave: Claudio Hummes, Carlos
Amigo Vallejo, e Wilfred Fox Napier.
Junto a estes outro franciscano, mas
capuchinho, Sean Patrick O’Malley,
personagem de relevo no episcopado
dos Estados Unidos.
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