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No dia 21 de janeiro de 2015, o 
Santo Padre Francisco autori-

zou a Congregação para a Causas dos 
Santos a promulgar o Decreto que re-
conhece as virtudes heroicas do Servo 
de Deus Arsênio de Trigolo (1849-
1909), capuchinho da Província de 
Lombardia, Fundador das Irmãs de 
Maria Santíssima Consoladora.
O Servo de Deus nasceu em Trigolo, 
na província de Cremona, em 13 de 
junho de 1849; ainda criança, desejava 
servir ao Senhor, por isso, convenceu 
os pais a fazê-lo entrar no seminário 
de Santa Margarida, em Cremona. 
Pela bondade e capacidade oratória, 
foi mandado, antes do tempo, por fal-
ta de sacerdotes, a una paróquia, de-
vendo assim se dividir entre estudo e 
atividade pastoral. Em 21 de março de 
1874, recebeu a ordenação sacerdotal 
e foi enviado como coadjutor do páro-
co a Paderno di Ossolaro, e depois a 
Cassano d’Adda, onde encontrou a 

jovem Pasqualina Giuseppina Fuma-
galli.
Pelo seu desejo de se dedicar comple-
tamente a Deus, decidiu de se tornar 
religioso, fazendo pedido para entrar 
na Companhia de Jesus. O Bispo Ge-
remia Bonomelli, que o considerava 
um ótimo jovem, acolheu seu pedido 
a contragosto. Em 14 de dezembro de 
1874, o Servo de Deus iniciava em 
Les Alleux (França) o seu noviciado, 
emitindo a Primeira Profissão religio-
sa em 1877.
A Profissão solene foi emitida em Ve-
neza no ano seguinte, como coadjutor 
espiritual (operarius). No seu serviço 
apostólico, foi estimado por todos, 
especialmente pelas comunidades re-
ligiosas femininas que o tinham como 
diretor de exercícios espirituais e 
como acompanhador na vida interior.

Leia o artigo completo no site

Em nosso site estão disponíveis 
- nas 7 línguas oficiais da Or-

dem - a carta do Ministro Geral pela 
conclusão do VIII Conselho Plenário 

da Ordem e o texto das Proposições 
aprovadas. Convidamos a aprofunda-
rem o conhecimento dos textos.

VIII CPO em todas as línguas

    Um novo Venerável para a Ordem 

Servo de Deus 
Arsenio 
da Trigolo
OFMCap 
1849–1909

http://ofmcap.org/it/component/k2/item/741-cpo-viii-in-tutte-le-lingue 
http://ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/702-un-nuovo-venerabile-per-l-ordine%0D
http://ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/702-un-nuovo-venerabile-per-l-ordine 
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Curso de Formação  
Permanente -  
Irmãos de língua 
espanhola e portuguesa 

Assim, 22 Frades capuchinhos 
da América Latina e da Es-

panha participaram, de 3 a 21 de 
abril de 2016, do Curso de forma-
ção permanente, ocorrido em Assis 
e em outros lugares franciscanos. 
Através da visita aos lugares fran-
ciscanos, da reflexão e da experiên-
cia vivida dos valores históricos do 
carisma nos lugares significativos 
do ponto de vista da nossa história 
e do carisma, da vida fraterna e da 
contemplação, eles foram ajudados 
a encontrar Frei Francisco e Irmã 
Clara. Puderam atualizar-se na es-
piritualidade bíblica e franciscana, 
aprofundar o conhecimento do 
nosso carisma, a antropologia fran-
ciscana, o discernimento, a viagem 
interior, a história capuchinha, as 
terapias para curar as feridas do 
passado e a contemplação para a 
integração holística. Nestes dias de 
renovação, viveram e partilharam 
o espírito fraterno e a fraternidade 

universal. Também tiveram a pos-
sibilidade de encontrar o nosso 
Ministro Geral Fr. Mauro Jöhri, os 
irmãos de algumas fraternidades 
de Roma: Cúria Geral, Via Cairoli, 
Colégio São Lourenço, e outras de 
Assis, Camerino e Frascati.
Os animadores do curso foram os 
Frades: Jaime Rey, Sidney Mach-
ado, Leonardo Gonzalez, Martin 
Torres e Charles Alphonse. Os par-
ticipantes agradeceram ao Senhor 
e à Ordem por este tempo propício 
que tiveram, por terem degustado 
a graça das origens, por terem des-
frutado momentos de confronto 
e reflexão com frades de outras 
províncias. Desejam vivamente 
que muitos outros frades da Ordem 
tenham experiências semelhantes 
como essas vividas por eles nesses 
dias.

Leia mais e veja as fotos do  
encontro no site 

N° 293

De 24 a 29 de abril de 2016, 
acompanhado por Fr. Fer-

nando Ventura, que serviu de intér-
prete, o Ministro Geral Fr. Mauro 
Jöhri dirigiu-se em visita aos frades 
da Custódia do Paquistão. A nossa 
presença no Paquistão se concentra 
principalmente em Lahore e arre-
dores, enquanto que a casa de for-
mação para a teologia se encontra 
em Karachi. Esta Custódia, fundada 
pelos frades flamengos da Bélgica, 
hoje conta 29 frades de votos per-
pétuos e tantos outros de votos 
temporários. Uma bela promessa 
para o futuro da nossa Ordem! Dia 
27, eles tiveram um encontro com 
os alunos de três escolas fundadas 
e dirigidas pelos frades, cerca de 

3500 estudantes da pré-escola até 
o ensino superior. Foi um momen-
to muito comovente, e que ilustra 
muito bem o trabalho realizado 
pelos missionários belgas. Tinham 
compreendido que, para criar opor-
tunidades de desenvolvimento 
para as populações cristãs, era ne-
cessário promover a educação, e as-
sim fizeram. O Paquistão é um país 
de grande maioria muçulmana, e os 
cristãos e outros hindus são mino-
ria. O Ministro Geral teve a possi-
bilidade, movendo-se pelo país sem 
qualquer dificuldade, de encontrar 
todos os frades e de poder falar com 
eles. Que o bom Deus abençoe esta 
nossa presença e aquele grande país 
que é o Paquistão!

Visita do Ministro Geral ao Paquistão

Veja a galeria de fotos no site

http://www.ofmcap.org/pt/notizie/formazione/item/754-curso-de-formacao-permanente-irmaos-de-lingua-espanhola-e-portuguesa
http://www.ofmcap.org/pt/notizie/formazione/item/754-curso-de-formacao-permanente-irmaos-de-lingua-espanhola-e-portuguesa
https://photos.google.com/share/AF1QipPge07V_c76lJpLLSzBki63gJL1qb7cGsZmzwKi0a3nyam_k_YUya__Kr4tVQn-1A?key=dFJxaHlCcExlQlI5THBsLUs5R1pic0RVaWtqMFBR
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Um forte terremoto de 7,8 de ma-
gnitude estremeceu o Equador 

sábado, 16 de abril. Tal terremoto 
foi sentido em todo o litoral e na 
zona central dos Andes do Equador. 
Cidades e vilarejos inteiros foram 
destruídos, e grandes áreas do país 
estão sem energia elétrica, linhas te-
lefônicas e água. Para os socorros, 
foram mobilizados mais de 14 mil 
membros das forças de segurança. 
As prioridades se concentraram na 
busca de sobreviventes e na distri-
buição de alimentos. A ajuda inter-
nacional agiu prontamente, seja na 
doação de alimentos, seja com té-
cnicos especializados na busca de 
sobreviventes, vindos da Espanha, 
México, Colômbia e Chile. A ajuda 
de outros países foi anunciada para 
os próximos dias. Com o passar das 
horas, foi impressionante e belo, 
mesmo que em meio à dor, ver as 
filas de caminhões com água, ali-
mentos e máquinas pesadas. Do 
profundo da dor, estava emergindo 
a solidariedade como um raio de 
esperança em meio ao desconforto.
Como se pode ajudar
As autoridades, tanto civis quanto 

eclesiásticas, estão se mobilizando 
para levantar as necessidades mais 
urgentes. Solicitam-se presenças 
profissionais: psicólogos, médicos, 
religiosos sacerdotes e também 
voluntários capazes de escavar e 
reconstruir. Para aqueles que vi-
vem em países fora do Equador, é 
importante o envio de mensagens 
de solidariedade, conforto e proxi-
midade.
Uma das urgências primárias é o 
envio de remédios. As próximas se-
manas serão decisivas para a saúde 
das pessoas atingidas: vacinas, re-
pelentes contra insetos para adultos 
e crianças, mamadeiras, leite em 
pó, fraldas, alimentos para lactan-
tes. É necessário alcançar os peque-
nos vilarejos e grupos de casas po-
bres que, neste momento, não estão 
adequadamente assistidos. Um 
grupo de psicólogos e professores 
da universidade dos Capuchinhos 
em Pasto, CESMAG (Centro de 
Estudos Superiores Maria Goretti 
– Colômbia), tem se ocupado em 
acompanhar e entreter as crianças 
durante os longos dias de inativida-
de, bem como outros profissionais e 

grupos de voluntários.
Os grupos cristãos dos Frades Ca-
puchinhos em Portoviejo há anos 
mantêm um refeitório público para 
crianças pobres com a ajuda dos 
Capuchinhos da Espanha. Após o 
terremoto, embora tenha sofrido 
danos nas paredes, este refeitório 
continua a preparar 600 refeições 
por dia para aqueles que sofreram 
perdas.
A igreja dos Capuchinhos em 
Portoviejo sofreu grandes danos, 
e será necessário interditar para 
a reestruturação de segurança 
do edifício. Há necessidade de di-
nheiro para cobrir as necessidades 
imediatas. A obra de reconstrução 
de milhares de casas é um desafio 
insustentável, que supera a capaci-
dade da nação. Todos devemos dar 
uma ajuda. Todos juntos, com fir-
meza, constância e apoio, seguire-
mos em frente.

Fr. rodolfo erburu - Missionário capuchinho no equador

Terremoto no Equador
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O SERCADE, SERvicio CApuchino de DEsarollo (Serviço  
Capuchinho de Desenvolvimento), põe à disposição um conta 
bancária para receber ajudas.
Nos próximos dias ou nas próximas semanas, teremos a pos-
sibilidade de destinar concretamente as contribuições.
BANKIA  ES31 2038 1056 28 6001011249



04

De 11 a 13 de abril, o convento 
de Frascati acolheu o segun-

do encontro dos Vice-Postuladores 
da Ordem. O tema do encontro 
foi “santidade e relíquias”. Os 
relatores souberam envolver os 
participantes com suas conferên-
cias. Introduzindo os trabalhos, o 
Postulador Geral expressou a sua 
gratidão ao Senhor pela santida-
de sempre viva em nossa Ordem, 
e pela possibilidade de poderem 
viver juntos este segundo encon-
tro. A primeira conferência de Fr. 
Ubaldo Terrinoni, capuchinho da 
Província de Roma, foi uma in-
trodução espiritual aos trabalhos; 
analisando o tema da santidade, 

soube fazer degustar aos presentes 
sua beleza e importância. No dia 
seguinte, os dois relatores soube-
ram captar a atenção dos presentes 
através da apresentação de suas 
conferências. Fr. Kijas Zdzislaw, 
OFMConv., Relator das Causas 
dos Santos, desenvolveu em ma-
neira magistral os aspectos teo-
lógicos do culto das relíquias; à 
tarde, Mons. Robert Sarno, Oficial 
da Congregação, com muita clare-
za ilustrou seus aspectos jurídicos. 
Grande satisfação foi manifestada 
por todos, seja pelo encontro como 
também pela acolhida fraterna di-
spensada pela fraternidade local 
dos capuchinhos de Frascati.

No menu na parte inferior da 
página: CAPUCHINHOS - 

Onde estamos, é possível agora 
acessar um Google Map conectado 
ao banco de dados das nossas pre-
senças capuchinhas no mundo. 

Veja o mapa on-line
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Encontro dos 
Vice-Postuladores 
da Ordem 
em Frascati

Onde estamos – 
um novo mapa
on-line das nossas
presenças 
no mundo

Veja a galeria de fotos on-line

http://ofmcap.org/it/dove-siamo
http://ofmcap.org/it/dove-siamo
http://www.ofmcap.org/pt/notizie/animazione/item/737-incontro-dei-vice-postulatori-dell-ordine-a-frascati%0D


No dia 30 de abril de 2016, 
em proximidade ao encer-

ramento do 5º Centenário do 
nascimento de São Félix de Can-
talício, a Província Romana e a 
Conferência Italiana dos Min-
istros Provinciais Capuchinhos 
(CIMPCAP) convidaram todos 
os irmãos leigos italianos para 
um dia de fraternidade e espiri-
tualidade. A adesão dos irmãos 
foi significativa e muitos frades 
acorreram numerosos a Roma de 
todas as Províncias capuchinhas 
italianas, da Cúria Geral e do 
Colégio Internacional. O dia ini-
ciou com a visita ao Convento de 
São Boaventura, onde São Félix 
habitou por cerca de 40 anos vi-
vendo o seu serviço de esmoleiro. 
Os frades, em seguida, dirigiram-
se ao convento da Via Veneto, e se 
encontraram com Fr. Mauro Jöhri, 
Ministro Geral, que, partindo de 
sua Carta à Ordem “O dom irre-

nunciável dos irmãos leigos para a 
nossa Ordem”, ofereceu uma con-
ferência sobre a vocação à vida 
consagrada do irmão leigo e sobre 
o belo testemunho de vida que os 
nossos irmãos doaram e continu-
am a doar.
Fr. Rinaldo Cordovani, Arquivista 
Provincial da Província Romana, 
ilustrou alguns particulares acerca 
da vida de São Félix. Muito apre-
ciado foi o filme produzido pela 
Tele Padre Pio, no qual foram 
apresentados os testemunhos e as 
atividades de alguns irmãos, en-
trevistados durante o desenvolvi-
mento de seus serviços diários. O 
dia se concluiu com a celebração 
da Eucaristia na bela Igreja da 
Imaculada, após a qual se seguiu 
um bom almoço.

A conferência em italiano 
do Ministro Geral – 

Fr. Mauro Jöhri, OFMCap 

Somos  irmãos
Cem irmãos leigos italianos em Roma para 

os 500 anos do nascimento de
São Félix de Cantalício
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http://www.fraticappuccini.it/new_site/
https://www.youtube.com/watch?v=gcOZcvyaV70&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gcOZcvyaV70&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gcOZcvyaV70&feature=youtu.be
https://youtu.be/gcOZcvyaV70
https://youtu.be/gcOZcvyaV70
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O Conselho Internacional de Di-
retores da Franciscans Interna-

tional (FI) organizou seu encontro 
semestral em Genebra, na sede da 
FI, de 22  a 25 de abril de 2016. 
Ruth Marcus, a nova encarregada 
representante da OFS, uma advoga-
da proveniente da Malásia, foi aco-
lhida no Conselho. Doug Clorey, o 
representante anterior da OFS no 
Conselho, concluiu seu mandato 
de quatro anos como Presidente do 
Conselho. Joe Rozansky, OFM, foi 
eleito como novo presidente, e Ir. 
Carla Casadei foi confirmada em 
seu serviço de tesoureira. Fr. Bene-
dict Ayodi, OFMCap. e Fr. Jude 
Winkler, OFMConv. foram con-
firmados em seu serviço de Vice-

presidente e Secretário. Setembro 
passado, Joe Rozansy, após dez 
anos, concluiu seu serviço como 
Diretor OFM de Justiça, Paz e In-
tegridade da Criação (JPIC). Joe 
trabalhou em estreito com Romans 
VI, o grupo de JPIC de toda a 
Família Franciscana; retornou as-
sim à sua Província, onde continua 
o seu serviço de formador.
O Conselho também se despediu 
de dois membros do grupo: Fran-
cesca Restifo, que foi diretora do 
Departamento de patrocínio (com 
sede em Genebra), e Amanda Ly-
ons, que desempenhou a função de 
Diretora do Programa americano 
(com sede em Nova Iorque). A 
nova diretora do Patrocínio é San-

dra Ratjen, que assumiu recente-
mente sua função.
Em seu discurso, o presidente de-
stacou a oportunidade de avaliar a 
situação atual da organização, em 
vista de uma programação futura. 
A estabilidade financeira da Fran-
ciscans International permite ter 
um olhar a longo prazo de suas 
atividades e das potencialidades 
para os próximos anos. As duas 
áreas de discussão tiveram como 
tema: 1. A possível redefinição da 
presença de Franciscans Interna-
tional em Nova Iorque; 2. A cons-
tituição de um grupo de reflexão 
da Franciscans de sensibilização a 
respeito dos temas de JPIC junto às 
Nações Unidas.

Franciscans 
International  
– comunicação
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O Santo Padre Francisco nomeou 
Vigário Apostólico de Harar 

(Etiópia) o Rev.do Fr. Angelo Pa-
gano, OFMCap., Pároco e Project 
Manager da Custódia Capuchinha, 
em Camarões. Foi-lhe assinalada a 
sede titular episcopal de Fico.
Fr. Angelo Pagano, OFMCap. nasceu 
em 15 de janeiro de 1954 em Asmara 
(Eritreia), naquele tempo parte da 
Etiópia, de pais italianos aí imigran-
tes. Em 1973, concluídos os estudos 
primários e secundários, obteve um 
diploma em construções. Aos 19 
anos de idade, regressou com a famí-
lia à Itália. Aos 25 anos, ingressou 
entre os Frades Capuchinhos, que 
tinha conhecido em Asmara. Em 8 de 
setembro de 1981, emitiu os primei-
ros votos, e em 14 de abril, a pro-
fissão perpétua. Enfim, em 25 de ju-
nho de 1988, foi ordenado sacerdote. 
Logo após, a seu pedido, foi enviado 

ao Camarões como missionário.
Após a ordenação, desempenhou as 
seguintes funções: Vigário Paroquial 
da Paróquia de Shisong, na Diocese 
de Kumbo (1989-1992); Pároco da 
mesma Comunidade paroquial de 
Shisong (1992-2003); Presidente da 
Conferência dos Capuchinhos da 
África Ocidental (1988-2000); a De-
legação Capuchinha de Camarões foi 
promovida a Custódia, e ele se tornou 
o primeiro Custódio (1993-2000); 
Membro do Conselho Presbiteral 
da Diocese de Kumbo (1996-2003); 
Vice-Provincial da Vice-Província 
Capuchinha na Etiópia (2003-2009); 
Superior da Custódia Capuchinha 
de Yaoundé, em Camarões (2009-
2014). De 2015 a hoje, Gestor de 
Projetos da Custódia Capuchinha, 
em Camarões, e Pároco em Shisong.

Leia mais no site 

Fr. Angelo Pagano - Vigário Apostólico de Harar

f a m í l i a  f r a n c i s c a n a
n o t í c i a s

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/04/16/0272/00615.html
https://www.google.it/maps/place/Harar,+Etiopia/@9.3128489,37.6357057,6z/data=!4m5!3m4!1s0x1631bda3c73a509d:0x47a0ad82e9e99ed6!8m2!3d9.3125556!4d42.1226825 

