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No site da Ordem está disponí-
vel o texto das nossas novas 

Constituições em 7 línguas, tam-
bém nas versões EPUB e MOBI, 
de modo a permitir a todos apre-
ciar a riqueza deste texto, com a 
possibilidade de lê-lo em disposi-
tivos móveis como e-book, tablet 
e iPad. Nestas versões (EPUB e 
MOBI), ao fim de cada capítulo, 
encontra-se também um índice 

interativo para facilitar a navega-
ção entre os capítulos. À disposi-
ção dos frades que desejarem es-
tudar o texto, com a possibilidade 
de confrontar as diversas tradu-
ções, está disponível também a 
documentação (Constituições e 
Ordenações) preparada em Excel 
- tabela com o texto em sete lín-
guas.

Boa leitura!
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Dois confrades nossos, Fr. Fran-
cesco Colacelli e Fr. Maurizio 

Annoni, receberam do Presidente 
da República Italiana a Honra de 
Cavaleiro da Ordem ao Mérito da 
República Italiana. As motivações 
do reconhecimento nascem princi-
palmente do empenho em campo 
social e caritativo dos nossos con-
frades.
Fr. Francesco Colacelli, Ministro 
Provincial da Província de Foggia, 
tem incentivado a obra dos “Cen-
tros de recuperação de Padre Pio” 
e do “Centro Anjos de Padre Pio”, 
de San Giovanni Rotondo, que for-
nece uma série de atendimentos 
médicos de alto nível a pessoas 
acometidas de graves patologias 
decorrentes de acidentes rodoviári-
os ou de ordem genética.
Fr. Maurizio Annoni dirige a Obra 
São Francisco para os Pobres, de 

Milão, fundada pelo Servo de 
Deus Fr. Cecílio Maria Cortinovis. 
A Obra São Francisco distribui di-
ariamente 2.600 refeições quentes 
no almoço e na janta, garante 160 
banhos e 50 trocas de roupas. Além 
disso, nas dependências do con-
vento dos Frades Capuchinhos do 
Piazzale Velasquez, situam-se os 
ambulatórios que, a cada dia, gar-
antem consultas e exames médicos 
a cerca de 150 pessoas.
Obrigado, irmãos Francesco e 
Maurizio, pois com seu trabalho 
vocês tornam concretas e visíveis 
as Obras de misericórdia que ale-
gram o coração de Deus e dão es-
perança aos homens! Com vocês, 
agradecemos todos os nossos 
confrades Capuchinhos que, em 
nossas mesas, centros sociais e de 
saúde, abraçam as fadigas de tan-
tas pessoas pobres e sofredoras.
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E M  E V I D Ê N C I A 
C Ú R I A  G E R A L

Cavaleiros da República Italiana

 Ordine al merito della Repubblica italiana

Cruz de Ouro ao Mérito 
para um frade capuchinho

Em 10 de novembro de 2016, 
véspera da memória da liber-

tação da Polônia, no palácio presi-
dencial de Varsóvia (Polônia), foi 
realizada uma cerimônia de entre-
ga dos prêmios de mérito para a 
Igreja polonesa no Oriente, pela 
promoção da cultura polonesa.
Dentre os muitos condecorados 
Poloneses, encontra-se também 
Fr. Justyn Rusin, religioso da Pro-
víncia de Cracóvia dos Frades 
Menores Capuchinhos, atualmen-
te em serviço em Uzhhorod, na 
Ucrânia. Durante a cerimônia, ele 
recebeu a Cruz de Ouro ao Mérito.
Os prêmios de mérito foram con-

feridos pelo Chefe de gabinete do 
Presidente, Adam Kwiatkowski, 
que dirigiu as palavras de reco-
nhecimento e de gratidão para to-
dos os premiados, mas pediu-lhes 
que continuassem ainda a missão.
A Cruz de Ouro é o prêmio dado 
às pessoas que se distinguiram no 
serviço da Pátria ou dos seus ci-
dadãos, cumprindo atos que supe-
ram o limite dos afazeres ordiná-
rios, e que comportam o proveito 
ao Estado ou seus cidadãos. Pode 
ser outorgada também por alguma 
generosa atividade pública ou um 
generoso auxílio e atividade cari-
tativa.

Francesco Colacelli

Maurizio Annoni

Justyn Rusin 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_al_merito_della_Repubblica_italiana


I N  E V I D E N Z A 
C U R I A  G E N E R A L E 
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Em Cava de’ Tirreni, ao lado do 
Convento dos Capuchinhos, 

sede do Postulado interprovincial 
da Itália Meridional, situa-se uma 
casa de repouso de propriedade 
da Província, que acolhe pessoas 
de modestas condições econômi-
cas. A direção da casa, há alguns 
meses, foi interpelada pela admin-
istração de Salerno para hospedar 
30 moças refugiadas, que cheg-
aram à costa italiana após uma 
longa e perigosa viagem pelo 
Mediterrâneo. Os frades oferece-
ram sua disponibilidade e, com os 

funcionários da casa, prepararam 
um andar do imóvel para acolher 
essas pessoas. Entre elas, moças 
muito jovens, uma criança que per-
deu a mãe durante a viagem, duas 
moças que trazem no ventre uma 
nova vida. Obrigado aos nossos 
confrades, por terem se deixado 
provocar pelo desespero de quem 
grita por socorro na busca de um 
amanhã melhor.

Fr. Raffaele Della Torre, 
Conselheiro Geral

Veja outro material disponível no site

Rovereto, Itália – O nosso conven-
to de Santa Catarina abre as por-

tas aos refugiados. Quinze mulheres 
marfinenses e nigerianas, entre os 20 
e os 28 anos, das quais uma grávida 
e 3 crianças, desde os primeiros dias 
de dezembro estão hospedadas em 7 
quartos com banheiro, cozinha e es-
tadia em comum, no segundo andar, 
com saída autônoma. Já eram hós-
pedes de outros espaços, mas, estan-
do em reforma e dada a necessidade... 
um convento de capuchinhos também 
serve! As moças, no aguardo de que 
seja acolhido seu pedido de asilo, são 
acompanhadas por um responsável e 
voluntários, e frequentam os cursos 
obrigatórios organizados para elas.

O mar, o medo... uma casa onde ficar

Portas abertas aos refugiados

https://www.ofmcap.org/pt/notizie/altre-notizie/item/1076-portas-abertas-aos-refugiados


P E Q U E N A S  G R A N D E S  N O T Í C I A S
N O T Í C I A S
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A fraternidade da Cúria Geral 
é composta por 39 irmãos 

provenientes de 20 países no 
mundo. Esta internacionalidade 
representa a verdadeira presença 
dos Frades Menores Capuchinhos 
espalhados em todo o mundo.
A Cúria Geral, recentemente, 

acolheu na própria Família dois 
novos frades. Trata-se de Fr. Tho-
mas Francis Thattil,  da Índia, 
que desempenhará o serviço de 
Vice-Ecônomo Geral, e de Fr. 
Antoine Haddad, da Custódia do 
Líbano, nomeado Assistente do 
Postulador Geral e Secretário da 

língua francesa. Acolhemos estes 
novos irmãos desejando-lhes bom 
desempenho nas respectivas fun-
ções.
Por sua vez, daqui a pouco Fr. 
Jean-Marcel Rossini partirá da 
Cúria para assumir a nova frater-
nidade internacional em Lourdes.

As catequeses em áudio de Frei Raniero
No mês passado, foram dis-

ponibilizadas em 4 línguas 
as pregações que nosso confrade 
Raniero Cantalamessa – Pregador 
da Casa Pontifícia proferiu no 
Advento de 2016. Agora, é pos-
sível encontrar o mesmo material 
apenas na versão áudio; as pre-
gações gravadas ao vivo na capela 
Redemptoris Mater com o título: 
“Bebamos, sóbrios, a embriaguez 
do Espírito”.
Boa escuta!

Primeira pregação
25 XI 2016

Segunda pregação 
2 XII 2016

Terceira pregação
9 XII 2016

Quarta pregação
16 XII 2016

Veja outro material disponível no site
Visitar o site de Fr. Raniero Cantalamessa

Novos irmãos na Cúria Geral

Veja toda a comunidade da Cúria no site     Baixar o quadro da comunidade atual

   Antoine                                                         Thomas 

https://www.ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/1014-raniero-cantalamessa-avvento-2016
http://www.cantalamessa.org
https://www.ofmcap.org/images/audio/20170130_raniero/1_predica.mp3
https://www.ofmcap.org/images/audio/20170130_raniero/2_predica.mp3
https://www.ofmcap.org/images/audio/20170130_raniero/3_predica.mp3
https://www.ofmcap.org/images/audio/20170130_raniero/4_predica.mp3
https://www.ofmcap.org/images/modules/menu/Curia_2017.pdf
https://www.ofmcap.org/pt/curia/fraternita
https://www.ofmcap.org/images/modules/menu/Curia_2017.pdf
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5 .  E M  E V I D Ê N C I A
1 .  P R E S E N Ç A  C A P U C H I N H A

O curso para formadores acon-
teceu no Centro de retiro ca-

puchinho na cidade de Lipa, nas 
Filipinas, de 5 a 15 de dezembro de 
2016; 23 frades, entre formadores 
e outros irmãos das Filipinas, 
Tailândia, Indonésia, Tanzânia, 
Coreia, Nova Zelândia, Papua-No-
va Guiné, Malásia e Vietnã partici-
param do encontro.
Fr. Eugenio, o Ministro Provin-
cial das Filipinas, esteve conosco 
por alguns dias, encorajando os 
participantes com suas sugestivas 
homilias e reflexões. Fr. Victorius 
Dwiardy, Conselheiro Geral para 
a Conferência PACC, uniu-se ao 
grupo para a avaliação final, e a 
sua presença foi encorajante para 
os frades.
Durante a primeira semana, foram 
oferecidas palestras sobre os mei-
os de comunicação social e sobre a 
resposta capuchinha, organizadas 
por Fr. Joaquim Hangalo. Nesses 
encontros, orientou-se para uma 
metodologia de um uso sempre 
mais correto dos meios de co-
municação nos diversos estágios 
da formação. Os frades também 
foram introduzidos ao mundo dos 
meios de comunicação e seus de-
safios. Fr. Charles Alphonse orien-
tou os frades em uma exploração 
interior, que visava identificar os 
núcleos vitais sobre os quais co-
locar atenção. Além desta tomada 

de consciência, os frades puderam 
usufruir de uma meditação ter-
apêutica que conduzia a pessoa a 
tomar em mãos o próprio passado 
e as próprias forças. O cume des-
ta experiência consistia em ultra-
passar a exploração interior para 
abrir-se à contemplação de Deus 
de modo franciscano, para per-
mitir-lhes de chegar a uma espécie 
de harmoniosa integração.
Fr. Jaime Rey ajudou os frades a 
se aventurar pelo mundo de irmão 
Francisco e irmã Clara. A riqueza 
de um olhar interior no mundo de 
Fr. Francisco, a sua contemplação, 
a crise e a sede de fraternidade 
ajudaram os frades a reavivar o es-
pírito franciscano da fraternidade. 
Fr. Jaime também ofereceu relanc-
es sobre a preparação da Ratio e 
suas aplicações. Fr. Cesar Acuin 
forneceu indicações aos frades 
sobre como organizar o programa 
de estudos e o processo forma-
tivo capuchinho a cada passo da 
formação. A sua visão, sustentada 
pela experiência, possibilitou aos 
formadores conhecer os métodos 
do discernimento franciscano e do 
acompanhamento personalizado.
Fr. Joel De Jesus foi fonte de in-
spiração com sua partilha de ex-
periência de vida nas periferias. 
Como médico que vive com os 
indígenas, partilhou suas experiên-
cias de acompanhamento dos nos-

sos frades estudantes em viver ex-
periências nas periferias. Também 
explicou em que consiste a Missão 
Médica Capuchinha.
Os nossos irmãos do Centro de re-
tiro capuchinho distinguiram-se na 
hospitalidade capuchinha. Foi um 
tempo de atualização em espiritu-
alidade franciscana e bíblica, de 
estudo dos meios de comunicação 
e da ética, de crescimento pessoal 
de experiência de interioridade 
e de integração harmoniosa. Os 
participantes experimentaram dez 
dias de vida fraterna, de contem-
plação, de aprofundamento sobre 
os temas dos quais falamos e de 
explorações interiores para che-
gar a uma harmoniosa integração 
espiritual em sua vida cotidiana. 
Foi dedicado um dia à experiên-
cia de situações vitais nas perife-
rias, onde nós, como capuchinhos, 
servimos segundo as exigências. 
Também foi dada a possibilidade 
de visitar o Hidden Valley (“Vale 
escondido”); os frades, imersos na 
beleza natural, transcorreram um 
dia de contemplação silenciosa. 
A história da própria vocação e a 
discussão em grupo sobre os temas 
tratados ajudaram os frades a per-
sonalizar os temas introduzidos. 
Os participantes foram da opinião 
de que todos os formadores deveri-
am usufruir desta experiência.
Veja outro material disponível no site

Todos os nossos 
formadores 

devem fazer esta 
experiência!
Curso para 

formadores para a  
PACC – 2016

https://www.ofmcap.org/pt/notizie/formazione/item/1110-curso-para-formadores-para-a-pacc-2016
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Capuchinhos no YouTube

Membro da Congregação 
para a Doutrina da Fé

Card. Seán Patrick 
O’Malley OFMCap

O Santo Padre Francisco nome-
ou, no dia 14 de janeiro de 

2017, o Em.mo Card. Sean Patrick 
O’Malley, OFMCap., Arcebispo 
de Boston, Presidente da Pontifícia 
Comissão para a Tutela dos Meno-
res, Membro da Congregação para 
a Doutrina da Fé.

Fonte

Visitar o Blog do Cardeal O’Malley

Perfil no Blog do Cardeal Sean

Arquidiocese de Boston

O YouTube já se tornou um meio 
de comunicação como Face-

book, Twitter ou Instagram. Desde 
2009, o Departamento das Comu-
nicações da Cúria Geral OFM-
Cap. publica os vídeos no canal 
YouTube. No último ano (2016), 
a atividade se intensificou e foram 
publicados 53 vídeos. Estatistica-
mente, portanto, a cada semana é 
divulgado um novo vídeo dos ca-
puchinhos no canal da Cúria. Tra-
tam-se de vídeos que apresentam 
os diversos encontros internacio-
nais dos frades capuchinhos, trans-

mitem as mensagens do Ministro 
Geral, conferências franciscanas 
e capuchinhas, momentos da vida 
dos frades capuchinhos em vários 
lugares do mundo. É possível in-
screver-se no canal YouTube para 
receber regularmente as notícias 
sobre as novas publicações.
Basta acessar o endereço: 
www.youtube.com/ofmcaptv 
e clicar à direita em Inscrever-se/
Subscribe
Convidamos todos a visitar o nos-
so canal. 

Até mais!

C Ú R I A  G E R A L
N O T Í C I A S

https://www.youtube.com/user/ofmcaptv/
https://www.youtube.com/user/ofmcaptv/
https://www.youtube.com/user/ofmcaptv/
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/01/14/0027/00062.html%23do
http://www.cardinalseansblog.org
http://www.cardinalseansblog.org/cardinal-seans-profile/
http://www.bostoncatholic.org
www.youtube.com/ofmcaptv
https://youtu.be/6PBPOjk0Olg
https://youtu.be/yE8Sj3Qdx6g
https://www.youtube.com/user/ofmcaptv
https://www.youtube.com/user/ofmcaptv
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da, tendo os Cardeais aprovado o 
milagre na Sessão Ordinária de 17 
de janeiro de 2017, mas ao mesmo 
tempo chegou de surpresa, após 
apenas quatro dias da reunião dos 
cardeais. Só podemos manifestar 
o nosso agradecimento ao Senhor 
e a quantos rezaram e se trabalha-
ram por este momento.

Mas ainda há o que fazer. A Co-
missão para a beatificação, com-
posta por alguns frades da Provín-
cia de Lombardia e algumas Irmãs 
Maria Santíssima Consoladora, 
foi encarregada de providenciar o 
necessário para a celebração, que 
poderá acontecer em Milão até o 
mês de setembro de 2017.

Reconhecido 
o milagre 
atribuído 
ao Ven. 
Arsênio 

de Trigolo

“Em 20 de janeiro de 2017, 
o Santo Padre Francisco 

recebeu em audiência Sua Emi-
nência Reverendíssima o Senhor 
Cardeal Angelo Amato, SDB, 
Prefeito da Congregação para as 
Causas dos Santos. No decurso da 
audiência, o Sumo Pontífice auto-
rizou a Congregação a promulgar 
o decreto relativo ao milagre, atri-
buído à intercessão do Venerável 
Servo de Deus Arsênio de Trigolo 
(no século: Giuseppe Migliavac-
ca), Sacerdote professo da Ordem 
dos Frades Menores Capuchinhos, 
Fundador da Congregação das Ir-
mãs de Maria Santíssima Conso-
ladora; nascido em 13 de junho de 
1849 e falecido em 10 de dezem-
bro de 1909”.
Assim escreveu o Boletim da Sala 
de Imprensa Vaticana. A Ordem se 
enriquece com um novo Bem-a-
venturado. A notícia era aguarda-

Da Santa Casa, uma esperança para quem não tem casa

Como todos os anos, em 10 de 
dezembro, grande festa no 

Santuário de Loreto. Seguindo uma 
antiga tradição, tal data remete ao 
“ao voo angélico” que transportou 
a casa de Maria. Uma história feita 
de lenda e tradição, de fé e devoção, 
que tornaram o Santuário Maria-
no de Loreto um dos lugares mais 
amados e visitados pelos cristãos, 
e não só. A nossa fraternidade ca-
puchinha, que, desde 2015 depende 
diretamente do Ministro Geral dos 
Capuchinhos, também este ano quis 
dar a generosa contribuição para a 
realização da festa. As celebrações 
litúrgicas quiseram exprimir a 
proximidade e a solidariedade para 
com as pessoas atingidas pelo ter-
remoto de 24 de agosto, muitas das 

quais perderam suas casas. Duzen-
tas delas ainda estão hospedadas 
nos edifícios da Delegação Pontifí-
cia, e a elas dirigiu-se o pensamen-
to do Cardeal Secretário de Estado 
Pietro Parolin, que, com 14 bispos, 
concelebrou a Eucaristia da noite 
de 9 de dezembro, seguida da pro-
cissão com a imagem original da 
Virgem Lauretana. À celebração, 
também participaram 50 prefeitos 
de vilarejos e cidades vítimas do 
terremoto. No dia seguinte, Dom 
Giovanni Tonucci, Arcebispo de 
Loreto, presidiu a Eucaristia, ani-
mada pelos cadetes da Aeronáutica 
Militar Italiana, da qual a Virgem 
de Loreto é Padroeira.

Veja outro material disponível no site

C Ú R I A  G E R A L
N O T Í C I A S

https://www.ofmcap.org/pt/notizie/altre-notizie/item/1100-da-santa-casa-uma-esperanca-para-quem-nao-tem-casa


Assinar o BICI, porque…

O Boletim de Informações Capuchinhas Internacional (BICI) 
há anos é um instrumento da comunicação entre a Cúria Ge-

ral e todos os frades capuchinhos espalhados por todo o mundo. 
Nos últimos anos, a tecnologia está sempre nos oferecendo novas 
possibilidades a serem exploradas, como vídeos, conferências em 
áudio e a possibilidade de ver, não uma única foto, mas uma ga-
leria fotográfica inteira, reunida na internet. Por este motivo, há 
alguns meses também o BICI mudou, não do ponto de vista gráfi- 
co, mas do ponto de vista do seu funcionamento. O BICI não 
é mais apenas o boletim que pode ser impresso e colocado nos 
murais dos conventos, mas tornou-se também um material inter-
ativo, que desempenha seu papel quando é visualizado no com-
putador, tablet ou iPad. Por esta razão, gostaríamos de convidar 
os irmãos a compartilhar esta notícia com os outros irmãos da 
Ordem e convidá-los a assinarem o BICI, que cada irmão pode 
receber pessoalmente, através do próprio e-mail. Fazendo assim, 
cada um poderá usufruir das novas potencialidades oferecidas 
já há algum tempo pelo boletim. Nos últimos meses, carrega-
mos mais de 40 vídeos, inúmeras galerias fotográficas e também 
materiais em áudio, os quais são disponíveis apenas na versão 
eletrônica. Mantivemos o layout gráfico para permitir imprimir 
o BICI, mas hoje, sua versão eletrônica é a melhor.

Assinar o BICI é muito simples; basta acessar a internet, no en-
dereço: www.bici.ofmcap.org, escolher a língua preferida entre 
as 7 disponíveis, e inscrever-se, informando o próprio nome e en-
dereço de e-mail; tudo aqui! Assim, todos os assinantes poderão 
receber pessoalmente o boletim, disponibilizado a cada mês on-
line para uso dos irmãos. Divulgar entre os frades o conhecimento 
desta nova modalidade de realização do BICI permitirá uma maior 
partilha das comunicações feitas pela Cúria Geral para todos os 
frades no mundo. Desejamos que, através dos meios de comuni-
cação, possa-se favorecer a comunhão entre nós, irmãos capuchi- 
nhos, espalhados pelo mundo inteiro.

Veja o vídeo – como assinar o BICI Legenda:
• o quadrado vermelho sig-
nifica que, no boletim, encon-
tra-se o vídeo para ser visto; 
é preciso clicar no botão para 
ver o vídeo
• o quadrado azul significa 
que, no boletim, encontra-se a 
galeria de fotos para ser vista; 
é preciso clicar no botão para 
ver as fotos
• o quadrado verde significa 
que, no boletim, encontra-se o 
arquivo em áudio para escu-
tar; é preciso clicar no botão 
para escutar o áudio

www.bici.ofmcap.org 

www.bici.ofmcap.org
https://youtu.be/c1P-mkLOgRw
https://youtu.be/c1P-mkLOgRw
https://www.ofmcap.org/it/notizie/bollettino-bici/bollettino-bici-2016
https://www.ofmcap.org/it/notizie/bollettino-bici/bollettino-bici-2017

