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J

ohn Corriveau – Frade Menor Capuchinho, Ministro Geral da Ordem
de 1994 a 2006, desde 2008 é Bispo da
Diocese de Nelson, no Canadá.
Quais foram os dons da graça do Senhor durante o seu serviço como Ministro Geral; quais foram, por sua vez,
os desafios? Como prosseguia e se
desenvolvia o carisma franciscano da
Ordem no período, e como via o Ministro Geral naqueles tempos. Sobre
estas perguntas, respondeu Fr. John
durante a entrevista feita em Roma na
Cúria Geral dos Capuchinhos, no mês
de janeiro de 2017.
“Somos uma Ordem de irmãos, – afirma Fr. John – e a nossa encarnação
da teologia da comunhão se realiza
na vida fraterna. Hoje, nós nos tornamos realmente uma fraternidade
mundial, isto é um grande benefício.
Há um outro grande benefício. As igrejas materialmente ricas se tornaram
dependentes das igrejas pobres e, para
os franciscanos, depender dos irmãos
pobres faz muito bem. (...) Servir como
Ministro Geral foi o maior privilégio
na minha vida, porque na tradição
franciscana o Ministro Geral não é
aquele que comanda, mas é o sucessor de São Francisco. Francisco não
foi alguém que governava os outros.
Era alguém que chamava as pessoas a

viver o Evangelho. (…) Vi um grande
desenvolvimento do carisma nestes
anos. Por exemplo... nada acontece em
um ano. Começou com o ano de 1982,
com as novas Constituições. Começamos naquele período a assimilar a
eclesiologia do Concílio Vaticano II e
a redefinir a identidade da Igreja em
nossa Ordem na visão da unidade. (...)
Nós, como Ordem, também antecipamos as ideias de João Paulo II. No ano
2000, na Novo Millenio Ineunte, n. 43,
o Papa escreve que devemos promover uma espiritualidade da comunhão.
Sem esta espiritualidade da comunhão, a estrutura da comunhão seria
uma máscara, não uma realidade viva
e real. (...) Eu penso que isso foi realmente um autêntico sinal do Espírito
Santo que trabalha em nós, chamando-nos a ser quem devemos ser. E isso
teve muitos exemplos práticos e fortes
em nossa vida fraterna e no modo
com o qual trabalhamos no mundo.
(...) Eu penso que os Capuchinhos podem redescobrir o nosso carisma no
mundo vivendo-o. São Francisco não
começou com um conceito. São Francisco começou com sua relação com
Jesus Cristo. (...)
Veja a entrevista com Fr. John
em inglês

www.youtube.com/ofmcaptv

E M E V I D Ê N C I A
N O T Í C I A S

Raniero Cantalamessa na TV2000

R

aniero Cantalamessa é o conhecido frade capuchinho que, há anos, tem oferecido “As Razões
da Esperança”, comentando o Evangelho nas telas
da televisão. É o Pregador do Papa, sabemos, mas
também é teólogo, docente universitário e, sobretudo, um pregador “que não faz sermões”, mas um
simples anunciador do Evangelho. Já há algum tempo, com mais de 80 anos de idade, retirou-se em um
eremitério, “pois antes de falar, precisa escutar”, e,
embora tenha escrito mais de 300 livros, jamais se
cansou de escutar a Palavra de Deus. Natural das
Marcas, Itália, nascido em Colli del Tronto, Frei
Veja a entrevista com Fr. Raniero na TV2000 Raniero jamais duvidou da sua vocação.

De volta à casa do Pai
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fr. Sisto

fr. Benitius

Fr. Sisto Zarpellon
Em 2 de janeiro de 2017, faleceu
Fr. Sisto Zarpellon, OFMCap.
Formador entusiasta, professor e
Diretor nos Seminários de Rovigo, Thiene (VI) e Verona (laureado em Pedagogia pela Faculdade
de Magistério da Universidade de
Pádua). Por cerca de vinte anos
(1995-2014), foi Animador Espiritual em nosso Colégio Internacional São Lourenço de Bríndisi em
Roma, dispensador da misericórdia de Deus que não conhece limites. Muitos jovens frades puderam, assim, tê-lo como guia em
seu caminho de fé, ajudados de
modo particular pela eficácia de
seus conselhos. Ao mesmo tempo,
foi um incansável pregador, animador de retiros para religiosos,
religiosas, sacerdotes e até mesmo
anunciador do Evangelho dominical na televisão, no canal RAI 2,
no quadro “Os conselhos de Frei
Sisto”. De volta à Província em
2014, foi destinado à fraternidade
de Lendinara, sede do Postulado
Interprovincial, com a missão de
confessor.

Fr. Benitius Brevoort
Em 16 de janeiro passado, veio
a falecer Fr. Benitius Brevoort,
OFMCap. De origem holandesa,
nascido e crescido na Indonésia,
Fr. Ben, como familiarmente era
conhecido, tinha 78 anos. Fez a
profissão dos votos perpétuos na
Ordem dos Frades Menores Capuchinhos na Indonésia, em 1960;
desempenhou por doze anos a
função de Assistente Geral da
Ordem Franciscana Secular e JUFRA (1990-2002) e, em seguida,
a função de Guardião da Cúria
Geral e do Convento da Garbatella, em Roma. Há alguns anos, regressou à Indonésia, na Província
de Medan, onde se ocupava ativamente no diálogo islâmico-cristão,
em traduções, como intérprete e
muito mais. Muito versado em informática e no estudo das línguas,
frequentou o Pontifício Instituto de
Estudos Árabes e Islâmicos entre
2006 e 2008, obtendo com sucesso
o Mestrado em Estudos Árabes e
Islâmicos com uma tese sobre alGazālī.

Das diversas
partes do mundo

E M E V I D Ê N C I A
PRESENÇA CAPUCHINHA

O

s Frades Capuchinhos, espalhados pelas diversas partes do mundo, procuram viver a vocação franciscano-capuchinha. O Senhor nos permite viver o mesmo carisma, ainda que a vida das pessoas nos vários países
seja muito diversa. Por este motivo, também pode florescer a riqueza da diversidade do nosso carisma espalhado
por todo o mundo. Convidamos todos a ver vários materiais publicados pelos frades nos vários continentes.

religiosa. O noviciado é a segunda
etapa de formação para os frades
capuchinhos, durante o qual vivem
um período de mais intensa iniciação e mais profunda experiência da vida evangélica segundo o
carisma franciscano-capuchinho –
como lemos na descrição do vídeo
Os jovens ainda sentem o chamado feito pelos Frades Capuchinhos do
a se consagrarem a Deus na vida noviciado nos EUA.
Os Frades Capuchinhos em Missão
– com este título, foi realizado pela
Teleradio Padre Pio o vídeo que permite ver a vida dos frades em missão.

O vídeo apresenta o 125º
aniversário da presença capuchinha
em Yonkers, Nova Iorque, EUA.
O vídeo descreve brevemente a vida
dos Frades Menores Capuchinhos
na Custódia do Norte do México.
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A

presentamos-lhes um folheto
preparado pelos frades na Alemanha para o ano de 2017. Assim
lemos no início desta publicação:
Em 2017, a Alemanha recorda os
500 anos da Reforma Protestante.
O monge agostiniano Martinho
Lutero quis reformar a Igreja. Ao
invés de uma renovação, chegou-se a um cisma. “Os católicos têm algo para festejar no jubileu da Reforma
em 2017?”, perguntava-se, há não muito tempo, Joachim Wanke, Bispo Emérito de Erfurt. Sua resposta soava assim: “Não, contudo, os católicos podem e querem recordar a Reforma, querem compreendê-la melhor,
conhecer seus protagonistas, suas ideias-chave, suas repercussões no plano histórico”. […] 2017, portanto,
tem um duplo significado, no sentido de que nos lava a uma contínua reforma da Igreja e da Ordem. “Ecclesia semper reformanda est”, assim exorta o texto do Concílio Ecumênico Vaticano II: “A Igreja deve sempre
reformar-se”. Nesta recorrência, irmãos, deixemo-nos envolver pelos acontecimentos e pela renovação da
província capuchinha alemã. Agradecemos a todos por cada gesto de comunhão e todo apoio, e expressamos
os nossos votos com as palavras de São Francisco: “Paz e Bem”.
Baixar o material

PEQUENAS GRANDES
N O T Í C I A S

NOTÍCIAS

Eleições e nomeações

Provincia della Calabria
MP: fr. Pietro Ammendola
VP: Giovanni Loria
2C: fr. Ippolito Fortino
3C: fr. Antonello Castagnello
4C: fr. Francesco Donato
Data: 08.02.2017; Amantea (Cosenza), Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere Generale
Provincia di Basilicata e Salerno
MP: fr Valentino Incampo
VP: fr Salvatore Mancino
2C: fr. Massimo Poppiti
3C: fr. Aniello Scaramella
4C: fr. Giacomo Santarsieri
Data: 15.02.2017; Visciano, Napoli, Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere Generale

Custodia del Porto Rico
C: fr. José Ángel Torres Rivera
1C: fr. Ramón Hiram Negrón Cruz
2C: fr. José Antonio Cruz Collazo
Data: 15.02.2017; Puerto Rico
Presidente: Thomas Betz, Min. Prov. Province
of St. Augustin, Pennsylvania, USA
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fr. Giovanni Salonia

Nomeação do Bispo Auxiliar de Palermo (Itália)

O

Santo Padre Francisco nomeou Bispo Auxiliar de Palermo Fr.
Giovanni Salonia, OFMCap., até então responsável pela Formação
Permanente para a Província Capuchinha de Siracusa, designando-lhe a
sede titular de Butrinto.
Fr. Giovanni Salonia nasceu em Ragusa, a 27 de setembro de 1947.
Ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (Província de
Siracusa) em 29 de setembro de 1962.
Emitiu os votos temporários em 4 de outubro de 1963 e os votos perpétuos em 1º de novembro de 1968.
Realizou os estudos nos institutos internos dos Frades Menores Capuchinhos.
Foi ordenado sacerdote em 3 de julho de 1971.
Obteve o Mestrado em Teologia com enfoque em espiritualidade pelo
Pontifício Ateneu Antonianum de Roma; Mestrado em Ciências da Educação pelo Pontifício Ateneu Salesiano de Roma e a Especialização
em Psicoterapia da Gestalt, obtida pelo Gestalt Training Center, em San
Diego, Califórnia.
Leia o artigo completo no site

E M E V I D Ê N C I A
C Ú R I A G E R A L

Solidariedade na Missão

N

o 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

O

YouTube já se tornou um
meio de comunicação como
Facebook, Twitter ou Instagram.
Desde 2009, o Departamento das
Comunicações da Cúria Geral
OFMCap. publica os vídeos no
canal YouTube. No último ano
(2016), a atividade se intensificou
e foram publicados 53 vídeos. Estatisticamente, portanto, a cada semana é divulgado um novo vídeo
dos capuchinhos no canal da Cúria.

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.
Tratam-se de vídeos que apresentam os diversos encontros internacionais dos frades capuchinhos, transmitem as mensagens
do Ministro Geral, conferências
franciscanas e capuchinhas, momentos da vida dos frades capuchinhos em vários lugares do
mundo. É possível inscrever-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
nosso canal.
Até mais!

editor Cúria Geral dos Frades Menores Capuchinhos responsável Luciano Pastorello OFMCap
colaboradores Todos os secretários da Cúria Geral diagramação e gráfica Paweł Teperski OFMCap
edições italiano francês inglês polonês espanhol alemão português

Baixar o material
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youtube.com/ofmcaptv

Curia Generale OFMCap Via Piemonte, 70; 00187 Roma, Italia
Tel. +39.06.42011710

Fax +39.06.4828267

bici@ofmcap.org

www.bici.ofmcap.org

Assinar o BICI, porque…

O

Boletim de Informações Capuchinhas Internacional (BICI)
há anos é um instrumento da comunicação entre a Cúria Geral e todos os frades capuchinhos espalhados por todo o mundo.
Nos últimos anos, a tecnologia está sempre nos oferecendo novas
possibilidades a ser exploradas, como vídeos, conferências em
áudio e a possibilidade de ver, não uma única foto, mas uma galeria fotográfica inteira, reunida na internet. Por este motivo, há
alguns meses também o BICI mudou, não do ponto de vista gráfico, 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 interativo, que desempenha seu papel quando é visualizado no computador, 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, carregamos 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 endereço: www.bici.ofmcap.org, escolher a língua preferida entre
as 7 disponíveis, e inscrever-se, informando o próprio nome e endereço de e-mail; tudo aqui! Assim, todos os assinantes poderão
receber pessoalmente o boletim, disponibilizado a cada mês online 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 comunicação, possa-se favorecer a comunhão entre nós, irmãos capuchinhos, espalhados pelo mundo inteiro.

Legenda:
• o quadrado vermelho significa que, no boletim, encontra-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 escutar; é preciso clicar no botão
para escutar o áudio

Veja o vídeo – como assinar o BICI

