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Cerca de 35 minutos de conver-
sa; entre os temas: os dramas da 

Síria, a unidade da família francis-
cana e o papel dos leigos nas respec-
tivas ordens.
O Papa voltou seu pensamento esta 
manhã às vítimas do duplo atentado 
ocorrido ontem contra a comuni-
dade copta no Egito, recebendo no 
Vaticano os quatro Ministros Gerais 
das Ordens Franciscanas. “O Papa 
está muito informado e confirmou 

com grande firmeza a sua viagem 
ao Egito”, comenta à Rádio Vaticana 
Fr. Marco Tasca, Ministro Geral da 
Ordem dos Frades Menores Conven-
tuais. “O Papa não se detém diante 
do que infelizmente aconteceu, mas 
parte com grande firmeza e con-
vicção e vai ao Egito para confirmar 
e ajudar o diálogo e a comunhão da 
vida cristã”. 
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Felicitações 
de Páscoa 

do Ministro 
Geral

     2017 
Irmãos caríssimos, é Páscoa. Cristo ressuscitou!
Este momento de festa não diz respeito somente a Ele, mas também a todos nós.
Ele disse às mulheres para ir aos discípulos e dizer-lhes que os precederá na Galileia. Há uma Galileia, 
irmãos, também para cada um de nós! Ele fará o caminho conosco, como com os discípulos de Emaús. Foi 
Ele quem disse a Marta: “Eu sou a ressurreição e a vida”!
Lembram-se da página do Evangelho de João, quando Jesus ressuscita Lázaro e lhe diz: “Lázaro, vem para 
fora!”? Creio que, nesta Páscoa, Jesus diga a cada um de nós: Irmão, vem para fora das tuas situações de 
tristeza, das tuas situações de resignação, do teu isolamento. Vem para fora, ressuscita! Caminha com teus 
irmãos. Não tenhas medo de comprometer-te, não tenhas medo até de errar, mas caminha com os irmãos 
para construir juntos o Reino dos Céus.
Esta é mensagem que este ano lhes deixo, irmãos.  Ao mesmo tempo, agradeço-lhes pelos votos que me 
têm feito por escrito e por e-mail. Não me é possível responder a todos, mas que uma boa Páscoa chegue 
a cada um de vocês, do coração da nossa fraternidade da Cúria Geral. Boa Páscoa.

Fr. Mauro Jöhri, Ministro Geral dos Frades Menores Capuchinhos 

Ver o vídeo com as felicitações

https://youtu.be/WpPEb4we1GE
https://youtu.be/WpPEb4we1GE
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Pregações para a Quaresma 2017

Os encontros de Jesus durante a Quaresma – TV2000

Fr. Raniero Cantalamessa, 
OFMCap., Pregador da Casa 

Pontifícia, relata na TV2000 o 

caminho de Jesus pela estrada para 
Jerusalém, e os personagens da 
Quaresma: Lázaro, a Samaritana, 

o cego de nascença, as figuras de 
Marta e Maria.

Ver o vídeo

E M  E V I D Ê N C I A
P R E S E N Ç A  C A P U C H I N H A

Baixar as pregações Visitar o site de Fr. Raniero

Foto:

Redemptoris Mater

Advento 2016

R. Cantalamessa

Prosseguindo a ref lexão do 
Advento sobre o Espírito 

Santo que deve permear toda a 
vida e o anúncio da Igreja, nas 
meditações quaresmais busca-se 
voltar do terceiro ao segundo 

artigo do Credo, evidenciando 
como o Espírito “nos introduz à 
plena verdade” sobre Cristo e so-
bre o mistério pascal, ou seja, so-
bre o ser e o agir do Salvador. Da 
obra de Cristo, em sintonia com o 

tempo litúrgico de preparação à 
Páscoa, pretende-se aprofundar o 
papel do Espírito Santo na morte 
e na ressurreição de Cristo e no 
nosso próprio destino de morte e 
ressurreição.

https://youtu.be/zLeeVQsRyEc
https://youtu.be/zLeeVQsRyEc
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/quaresima_2017/raniero_cantalamessa_it.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/quaresima_2017/raniero_cantalamessa_it.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/quaresima_2017/raniero_cantalamessa_en.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/quaresima_2017/raniero_cantalamessa_en.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/quaresima_2017/raniero_cantalamessa_es.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/quaresima_2017/raniero_cantalamessa_es.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/quaresima_2017/raniero_cantalamessa_fr.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/quaresima_2017/raniero_cantalamessa_fr.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/quaresima_2017/raniero_cantalamessa_pt.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/quaresima_2017/raniero_cantalamessa_pt.docx
http://www.cantalamessa.org
https://goo.gl/photos/ZoP1W4Amg439CnSCA
https://goo.gl/photos/5YbETTv6RWEgi4Qd7
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Provincia di Goa, India - elezioni:
MP:fr. Waldheim Rodrigues
VP: fr. Dominic Ferrao
2C: fr. Estevao Rodrigues
3C: fr. Paul Alvares
4C: fr. Gabriel Fernandes
Data: 19.04.2017
Luogo: Monte Girium, Mapusa, Goa, India
Presidente: fr. Michael Fernandes, Consigliere Generale

Eleições e nomeações

Provincia di Cracovia, Polonia - elezioni:
MP: fr. Tomasz Żak (confermato) 
VP: fr. Tomasz Protasiewicz
2C: fr. Waldemar Korba
3C: fr. Augustyn Chwałek
4C: fr. Marek Miszczyński
Data: 19/20.04.2017
Luogo: Cracovia, Polonia
Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale

Provincia di Spagna - elezioni:
MP:fr. Benjamín Echeverría (confermato)
VP: fr. Carlos Coca
2C: fr. Víctor Herrero
3C: fr. Carlos Gil
4C: fr. Javier Morala
Data: 20.04.2017.
Luogo: Convento El Pardo – Madrid, Spagna
Presidente: fr. Hugo Mejía, Consigliere Generale

Provincia di Portogallo – elezioni:
MP: fr. Fernando Alberto Pedrosa Cabecinhas (conf.)
VP: fr. Antonio da Silva Martins
2C: fr. João José da Costa Guedes
3C: fr. José Maria Araújo Carvalho
4C: fr. Luis Manuel Lovais Leitão
Data: 27.04.2017.
Luogo: Centro Biblico dos Capuchinhos - Fátima
Presidente: fr. Hugo Mejía Morales, Cons. Generale

Custodia del Camerun – elezioni:
CU: fr. Felice Trussardi
1C:  fr. Kenneth Kinyuy Ayeni
2C:  fr. Felix Lukong Afoni
3C:  fr. Derick Ajeande Ajende
Data: 27.04.2017.
Luogo: Bambui, Camerun
Presidente: fr. Sergio Pesenti, Min. Prov. Lombardia
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Curso para Operadores de Bibliotecas, 
Arquivos e Museus Capuchinhos

Roma
Colégio 

São Lourenço 
de Bríndisi

4-9 IX 2017

Confirmado também para este 
ano o tradicional encontro 

dos confrades e dos colaboradores 
leigos das instituições culturais de 
nossa Ordem Capuchinha, que, des-
de 2002, realiza-se regular e anual-
mente. Assim, o Curso de Formação 
para Operadores de Bibliotecas, 
Arquivos e Museus Capuchinhos 
acontecerá em nosso Colégio Inter-
nacional São Lourenço de Bríndisi, 
em Roma, na semana de 4 a 9 de 
setembro de 2017.
Nesta nova edição, serão desen-
volvidas algumas temáticas de co-
mum interesse. Um membro da 
Direção da Biblioteca Apostólica 
Vaticana abordará a Responsabi-
lidade jurídica dos Diretores; um 
experiente perito em informática 
nos ilustrará como está se desen-
volvendo o tratamento do material 

em formato digital e multimídia nos 
arquivos; uma colaboradora das Di-
oceses do Lácio falará dos Museus 
e da sua organização e otimização, 
enquanto que um Oficial da Secre-
taria de Estado do Vaticano tratará 
do valor formativo e pastoral dos 
Bens Culturais; enfim, o pessoal da 
Biblioteca Central dos Capuchinhos 
apresentará as recentes Diretrizes 
da Cúria Geral sobre bens culturais 
e retomará algumas questões técni-
cas do nosso catálogo coletivo, con-
sultável na internet. Em uma tarde 
na metade do curso, haverá tam-
bém uma visita guiada ao Convento 
franciscano de São Boaventura e ao 
complexo de São Sebastião no Mon-
te Palatino.
Alternar-se-ão conferências pres-
enciais e encontros de aprofunda-
mento e de diálogo em comum. 

As línguas oficiais são o inglês e o 
italiano, com tradução simultânea. 
Da experiência dos anos passados, 
conforme parecer expressado pe-
los próprios participantes, o valor 
desta iniciativa consiste no fato de 
que se trata de uma ocasião de en-
contro, de debate, de colaboração 
e de encorajamento recíproco para 
quantos de nós trabalham no âmbito 
dos bens culturais. Seria, portanto, 
importante que cada circunscrição 
da Ordem pudesse enviar ao menos 
um participante, de modo a oferecer 
a própria contribuição ao serviço 
cultural comum à Ordem, à Igreja e 
à sociedade civil.

Curso 2017 – carta

Curso 2017 – programa

Ver as videoconferências do curso no ano de 2016    Vídeo n. 1     Vídeo n. 2 

https://www.ofmcap.org/images/docs/corso/corso_lettera_2017.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/corso/corso_programma_2017.pdf
https://youtu.be/1Dmjgy_D2nE
https://youtu.be/Z3g0fPv0pN0
https://youtu.be/1Dmjgy_D2nE
https://youtu.be/Z3g0fPv0pN0
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Nas primeiras horas da madru-
gada entre sábado e domingo 

(23 de abril de 2017), o nosso con-
frade Fr. Njiva Lucien, Guardião do 
convento do noviciado da Provín-
cia de Madagascar, foi barbara-
mente assassinado por ladrões em 
uma tentativa de assalto, enquanto 

Roma – 20 de abril de 2017. O 
Santo Padre Francisco, durante 

o Consistório Ordinário que aconte-
ceu no Palácio Apostólico no Vati-
cano, anunciou que, no próximo dia 
15 de outubro de 2017, na Praça São 
Pedro, procederá à canonização do 
Bem-aventurado Ângelo de Acri.
Era o distante 18 de dezembro de 
1825 quando, em conclusão de um 
longo percurso iniciado em 10 de ou-
tubro de 1744, cinco anos após sua 
morte, com o processo “de non cul-
tu”, ao qual subseguiram os proces-
sos informativos de Bisignano (1748-
1759) e de Cosenza (1764-1769), e os 
celebrados em Cosenza (1786-1789; 
1791-1792; 1793-1795) e em Bisigna-

no (1793-1796), o Papa Leão XII cele- 
brava o rito da beatificação.
Desde então, passaram-se mais de 
90 anos, e a fama de santidade do 
Bem-aventurado Ângelo, especial-
mente entre os cidadãos de Acri, 
jamais cessou. A Ordem dos Frades 
Menores Capuchinhos se alegra por 
este novo santo, testemunha de Cris-
to, pregador incansável do Evange-
lho, fiel discípulo da cruz, grande 
defensor dos pobres e excluídos, 
confessor da misericórdia de Deus. 
O Santo bem-aventurado Ânge-
lo, deixando-se surpreender pelo 
irromper do Senhor em sua vida, 
soube ser o humilde trabalhador na 
vinha do Senhor.

Assassinado um frade e um noviço ferido 
gravemente em uma tentativa de assaltoMadagascar
um jovem noviço está gravemente 
ferido. Os trágicos fatos se deram 
na localidade de Ambendrana. Os 
agressores, uma quadrilha compos-
ta por quatro pessoas, adentraram 
o convento com a clara intenção 
de assaltar e roubar alguns bens, 
particularmente alguns sinos. Dias 
antes, houve uma primeira tentati-
va de furto. Fr. Edouard, Ministro 
Provincial de Madagascar, rela-
ta que “na metade de fevereiro os 
bandidos tinham visado, numa pri-
meira tentativa, o campanário do 
noviciado, mas sem sucesso. Em 
14 de abril, numa segunda tentati-
va, conseguiram descer o sino. Os 
frades, contudo, conseguiram in-
tervir e recuperar o sino. Uma se-
mana depois, vivemos este assalto 
armado. O caso já está nas mãos 
da polícia. O Primeiro-ministro 
do país e quatro ministros, com al-

guns deputados, fizeram uma visi-
ta ao convento para apresentar suas 
condolências e prometeram condu-
zir uma boa investigação e garantir 
a segurança do nosso convento. A 
Conferência Episcopal e a Nuncia-
tura foram informadas da situação. 
Todos estão em comunhão conos-
co (...). Os nossos noviços estão 
quase traumatizados”. O funeral do 
Guardião acontecerá quarta-feira à 
tarde.
O seu corpo e o seu sangue caíram 
na terra de Madagascar e, mesmo 
na dor e nas lágrimas, aparecem 
para nós pelo que são realmente: 
não mais sinais de uma vida ar-
rancada pela violência insensata e 
trágica, mas oferta viva de si, que 
Fr. Lucien viveu em cada dia de sua 
missão de frade, de amigo da paz, 
de irmão de cada homem por amor 
a Cristo Senhor.
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Canonização do Bem-aventurado 
Ângelo de Acri: 15 de outubro de 2017



Nas funções da Sexta-feira San-
ta, frei Raniero Cantalamessa 

lembrou que a cruz de Cristo veio 
para dar um sentido a todo o sofri- 
mento que houve, que há e que 
haverá
Da redação, com Rádio Vaticano
O Papa Francisco presidiu na tar-
de desta Sexta-feira Santa, 14, na 
Basílica de São Pedro, a celebração 
da Paixão do Senhor. A homilia da 
cerimônia, intitulada “A cruz, úni-
ca esperança do mundo”, foi pro-
ferida pelo pregador da Casa Pon-
tifícia, frei Raniero Cantalamessa.
O frei iniciou desta a narrativa da 
Paixão de Cristo, um relato, se-
gundo ele, de uma morte violenta. 
“Notícias de mortes, e mortes vio-

lentas, quase nunca faltam nos noti- 
ciários vespertinos”, ressaltou o 
padre, lembrando as violências 
últimos dias, dentre elas a dos 38 
cristãos coptas assassinados no 
Egito no Domingo de Ramos.
“Estas notícias se sucedem com tal 
rapidez, que nos fazem esquecer, a 
cada noite, as do dia anterior. Por 
que, então, após 2000 anos, o mun-
do ainda recorda, como se tivesse 
acontecido ontem, a morte de Cris-
to? É que esta morte mudou para 
sempre o rosto da morte; ela deu 
um novo sentido à morte de cada 
ser humano”, disse frei Cantala-
messa. (...)

Ler mais no site

“O CRUX, AVE SPES UNICA” 
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Baixar a pregação

Sexta-feira Santa no Vaticano
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https://www.ofmcap.org/pt/notizie/altre-notizie/item/1288-o-crux-ave-spes-unica
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2017/o_crux_ave_spes_unica_it.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2017/o_crux_ave_spes_unica_it.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2017/o_crux_ave_spes_unica_en.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2017/o_crux_ave_spes_unica_en.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2017/o_crux_ave_spes_unica_es.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2017/o_crux_ave_spes_unica_es.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2017/o_crux_ave_spes_unica_fr.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2017/o_crux_ave_spes_unica_fr.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2017/o_crux_ave_spes_unica_pt.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2017/o_crux_ave_spes_unica_pt.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2017/o_crux_ave_spes_unica_pl.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/venerdi_santo_2017/o_crux_ave_spes_unica_pl.docx


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 ser 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 inte- 
rativo, 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

