
Caros irmãos!

A Regra e vida dos Frades Menores é esta: Observar o Santo Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem propriedade e em castidade. Jesus, nosso 
mestre e Evangelho.

Nesta semana, reviveremos o quanto o Senhor fez por nós, e penso no que deveria se passar 
dentro de nosso Senhor, o que podia se passar naquela semana, como Ele também podia ver 
que tantas coisas se fechavam humanamente. Não deve ter sido muito fácil. Penso, assim, que 
também nós estamos vivendo uma parte, mesmo pequena, esta dimensão do abandono, da 
dificuldade, da fadiga, do perguntarmo-nos sobre o que está acontecendo... Podemos seguir 
um pouco as pegadas de nosso Senhor.
Neste período, muitos de nós já estamos fechados em nossas casas, alguns há mais tempo, 
outros há pouco, e é interessante ver e refletir como todos os nossos planos, todas as nossas 
atividades, todos os nossos projetos, as coisas positivas, também os nossos hábitos negativos, 
caem todos improvisamente, não valem mais tanto, não servem muito. É um período 
absolutamente propício para voltar a centralizar o sentido da nossa vida e das nossas atividades 
em seguir nosso Senhor Jesus Cristo. No fim, percebemos que as outras coisas nem valem mais 
tanto. Pode ser que amanhã o vírus chegue também à Cúria Geral e que alguém de nós deva 
ficar de cama e encarar esta doença.
O que podemos fazer neste período, além de refletir realmente sobre o que vale? Também 
nós podemos fazer o que me disse um frade nestes dias. Contou-me assim: hoje eu vivi um 
momento muito difícil, pois quase senti sobre mim o peso de todo o sofrimento dos frades, a inquietação, 
o medo e o sofrimento de centenas de milhares de pessoas pelo mundo, a preocupação. Isto, podemos fazer 
também nós. Por tantos frades doentes contagiados, mas sobretudo por inúmeras pessoas que 
sofrem neste momento, sofrem, têm medo, não sabem qual será o futuro, perdem seus entes... 
Podemos assumir, como Frades Capuchinhos, os sofrimentos do mundo.
Nestes dias, aqui na Itália, estamos no momento em que inicia 
a primavera. Algumas árvores já começaram a florescer. As tílias 
que estão no claustro da Cúria começam a brotar. Talvez pela 
Páscoa, espero, veremos as primeiras folhas verdes.
Bom, penso que, se reorientarmos decididamente a nossa 
vida sobre os passos do Mestre, se voltarmos a observar 
o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é 
o que vale, encontraremos também a energia para 
fazer brotar novas folhas e para partir com maior 
decisão a trabalhar pelo Reino de Deus.
Felicitações a todos os irmãos! Feliz Páscoa!
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