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A todos os irmãos da Ordem. Em suas Sedes

Caríssimos irmãos,  
o Senhor lhes dê a paz!

Entre os tantos assuntos partilhados que emergiram 
durante o nosso último Capítulo Geral (2018), 
não faltaram alguns acenos explícitos às nossas 
Constituições. Pedia-se para que se pudesse dispor 
de instrumentos que pudessem ser de ajuda para 
conhecê-las e aprofundá-las melhor. Gosto de ver 
nestas sugestões a sã e bendita vontade de crescer 
ainda e com maior autenticidade na resposta que 
damos ao chamado de Deus.

Está implícita também a consciência de que 
o patrimônio carismático doado à nossa Ordem 
tem nas Constituições um ponto de referência 
fundamental. De fato, elas “têm por objetivo 
ajudar-nos, nas mutáveis situações de nossa vida, 
a observar melhor a Regra, a salvaguardar nossa 
identidade e dar-lhe uma concreta expressão. 
Nelas encontramos um meio seguro de renovação 
espiritual em Cristo e um auxílio válido para levar 

a termo a consagração da vida que cada frade 
entregou totalmente a Deus” (Const. 9,1-2).

Foi sempre assim ao longo dos séculos: as 
Constituições têm sustentado a fé e o apostolado 
dos Capuchinhos, contribuindo para produzir 
tantos frutos de maravilhosa santidade. De 
consequência, também hoje consideramos que 
seja de vital importância dedicarmo-nos “com 
amor ao estudo pessoal e comunitário da Regra, 
do Testamento e destas Constituições para 
assimilar-lhes o espírito” (Const. 9,4).
Acolhendo as solicitações do Capítulo, desde 
o início do nosso mandato temos buscado identificar 
alguns irmãos, aos quais pedimos para que nos 
oferecessem uma melhor contribuição sobre os 
doze capítulos das Constituições. A seguir, eis os 
nomes de quem se comprometeu em nos ajudar 
e os capítulos a eles designados:
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Subsídios para o aprofundamento das Constituições

Cúria Geral, os outros serão disponibilizados em 
prazos regulares. Convido-os a começar a tomá-
los em consideração. Pensados para favorecer 
o estudo tanto individual quanto comunitário, por 
exemplo, no capítulo local, creio que possam se 
demonstrar úteis tanto na formação inicial quanto 
na permanente.

Os subsídios são publicados na língua original, por 
isso, seria útil que as Conferências organizassem 
sua tradução nas línguas nacionais e também 
a publicação impressa.

Aproveito para agradecer de coração aos irmãos 
que aceitaram participar deste projeto, certo de 
que o Senhor saberá como recompensar todo 
nosso esforço em favor dos irmãos; e desejo 
que sua contribuição também possa nos ajudar 
a corresponder sempre mais plenamente à 
nossa vocação franciscana-capuchinha com 
a autenticidade da vida e a alegria no coração.

Fr. Roberto Genuin
Ministro Geral OFMCap

Ufficio delle Comunicazioni OFMCap     Roma    MMXX

• Fr.  Mauro Jöhri (CU Cantão Ticino):  
Cap. I. A vida dos Frades Menores 
Capuchinhos

• Fr.  Angelo Borghino (PR Lombardia):  
Cap. II. A vocação para a nossa vida 
e a formação dos frades

• Fr.  Stefan Kozuh (PR Eslovênia):  
Cap. III. Nossa vida de oração

• Fr.  Leonhard Lehman (PR Alemanha):  
Cap. IV. Nossa vida em pobreza

• Fr.  Paolino Zilio (PR Vêneta):  
Cap. V. Nosso modo de trabalhar

• Fr.  Gaetano La Speme (PR Siracusa):  
Cap. VI. Nossa vida em fraternidade

• Fr.  Bernardo Molina (PR Chile):  
Cap. VII. Nossa vida de penitência

• Fr.  Alfredo Rava (PR Emília-Romanha):  
Cap. VIII. O governo de nossa Ordem

• Fr.  Gianpaolo Lacerenza (PR Apúlia):  
Cap. IX. Nossa vida apostólica

• Fr.  Anil Sequeira (PR Karnataka):  
Cap. X. Nossa vida em obediência

• Fr.  Luigi Di Palma (PR Nápoles):  
Cap. XI. Nossa vida na castidade 
consagrada

• Fr.  William Henn (PR Pensilvânia):  
Cap. XII. O anúncio do Evangelho  
e a vida de fé

• Fr.  Felice Cangelosi (PR Messina):  
História das Constituições

• Fr.  Roberto Martinez (CU Porto Rico): 
Temáticas bíblicas

• Fr.  Francesco Neri (PR Apúlia):  
Temáticas teológicas

• Fr.  José Luis Cereijo (PR Rio da Prata): 
Temáticas morais

• Fr.  Janusz Kaźmierczak (PR Varsóvia): 
Temáticas franciscanas

• Fr.  Carlo Calloni (PR Lombardia):  
Santos e santidade nas Constituições

Sinto-me feliz em poder dizer-lhes que os subsídios 
pedidos estão quase todos prontos. Enquanto isso, 
os três primeiros já foram publicados no site da 

Roma, 18 de maio de 2020
São Félix de Cantalício


