Conferência da Família Franciscana

Prot. N. 14/2021

Assis, 2 de outubro de 2021

A todos os frades de nossas Ordens
À Família Franciscana
Caros Irmãos da I Ordem, Irmãs Clarissas,
Irmãos e Irmãs da TOR e da OFS-JUFRA

O Senhor vos dê a Paz!
Os anos que estamos vivendo são marcados pela memória de passagens importantes no caminho de
São Francisco nos seus últimos anos.
Particularmente, de 2023 a 2026, recordaremos o que gostamos de chamar de único Centenário
Franciscano que, em torno do Ano Santo de 2025, compreende as etapas dos 800 anos da Regra, do
Natal de Greccio (2023), dos Estigmas (2024), do Cântico das criaturas (2025), da Páscoa de São
Francisco (2026). Quer ser um centenário articulado e celebrado em diversos centenários.
Esta série de aniversários parece oferecer a todos a possibilidade preciosa de fazer uma memória viva
e provocadora do carisma evangélico que o Espírito suscitou na Igreja através de São Francisco.
Queremos viver este Centenário Franciscano em profunda comunhão como Família, em todos os
países e contextos em que estamos presentes.
Por este motivo, no encontro de 2 de outubro em Assis, decidimos acompanhar com o nosso patrocínio
de Ministros gerais a preparação e a celebração deste único Centenário Franciscano.
Para esta finalidade, instituímos uma Coordenação para o Centenário Franciscano. Chamamos para
participar desta os ministros provinciais das nossas Famílias do Centro da Itália, o Custódio do Sacro
Convento de Assis e 4 representantes dos nossos Conselhos gerais como elemento de ligação conosco.
A esta Coordenação, da qual nós, Ministros gerais, somos ponto de referência, confiamos as seguintes
tarefas:
• garantir algumas linhas comuns para o aprofundamento carismático nas nossas fraternidades
e nas várias realidades que caminham conosco;
• coordenar os pontos essenciais da colaboração entre as iniciativas de Rieti, Alverne, Assis,
através da Coordenação Eclesial, animada pelos Ministros e pelo Custódio acima
mencionado, por alguns frades, clarissas, irmãs franciscanas e franciscanos seculares. A
presença na Coordenação dos bispos das três dioceses interessadas estimula-nos, como já
acontece, a um espírito de comunhão eclesial sempre mais profundo e cultivado segundo a
inspiração própria do nosso carisma comum;
• dar indicações ao grupo de trabalho formado por peritos e encarregado de oferecer uma pista
de trabalho para o aprofundamento carismático das etapas do Centenário para a formação
permanente e inicial das nossas Províncias, Custódias e outras jurisdições;
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•

suscitar e oferecer ao povo de Deus, através das várias iniciativas, a oportunidade de anúncio
e crescimento na fé e estímulos às Instituições civis em um diálogo que favoreça a mútua
colaboração.

Não nos escapa a importância deste Centenário, que não diz respeito somente a algumas celebrações
nos Santuários no Centro da Itália, mas quer ajudar-nos em todo o mundo a retomar e a aprofundar
juntos os pontos essenciais da nossa identidade carismática franciscana.
A feliz proximidade com o Ano Santo de 2025 quer fazer-nos crescer no sentir com a Igreja,
enquanto queremos oferecer com humildade e alegria ao Povo de Deus a riqueza da experiência cristã
de São Francisco para o anúncio do Evangelho hoje.
O Centenário Franciscano celebrado nos diversos centenários será anunciado no dia 29 de
novembro de 2021 no Santuário de Greccio (Rieti), onde São Francisco quis ver com seus olhos a
pobreza em que Jesus nasceu, para fazer-nos conhecer a beleza de um Deus que participa da nossa
condição humana.
Estamos certos de que este itinerário será uma possibilidade muito rica de reavivar a nossa inspiração
comum e identidade carismática, não apenas para nós mesmos, mas na Igreja que é peregrina entre os
homens e mulheres deste tempo bendito e complexo, ao qual anunciar de novo a alegria de
Evangelho de Jesus Cristo, na bênção da fraternidade universal e no cuidado da criação.
Enquanto nos preparamos para partir nesta caminhada, nós os saudamos de coração, augurando-lhes
a paz verdadeira que desce do céu e todo bem no Senhor.
Fraternalmente
Os ministros gerais
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