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POBRES E MENORES:
ONDE ESTAMOS?

OS VISITADORES GERAIS EM ROMA

Linhas guias para avaliar nossa vida
em Pobreza e Minoridade

De 14 a 18 de novembro de 2016, na Cúria geral aconteceu o
encontro dos Visitadores gerais com o Ministro e o Definitório
geral, com a finalidade de prepará-los para cumprir o trabalho
que lhes foi confiado. Em conformidade com as linhas guia da
Ordem.
A Visita Canônica é regulada pelo Código do Direito
Canônico, pelas nossas Constituições e Estatutos gerais, pelos
Estatutos particulares para a Visita Canônica e Presidência do
Capítulo provincial, e outros documentos da Igreja. Compete
ao Ministro fazer a Visita Canônica pessoalmente ou por meio
de Delegados (cfr. SpVc/07 1). Durante a Visita Canônica, o
Visitador «representa o Ministro geral e age em seu nome»
(SpVc/07 8 §1). Mesmo que tenha caraterísticas particulares,
sem dúvida, a Visita Canônica deve ser realizada com aquele
espírito que S. Francisco indica para a visita aos irmãos.

R.I.P. - FR. ANSELM MOONS, OFM
(Foto: FranciscanMission Service)

No dia 26 de maio, o
Papa Francisco recebeunos em audiência e nos
dirigiu um apelo a fim
de viver com fidelidade
nossa vocação de irmãos
e menores, recordandonos que a minoridade
nos chama a ser e
sentir-nos
pequenos
diante de Deus, ao nos
confiar totalmente à sua
infinita
misericórdia.
Também nos disse que
minoridade
significa
ir além das estruturas – que, apesar de úteis, se
usadas com sabedoria –, ir além dos costumes
e as seguranças, a fim de testemunhar concreta
vizinhança com os pobres, os necessitados,
numa autêntica atitude de partilha e serviço. No
final desse encontro, o Papa recordou-nos ... vós
herdastes uma respeitabilidade no meio do povo
de Deus com a minoridade, com a fraternidade,
com a mansidão, com a humildade, com a pobreza.
Por favor, conservai-a! Não a percais! O povo vos
quer bem, vos ama. Vos sirva de encorajamento
em vosso caminho a estima desta boa gente, como
também o afeto e o apreço dos Pastores….
O Documento do Capítulo geral, nos números
22-23, cita as últimas palavras da história de
Bartimeu: «E logo tornou a ver e o seguia ao longo
do caminho» e declara que somos chamados
também nós a «seguir os passos de Jesus no
esvaziamento de nós mesmos, no amor humilde,
indo sempre mais rumo às periferias, na Galileia dos
gentios, e ficando sempre mais perto dos pobres
e dos quais ninguém cuida», e prossegue fazendo
uma afirmação muito interessante: «O Senhor
ressuscitado já está presente e vivo nas periferias»!
Por esse motivo, o presente Subsídio quer
propor algumas linhas mestras essenciais, a fim
de facilitar a avaliação de nossa vida de pobreza e
minoridade em todos os níveis.
Este instrumento de avaliação pode ser
utilizado pelos Frades, individualmente, ou dentro
do Capítulo local, de uma Comissão ou de um
Definitório, ou dos Frades de toda a Província /
Custódia.
Per il testo completo:
http://www.ofm.org/ofm/?p=%2011652&lang=it

Fr. Anselm Moons, OFM, membro da Província dos Santos
Mártires de Górcum, faleceu no dia 13 de novembro de 2016,
em Warmond, Holanda, com 92 anos. No batismo recebeu o
nome de Wilhelmus Andreas Moons, foi frade professo por 74
anos e sacerdote por 67 anos, durante os quais foi missionário
no Paquistão, onde serviu como Ministro provincial e como
primeiro Reitor do Seminário “Cristo Rei”. Em 1979, Fr. Anselm
foi eleito definidor geral pela Ásia. Em 1985, Anselm fundou o
Serviço Missão Franciscana em Silver Spring, Washington, DC
(USA), retirou-se em 1995 e voltou a Holanda.

OUTRAS NOTÍCIAS

Nos dias 14 a 16 de outubro de
2016, o Ministro geral da Ordem
dos Frades Menores, Fr. Michael
A. Perry, OFM, acompanhado pelo
Definidor geral, Fr. Ivan Sesar, OFM,
fez uma visita fraterna à Fundação
“Todos os Santos Franciscanos” do
rito grego-bizantino, na Ucrânia.
A Fundação conta com, mais ou
menos, 20 Frades.
Vietnam – Terceiro encontro
dos Frades jovens
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Ucrânia - Visita fraterna
à Fundação
“Todos os Santos Franciscanos”
do rito grego-bizantino
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vocacional para apoiar-se, reforçarse e inspirar-se mutuamente.
Myanmar - 10 anos de
presença franciscana

No dia 29 de outubro de 2016, a
Fundação S. Francisco de Assis, em
Myanmar, festejou seus primeiros
dez anos, com a celebração
eucarística presidida pelo Ministro
geral, Fr. Michael Perry. OFM.
Concelebrou Fr. Greg Redoblado,
OFM, Definidor geral e Delegado
geral das Fundações de Tailândia e
Myanmar
Até hoje, a Fundação foi
abençoada com a Profissão solene
de um Frade do lugar, de cinco
Frades com Profissão temporária,
de um noviço e cinco aspirantes.
Espanha – Encontro da Comissão
oração e devoção

A reunião dos Frades jovens
da Ásia foi realizada nos dias
18 a 28 de outubro de 2016, na
Província S. Francisco do Vietnam,
com o tema «Ir às periferias com a
alegria do Evangelho». Na reunião
participaram 47 Delegados de
14 Entidades da Ásia, Austrália
e Oceania. O evento sentiu-se
honrado pela presença do Ministro
geral, Fr. Michael Perry, OFM.
O encontro visava responder
à chamada da Ordem para a
intensificação
da
Formação
permanente, especialmente a de
nossos jovens confrades “under
ten”, evidenciando a chamada à
chamada
interprovincialidade,
especialmente no âmbito da JPIC,
da missão e da evangelização.
Enfim, o evento queria oferecer
aos jovens da Ásia a possibilidade
de partilhar a vida e a experiência

Roma – Congresso Internacional
sobre Duns Scot

De 31 de outubro a 05 de
novembro de 2016, a “Comissão
oração e devoção”, composta por
Fr. Emílio Rocha Grande, Fr. Diego
Dalla Gassa, Fr. Gerardo Evans e Fr.
Júlio César Bunader (Vigário geral),
encontrou-se na Casa El Palancar,
Cáceres, a fim de apresentar
ao Definitório geral as linhas
mestras para uma Fraternidade de
eremitério ou casa de oração, como
indicado no Capítulo geral de 2015
(cf. Decisão capitular 07).
O evento foi enriquecido pela
experiência fraterna e orante dos
irmãos que compõem a Casa El
Palancar, Espanha.

Nos dias 07 e 08 de novembro
de 2016, a Pontifícia Universidade
Antonianum
promoveu
um
Congresso Internacional sobre
Duns Scot, com o título: «Uma nova
Metafísica para uma nova Teologia.
João Duns Scot, nos 750 anos de
seu nascimento»,
Com duração de dois dias, o
Congresso teve grandes Relatores
Internacionais, saudados por Mary
Melone, Reitor da PUA, por Josip
Percan, Presidente da Comissão
Escotista, por Fr. Michael A. Perry,
Ministro geral e Grande Chanceler
da PUA, e por Serge-Thomas
Bonino, Presidente d Pontifícia
Academia de Santo Tomas de
Aquino.
Albânia – Beatificação de oito
Frades Menores

Dia 05 de novembro de 2016
– Entre os trinta e oito novos
Beatos, mártires na perseguição
comunista na Albânia, (1945-1974),
a Ordem dos Frades Menores inclui
oito religiosos: um Bispo e sete
sacerdotes. A partir de 1944 e por
quase cinquenta anos, a Igreja
católica na Albânia sofreu dolorosa
perseguição por parte dos mais
ferozes ditadores comunistas da
atualidade. No momento de sua
morte, pronunciaram palavras
de perdão aos perseguidores e
de entrega nas mãos de Deus,
orando por si mesmos e pela pátria
martirizada.
Envia-nos tuas notícias
franciscanas: fraternitas@ofm.org

OUTRAS NOTÍCIAS
Roma - Visita às Clarissas
atingidas pelo terremoto

Mosteiro, recebidos no dia anterior
à visita: a estrutura da torre, apesar
de ter sido sacudida; ao oscilar,
atingiu de modo sério seja a igreja
como parte do mosteiro. O resto
do mosteiro, não gravemente
danificado, necessita, contudo,
algum trabalho de consolidação
para que as Irmãs possam voltar a
habitá-lo com segurança.
Roma – Segundo encontro dos
Frades Franciscanos de Roma

Frades Franciscanos na Irlanda para aprender Inglês
A Província de Toscana, em seu Boletim recentemente
publicado, anunciou que dois Frades foram à Irlanda,
no último verão, a fim de aprender a língua inglesa. E
relataram:
“…além do estudo da língua inglesa, seu principal
interesse era que nós pudéssemos, de fato, fazer
uma experiência boa, construtiva, formativa para nós
mesmos! A atenção para conosco foi máxima, a fim de
que pudéssemos, verdadeiramente, viver melhor nossa
sommerschool. O centro da experiência foi, na verdade,
poder ver como também em lugar novo, com irmãos
novos, de diferentes países, se podia viver e estudar
e divertir-se no espirito franciscano. E não faltou que se fizesse notar quanto é importante o modo de nós,
franciscanos, estar e relacionar-se com todos num modo simples e fraterno. E nota de mérito e grande gratidão
devem ser dadas aos Frades Irlandeses pela sua acolhida e disponibilidade…” (Fr. Giovanni Greco).
“Vivi três semanas intensas da gratuidade franciscana (ou talvez simplesmente cristã!), com viagens (ao longo
da maravilhosa costa oriental, com os esplêndidos Cliffs of Moher), com peregrinações (ao Santuário Mariano
de Knock, o mais importante da Irlanda) e com agradáveis bate-papos; tudo bem ritmado, também se, às vezes,
houvesse algum momento de fadiga humana ou solidão natural. Estou convencido de que a experiência fériasestudo, na Irlanda, sem dúvida é experiência bela e formativa! Conhecer outros Frades de outros países, aprender
as finezas com as quais è possível viver nosso carisma, descobrir-se que, no fundo, somos iguais a tantos outros
irmãos, foi verdadeira uma oportunidade concedida, que não podemos menosprezar! Uma bela experiência de
vida! Obrigado aos Frades irlandeses por esse presente!” (Fr. Francesco Bogoni).
O programa de Língua Inglesa é oferecido de novo para o próximo verão (será o de número 37). Quando
estarão disponíveis outras informações, as publicaremos.
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Acaba de ser produzido pela
Universal Classics & Jazz, filial da
Universal Music Italia srl, o quarto
CD do Fr. Alessandro Brustenghi,
com o título “O Holy Night”, que,
como sugere o título, põe ao lado
de alguns clássicos franciscanos
peças com temas do Natal.

-

No dia 12 de novembro de 2016,
aconteceu o segundo encontro
dos Frades franciscanos de Roma,
no Collegio S. Lorenzo da Brindisi
dos Freis capuchinhos, com o
lema: «… caminhar juntos». Mons.

Assis - Quarto CD do Fr.
Alessandro

F R A T E R N I T A S

No dia 12 de novembro de
2016, o Ministro geral, Fr. Michael
Anthony Perry, OFM, acompanhado
pelo
Delegado
geral
Pro
Monialibus, Fr. Fernando Mendoza
Laguna, dirigiu-se ao Mosteiro
“Santa Chiara” das Irmãs Clarissas,
na Via Vitellia, em Roma, onde são
hóspedes oito Irmãs do Mosteiro
de Rieti, danificado pelos recentes
terremotos, especialmente por
aquele do dia 30 de outubro deste
ano.
As Irmãs do Mosteiro de Rieti
apresentaram ao Ministro geral os
dados levantados na vistoria de seu

Rubén Tierrablanca, Bispo de
Istambul, teve a missão principal, a
de ilustrar o tema do encontro: «A
reconciliação intercultural». Com
o almoço concluiu-se o encontro
fraterno, considerado belíssimo,
com numerosa participação: 250
Frades franciscanos!
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MARCALIVRO FRANCISCANO
PADRE FRANCESCO
BERNARDINO D’ARISCHIA,
Cronache monografiche dei Conventi
dell’Alma Provincia Abruzzese di
San Bernardino (Organizado por
Padre Carmine Serpetti d’Arischia).
Stampa Multiprogress, Mosciano
Sant’Angelo (TE) 2015, 551 páginas
(Quaderno n. 6 de “Il Conventese”).
Descrição de seis conventos dos Observantes da
Província de S. Bernardino de Siena. No Palazzo Farnese
de Campli, no dia 14 de maio de 2016, foi lançado o
volume. Tomaram a palavra: Fr. Bogdan Fajdek, do
Collegio Santo Isidro, em Roma; Nicolino Farina, Diretor
do Instituto Abruzzese Ricerche Storiche; Fr. Carmine
Serpetti, Convento S. Maria Valleverde de Celano
CARLO PAOLAZZI,
Il cammino trinitario con san
Francesco di Assisi (O caminho
trinitário com S. Francisco de Assis),
ed. Biblioteca Francescana, Milão,
2016, 245 p.
Partindo do fato de que no Santo
se «toca na onipotência de Deus
... », o texto acompanha o leitor a
reconhecer e aprofundar a imagem de Deus, que emerge
da experiência e dos escritos de S. Francisco de Assis. O
conhecimento de Deus torna-se, assim, a base de uma
vida entendida como caminho de comunhão trinitária.
PIETRO GIOVANNI OLIVI,
Trattato sui contratti (Tratado sobre
contratos), Franciscan Institute
Publications, St. Bonaventure (NY),
2016, 252 p.
Esse volume apresenta o livro de Piero
Giovanni Olivi sobre “contratos” –
com edição crítica e comentário de
Sylvain Piron. Traduzido do Latim por
Ryan Thornton, e da língua francesa por Michael Cusato,
tornou-se disponível, agora, ao público de língua inglesa.
Com essa publicação procura-se desvelar o aparente
paradoxo de como um defensor da pobreza franciscana,
seja, ao mesmo tempo um estudioso penetrante do
comércio medieval e do crédito. Na verdade, Pietro
G. Olivi trata da justiça e da economia, segundo a
perspectiva franciscana.
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AGENDA MINISTRO GERAL
Dezembro
01-03: TAIWAN
Projeto China
04-09: USA – NEW YORK
Afazeres institucionais
10-24: ROMA
12-16: Tempo Forte
12-23: Visitas natalinas às Congregações
e Dicastérios pontifícios
18: Palestrina: Visita à Fundação
“Beato Egídio”
21: Encontro dos Ministros gerais
da Primeira e Terceira Ordem
25: GRECCIO
Solenidade do Natal
26-31: GRÃ BRETANHA,
Jornadas pessoais de retiro e reflexão

Frades Menores, participantes da Eucaristia,
no encerramento do Jubileu extraordinário da
Misericórdia (20.XI.2016).

Feliz Natal
e
abençoado
Ano Novo a
todos
os leitores
de
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