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MENSAGEM DO MINISTRO GERAL
PARA A SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS

(05 de outubro de 2016: Papa Francisco e o Arcebispo de Canterbury Justin Welby. Foto: REUTERS / Tony Gentile.)

Caríssimos Irmãos da Ordem dos Frades Menores,
Caríssimos Irmãos. Irmãs e Amigos da Família
Franciscana,
O Senhor dê a todos vós sua paz!
O Amor de Cristo nos impele, certamente, e nos
impulsiona a partilhar com todos os membros da
Família franciscana o que vimos e ouvimos, ou seja,
o fato que Jesus Cristo, o Verbo de Deus, se fez carne
a fim que pudéssemos ser reconciliados entre nós e
com Deus, nosso Pai (cf. 1Jo 1,3). Como franciscanos,
esta é exatamente nossa vocação. Substancialmente,
é a Boa Nova que professamos em nossa Regra e Vida.
Ainda mais, é nossa vocação de cristãos; e, num mundo

sedento de amor, é o que há de mais oportuno para a
próxima semana de oração pela unidade dos cristãos.
[…]
Papa Francisco e o Arcebispo Justin Welby, na
Declaração comum, assinada recentemente por
ocasião do 50° aniversário do encontro entre Paulo VI
e o Arcebispo de Canterbury, afirmam: “Jesus deu sua
vida por amor e, ressuscitando dos mortos, venceu a
morte. Os Cristãos, que abraçaram essa fé, encontraram
Jesus e a vitória de seu amor em suas próprias vidas, e
são impulsionadas a partilhar com os outros a alegria
dessa Boa Nova”.
Texto completo:
http://www.ofm.org/ofm/?p=12081

CRIANÇAS EM ORAÇÃO PELA PAZ:
CARTA DO MINISTRO GERAL E DO CUSTÓDIO DA TERRA SANTA

Caros irmãos e irmãs, o Senhor vos dê sua paz!
Desde muito tempo, como Frades Menores, estamos
preocupados pela situação que vivem nossos confrades
junto aos cristãos e toda a população da Síria. Há pouco,
lançamos um apelo à comunidade internacional para
que intensifique os esforços a fim de fazer cessar a
guerra e os sofrimentos da população civil e para que
se faça todo esforço possível a fim de chegar à paz.
Pedimos a cada comunidade que dedique a Missa
das Crianças, ou a missa mais frequentada pelas

crianças, no primeiro domingo de cada mês, à oração
pela paz, segundo as possibilidades locais. Poderá
ser feita a mesma coisa numa celebração no Oratório,
envolvendo as escolas, procurando dar, neste caso, um
toque ecumênico e inter-religioso à iniciativa.
Se a oração for feita fora da celebração eucarística,
poder-se-á adaptar a celebração. Conservando o sinal de
acender uma vela, com a oração simples, e com cantos
pela paz (sempre explicando ás crianças que essa oração
é feita em comunhão com todas as crianças do mundo
pela paz na Síria, de modo especial em Aleppo, e pela paz
no mundo todo).
Pedimos aos que se unirem à nossa proposta, que
o noticiem na página facebook www.facebook.com/
Children-in-prayer-for-peace.
O Senhor abençoe todo o esforço pela paz e ouça o
grito orante de seus pequenos.
Texto completo:
http://www.ofm.org/ofm/?p=11994
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OUTRAS NOTÍCIAS
Marrocos - Presença Franciscana
na COP22

Polõnia - Encontro dos Guardiães

A COP22 (Conferência das
Partes), organizada pela UNFCCC
(Convenção das Nações Unidas
sobre
Mudanças
Climáticas),
aconteceu
em
Marrakesh,
Marrocos, de 08 a 18 de novembro
de 2016.
Os
Frades
participaram
das reuniões, usando o hábito
em recordação dos Mártires
franciscanos de Marrakesh. Isso
provocou muitas oportunidades
de diálogo com as pessoas do
lugar e com os participantes
na Conferência. No dia 08
de novembro, na igreja dos
franciscanos, em Marrakesh, houve
oração inter-religiosa pela justiça
climática.

De 14 a 17 de novembro, um
grupo de mais de noventa Guardiães
reuniram-se junto ao Santuário de
Kalwaria Zebrzydowska, Polônia,
pela Semana anual do Seminário.
O
encontro,
que
afrontou
problemáticas
contemporâneas
referentes ao sacramento da
Reconciliação, foi animado pela
conhecida «Escola dos Capuchinhos
para confessores». O evento foi
digna conclusão do Ano Jubilar da
Misericórdia

Irlanda – Feira Agrícola

Desde 1931, os Campeonatos
Nacionais de Aradura acontecem
cada ano em Tullamore (Irlanda),
no mês de outono. É a maior mostra
ao ar livre da Europa de uma feira
comercial (com mais ou menos
300.000 participantes e além de
1.500 expositores).
Por diversos anos, os Frades
irlandeses tiveram posição muito
popular. Na verdade, são eles os
que dão as boas-vindas às pessoas
que desejam falar, escrever
pedidos de orações ou discutir sua
fé. A Igreja católica nos últimos 25
anos, na Irlanda, está em declínio,
mas esse evento demonstra que há
ainda fome de fé e grande paixão
pelos Frades!
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Roma – Comissão para o diálogo
com o Islão

A Comissão para o Diálogo com
o Islão reuniu-se na Cúria geral de 21
a 25 de novembro de 2016, a fim de
estabelecer a agenda de atividades
e projetos para os próximos seis
anos, preparar material em várias
línguas que ajude a Ordem no
caminho ecumênico e interreligioso e a fim de comemorar o
VIII centenário do encontro de S.
Francisco com o Sultão Malik alKamil, em 1219.
Múrcia - Ato acadêmico

No Instituto Teológico de
Múrcia, no dia 28 de novembro de
2016, realizou um ato acadêmico
em homenagem ao Fr. Francisco
Víctor Sánchez Gil, Professor
emérito desse Instituto, Diretor
de três revistas franciscanas, a
saber, Carthaginensis, Arquivo
Íbero-Americano
e
Archivum
Franciscanum Historicum.
Roma – Recolhimento de alguns
estudantes do Antonianum

A Fraternidade “La Verna”,
constituída de 12 Frades estudantes,
vindos de 07 países, no dia 03
de dezembro de 2016, fizeram
recolhimento, animados por Fr.
Federico Rodríguez Schmadke,
que expôs o conceito teológico
de pobreza, segundo o texto da
Regra bulada (Capo VI). Depois da
missa na capela, almoçaram com
os Frades da Cúria geral.
Sul do Sudão – Os Frades pedem
orações para a paz

Os Frades no Sul do Sudão
pedem orações pela paz. Eles
escrevem: «A guerra continua e
não há dia em que não se escute o
rumor das armas, durante a noite e
também durante o dia.
Irmãos de nossa amada Ordem,
unamos nossa voz a dos Frades e
Irmãs que vivem nessa situação
complexa e desesperadora, e que
procuram igualmente fazer com
que Cristo esteja presente».

PRÓXIMOS EVENTOS

De 30 de janeiro
a 1° de fevereiro
de 2017, haverá
um Curso bíblico
sobre a «Carta
aos Hebreus», no
“Studio teológico”
de Verona. O curso
será
ministrado
por Don Cesare
Marcheselli, Professor de Sagrada Escritura na
Pontifícia Faculdade Teológica da Itália Meridional.
Para outras informações, contatar
Fr. Lorenzo Raniero
[por celular. 349 3991195
ou escrevendo e-mail ranierolorenzo@gmail.com].

outra coisa. E como peregrinas e
viandantes neste mundo, sirvam ao
Senhor em pobreza e humildade».
Mas nós podemos ajudá-las
ou através de conta bancária,
endereçada ao: “Monastero Santa
Chiara” IBAN IT74 C076 0113 4000
0001 1235 629 ou usando o CCP
11235629, sempre endereçado
ao “Monastero Santa Chiara”,
Via Gorgonero, 20 - 62027 SAN
SEVERINO MARCHE.
Desmoronou o Mosteiro das
Clarissas de Camerino

Com os terremotos de 26 e 30
de outubro de 2016, as Clarissas
de Camerino tiveram que ir ao
“exílio”, como tantos outros, porque
o Mosteiro ruiu. Refugiaram-se no
Mosteiro de S. Severino, nas Marcas,
esse também foi muito danificado.
Além de orações e afeto, pedem
roupas para o inverno, malhas de
lã, meias-calças-fuscaux e pijamas
(tamanho cômodo).

Há sempre a possibilidade
de dar pequena (ou grande)
contribuição. Nesse caso, pode-se
utilizar as seguintes modalidades:
IBAN: IT77 H030 6968 83000
000 000 1032 endereçado ao
Monastero S. Chiara - Camerino no
Banco Intesa-agenzia di Camerino.
Ou CCP 17194606, endereçado ao
Monastero S. Chiara-Camerino.
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As Irmãs Clarissas agradecem
a amizade e vizinhança. Em seu
comunicado, porém, dão também
algumas notícias: estão todas bem,
mas o Mosteiro não é utilizável em
muitas partes essenciais para a vida
comunitária: igreja, dormitório,
refeitório e cozinha. Agradecendo
ao Senhor, porém, existem
também espaços seguros que
podem ser utilizados: enfermaria,
hospedaria-dormitório, laboratório
para o trabalho e refeições, coro
para a missa, sacristia para oração e
encontros fraternos.
Não pedem mais do que a
oração e essa com a finalidade
de atravessar o sofrimento
do terremoto a fim de serem
ajudadas a viver o coração da vida
evangélica, desejada por Clara de
Assis: «As Irmãs não se apropriem
de nada, nem casa, nem lugar, nem

«S. Bernardino» – Curso bíblico

-

O Mosteiro de S. Severino, nas
Marcas, fortemente atingido

Mons. Pierbattista Pizzaballa: «Não é fácil falar de S.
Francisco a quem não o conhece. Ainda mais difícil
é falar a quem presume conhecê-lo. Penso que, em
ambos os casos, Riccardo Tordoni o conseguiu! ».
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Espetáculo teatral na Festa da Universidade e do
Grande Chanceler
No dia 16 de
janeiro de 2017,
celebra-se a festa
da
Universidade
( Po n t i f í c i a
Universidade
Antonianum)
e
de seu Grande
Chanceler,
o
Ministro geral dos
Frades Menores, Fr.
Michael A. Perry.
Para a ocasião se planeja farto programa! Moderado
pelo Prof. Cavalli, a ordem do dia prevê as palestras dos
Professores Burigana e Sgroi, do Arcebispo luterano
de Uppsala Antje Jackelén, saudados pela Reitor
Magnifico Professora Mary Melone.
E tudo será concluído à tarde, com o espetáculo teatral
de Riccardo Tordoni: «Francisco, pó de Deus». Quanto
a esse espetáculo, bem escreveu o Bispo de Jerusalém,

Estatutos particulares para as
Missões e a Evangelização

O Secretário geral para as Missões
e a Evangelização, Fr. Luís Gallardo,
anuncia os Estatutos particulares
para as Missões e a Evangelização,
no site OFM: «Colocamos à vossa
disposição para que sirvam de
orientação no trabalho que realizais
como responsáveis pela animação
missionária e evangelizadora em
vossa Entidade».
Texto completo em: http://www.
ofm.org/ofm/?p=12062
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ERNESTO DEZZA,
La dottrina della creazione in
Giovanni Duns Scoto (A doutrina da
criação em João Duns Scot),
Ed. Antonianum,
Roma, 2016, 476 pp.
João Duns Scot é intérprete da
absoluta gratuidade da criação por
parte de Deus soberanamente livre.
Isso emerge nas páginas do autor.
Mas, a parte mais original deste volume consiste na
tradução para a língua italiana das questões, em que
o Doutor Sutil indaga a natureza do mundo, enquanto
criado, e seu nexo imprescindível com o Primeiro
Princípio que é o Criador.

AGENDA MINISTRO GERAL
Janeiro de 2017
1-5:

Fr. Phillip Miscamble

para a Província do Espírito Santo,

Austrália e Nova Zelândia

Fr. Adrianus Sunarko

para a Província de S. Miguel Arcanjo,

Indonésia

Fr. Daniel Alejandro Fleitas Zeni

Argentina

ROMA
Ara Cœli, Solenidade da Epifania

9-27:

VISITADORES GENERAIS

Fr. Emmanuel Musara

ROMA, Tempo Forte

da Custódia do Bom Pastor, no Zimbabwe,

16: PUA, Festa da Universidade

para a Província Nossa Senhora Rainha da Paz,

17-27: Encontro com os novos
		

Ministros provinciais e Custódios

30-31: ÁFRICA
Visitas fraternas
Fundação Beato Egídio de Assis: Fraternidade
missionária para a Europa
Atualmente, a Fraternidade de
Palestrina (Roma, Itália) é composta
por cinco Frades, todos italianos, dos
quais quatro são incardinados na
Fundação (Jacopo Pozzerle, Paul Iorio,
Arturo Milici, Maurizio Pagliari) e um
com obediência anual de seu Provincial
(Giuseppe Frasca, da Província
Romana). Desde o último verão, após
atento discernimento, nasceu outra
casa de nossa Fraternidade na Croácia
(Pazin, Ístria), dela fazem parte três Frades croatas (Drago
Vujevic, Marinko Klaic, Josip Vlasic).
Viver entre pessoas em dificuldade, mais que gerenciar
ou fazer serviço numa estrutura caritativa, é uma das
caraterísticas atuais da Fraternidade Palestrina.
Solicitados pelos convites de Papa Francisco a acolher os
pobres, colocamos à disposição nossos quartos de visitas para
hospedar, num primeiro momento, os refugiados, enquanto
estiverem sem autonomia econômica. Partilhamos com eles
o almoço diário: é ocasião de troca e conhecimento recíproco.
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NOVOS MINISTROS PROVINCIAIS:

para a Província de S. Francisco Solano,

USA
Jornadas pessoais de recolhimento e reflexão
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ÉLOI LECLERC,
A Fraternidade como
testamento,
Ed. Biblioteca Francescana,
Milão, 2016, 128 pp.
Nesse volume são apresentadas,
em forma de entrevista, as últimas
reflexões de Leclerc, profundas
e essenciais, como todos os seus
escritos. É uma antologia de seus
textos mais significativos.

na África do Sul

Fr Romualdo Kośla

da Província da Imaculada Conceição da BVM,
na Polônia,
para a Pontifícia Universidade Antonianum

Evangelizar:
uma experiência brasileira
Fr. Augusto Luiz Gabriel, OFM,
enviou-nos um vídeo no qual se
narra a experiência de alguns Frades
franciscanos, Professos temporários
na Província da Imaculada, no
Brasil. Após cinco meses de intenso
trabalho, finalmente acabaram a
gravação e a colocam à disposição
de todos.
No vídeo narram sua vida, fazem
diversas atividades pastorais na
região de Curitiba. Além de ocupar-se do Convento, visitam
os doentes nos hospitais, os idosos nos Asilos, ajudam nas
Paróquias, dão assistência espiritual a pessoas que vivem
na estrada, etc.
«Sim, o trabalho pastoral – escrevem – fortalece nossa
vocação e nos impele à essência da vida cristã e religiosa».
* Link:
http://www.franciscanosrondinha.com.br/pastorais/
https://www.youtube.com/watch?v=gntgNmhahEM
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