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ENCONTRO ANUAL
COM OS NOVOS MINISTROS E CUSTÓDIOS

No dia 27 de janeiro de 2017, foi encerrado o encontro
do Ministro geral e seu Definitório com os novos
Ministros provinciais e Custódios. O encontro, que durou
duas semanas, teve caráter formativo e informativo.
Os temas principais foram: O serviço da Autoridade,
a Formação para a Missão, o Acompanhamento dos
irmãos, o Ministro provincial e seu Definitório, o
Documento final e os Mandatos do Capítulo geral-2015
e a Economia. Todos os participantes tiveram ocasião

de falar pessoalmente com o Ministro geral e visitar os
Escritórios da Cúria.
Dessa vez, participaram 37 Ministros e Custódios
dos cinco continentes. Foi um encontro fraterno
para responder às esperanças e aos desafios que a
Ordem deve enfrentar nos tempos modernos. O jeito
franciscano, nas Províncas, está ainda vivo, graças
ao esforço de cada irmão. Parabéns a todos os novos
Ministros e Custódios.

CONGRESSOS CONTINENTAIS PARA FORMADORES
Notícia do Secretariado
geral para a Formação e os
Estudos:
Em resposta ao Capítulo
geral (Decisão n. 3, na qual
se pedia ao Definitório
geral de promover, através
do Secretariado geral para
a Formação e os Estudos),
que mandou organizar
Congressos continentais
de Formação para o atual sexênio, o Secretariado geral
decidiu que:
- o primeiro Congresso continental acontecerá em
Jacarta (Indonésia), de 25 de junho ao 01 de julho de
2017 (SAAOC e EAC);
- o segundo Congresso será em S. Paulo (Brasil), de
03 a 09 de setembro de 2017, para as Conferências da
América latina (Guadalupana, Bolivariana, Brasileira, e
Cono Sur);

- De 01 a 07 de 2018 para as Conferências de língua
inglesa (nos USA);
- De 23 a 29 de setembro de 2018 para as Conferências
da Europa ocidental (Cotaf, Compi, Confres);
- De 30 de junho a 06 de julho de 2019, para a
Conferência africana;
- De 01 a 07 de setembro de 2019 para as duas
Conferências do Leste europeu (na Polônia).
São convocados e chamados a participar nestes
Congressos o Secretário provincial para a Formação e
os Estudos, o Moderator da Formação permanente e o
Promotor das Vocações na Província. Devem participar
todos os três Frades mencionados, pertencentes a uma
Província; dois Frades das Custódias autônomas.
Os Congressos abordarão, sob o perfil do
acompanhamento formativo, o tema fundamental
da Formação permanente, com especial atenção na
Formação do Guardiães. No âmbito da Formação
permanente, também será tratado o tema (urgente em
muitas Entidades) da Promoção vocacional.
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Irlanda - A Comissão JPIC
organiza Conferência contra o
tráfico dos seres humanos

A ONG Dassat e a Comissão da
JPIC irlandesa organizaram um
seminário em Merchant’s Quay,
Dublin, no último dia 29 de outubro
de 2016, a fim de evidenciar a
situação do tráfico de pessoas,
com especial atenção ao Vietnam
e Quênia. Trinta e cinco, entre os
quais cinco Frades, participaram
e
apresentaram
excelentes
trabalhos. Um dos relatores, Séan
Cassin, OFM, sublinhou o fato que
o desenvolvimento econômico
influencia negativamente as vilas
étnicas e de pesca no Vietnam.
Paquistão – Os Franciscanos e a
harmonia interreligiosa

novembro, o Conselho diretivo do
Collegium, formado por 4 leigos,
estudiosos do Franciscanismo, a
saber, Jacques Dalarun, Gerard
Pieter Freeman, John McCafferty e
Marianne Schlosser e por 4 Frades:
Fr. Giuseppe Buffon, Fr. Johannes
Freyer, Fr. John Puodziunas e Fr.
Cesare Vaiani.

Fr. John Wong, Custódio de
Santo Antônio (Malásia, Singapura
e Brunei), teve o privilégio de ser o
único sacerdote religioso católico,
presente no Retiro Internacional do
Monaquismo, perto de Bangkok,
empenhado no diálogo com 350
monges e irmãs de diferentes
tradições e nacionalidades. Fr. John
participou graças ao convite da
comunidade budista do vilarejo
Thai Plum e com licença do Ministro
geral, Fr. Michael Perry, OFM. Os
participantes reuniram-se num
dos vales das colinas do parque
nacional de Khaoyai e partilharam
o silêncio, refeições vegetarianas e
o desafio de levar a paz ao nosso
mundo dilacerado.

Roma – Festa da Universidade e
do Grande Chanceler

Roma – A herança de Quaracchi

No dia 18 de dezembro de
2016, os Franciscanos da JPIC do
Paquistão, em colaboração com
o Centro Recursos Kawish e a
Comissão especial da Ordem para
o Diálogo com o Islã, organizaram
uma “Celebração interreligiosa de
Natal”.
Fr. Jamil Albert, OFM, membro da
Comissão especial para o Diálogo,
acolheu todos os hóspedes e
sublinhou como foi grande alegria
para os Frades o fato que os
hóspedes muçulmanos tenham
recitado as orações da tarde em sua
capela. Foi um verdadeiro e grande
sinal de harmonia interreligiosa,
expresso através dessa celebração
de Natal.
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Bangkok – Franciscanos em
Diálogo com o Budismo

Nos dias 10 e 11 de janeiro, na
Cúria geral, aconteceu o primeiro
encontro do novo Conselho
diretivo do Collegium Sancti
Bonaventurae – International
Center for Franciscan Studies and
Research. Esse nome foi escolhido
para o Centro de estudos, herança
da gloriosa tradição de Quaracchi,
depois passado a Grottaferrata
e, enfim, a Roma – Santo Isidro.
Ao Latim do nome tradicional do
Colégio dos editores de Quaracchi,
uniu-se o subtítulo em Inglês,
que indica perspectiva futura.
Após um ano de planejamento
de reestruturar e abrir esse centro
de estudos, o Definitório geral
nomeou, no passado mês de

No dia 16 de janeiro de 2017, foi
celebrada a festa da Universidade
(PUA) e de seu Grande Chanceler,
o Ministro geral da OFM, Fr.
Michael A. Perry. O ato acadêmico,
moderado pelo Prof. Stefano
Cavalli, OFM, foi realizado na Aula
Magna da Pontifícia Universidade
Antonianum (PUA).
Saudados
pela
Reitora
Magnífica, a Professora Ir. Mary
Melone, SFA, tomaram a palavra
os Conferencistas: Prof. Riccardo
Burigana; Prof. Plácido Sgroi; a Sra.
Antje Jackelén, Arcebispo luterano
de Uppsala, a qual acenou a
pergunta: «Quais perspectivas para
o ecumenismo depois de visita do
Papa a Suécia?»; Fr. Michael A. Perry,
OFM, em sua intervenção, dirigiu
palavras conclusivas à Assembleia.
De tarde, Gabriele Riccardo
Tordoni, com as músicas de Paolo
Ceccarelli, entreteve os ouvintes
com o espetáculo: «Francisco, pó
de Deus».
Israel - Terra Sancta - Museu dos
Franciscanos

Os Franciscanos da Custódia da
Terra Santa, em colaboração com

OUTRAS NOTÍCIAS
a Associazione pro Terra Sancta e
Studium Biblicum Franciscanum
estão organizando o “Terra
Sancta Museum”, primeiro museu
no mundo sobre as raízes do
cristianismo e a conservação dos
Lugares Santos.
O museu estará no coração
da Cidade Santa, com três
secções, a saber, multimedial,
arqueológica e histórica. Será
uma exposição permanente das
descobertas arqueológicas e obras
de extraordinária importância

histórico-artística,
conservadas
pelos Frades franciscanos da
Custódia, durante os quase oito
séculos em que guardaram e
estudaram os Lugares Santos.
Descubra mais no site do museu:
www.terrasanctamuseum.org
Assis – Os Frades úmbrios por
causa dos terremotos
No dia 21 de janeiro, às 21h,
no Teatro Domus Pacis, Santa
Maria dos Anos, foi apresentado
um “Musical de Beneficência”, a

favor do Mosteiro Santa Chiara
de Camerino, apresentado pelo
“Teatro Gruppo in Bilico”, regia e
texto de Giulia Giontella. O Musical
tem o título: «Come una carezza.
Il viaggio di santa Camilla Battista
da Varano» (Como um carinho. A
viagem de santa Camila Batista de
Varano).
Padre
Marco
Gentilucci
organizou um grupo, que partiu de
Camerino e teve a oportunidade de
viver um dia em Assis e participar
do espetáculo teatral.
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México - ‘visita’ da imagem de S. Francisco e Santa Clara
Os Frades responsáveis pelos escritórios da JPIC de cada uma das
Entidades da Conferência de Nossa Senhora de Guadalupe, com a
aprovação de seus Ministros e Custódios, tomaram a iniciativa de
levar a todas as Entidades da Conferência a imagem de S, Francisco
e Santa Clara. A visita da imagem tinha como objetivo de convidar a
todos os irmãos de adotar as propostas feitas pelo Definitório geral
para este ano, ou seja:
- cada Entidade elabore e ponha em prática um programa
ecológico para as Fraternidades locais, de acordo com a decisão 19
do Capítulo geral;
- num mundo muitas vezes dominado por conflitos e violências,
esforcemo-nos para ser promotores de paz e não violência em todas
as áreas em que vivemos e trabalhamos.
A visita da imagem de S. Francisco e Santa Clara a cada uma das
Entidades será concluída em maio-2017, quando, na memória do
aniversário da chegada dos Doze Apóstolos Franciscanos à Nova
Espanha (maio de 1524), a imagem chegará ao Porto de Veracruz e
será acolhida pelos Frades, representantes de todas as Entidades da Conferência.
Vicenza – Os alojamentos dos Frades, prontos para hospedar famílias em dificuldades
No dia 29 de novembro de 2016, com simples cerimônia
realizada no convento de S. Daniel, foram inaugurados
quatro apartamentos que os Frades Menores colocarão
à disposição de famílias em dificuldades em habitar. Ao
abençoar os apartamentos, diante de um público de
religiosos e cidadãos, o Bispo de Vicenza, Beniamino Pizziol,
deixou a tarefa de explicar o sentido da iniciativa a Fr.
Mario Favretto, Ministro provincial da Ordem Franciscana.
«A pobreza e a necessidade, que continuamente encontramos na sociedade – disse o Ministro – provocaramnos a ocupar-nos com os irmãos mais fracos. Prosseguimos, dessa forma, no caminho indicado pelo Jubileu da
Misericórdia, que justamente nesses dias foi concluído». Os apartamentos, que foram, há pouco, reformados, a
partir do próximo ano hospedarão os primeiros inquilinos. (Fonte: Jornal de Vicenza).
Peru - Assembleia anual, Província Doze Apóstolos

A Província franciscana dos Doze Apóstolos, no Peru,
reuniu-se em Assembleia anual em Lima, Peru, de 09 a 14 de
janeiro de 2017, com a participação de setenta e dois Frades
de diferentes Fraternidades da Província a fim de refletir, e
elaborar um Plano Ecológico Provincial da JPIC, ajudados
por Fr. Jaime Campos do Escritório JPIC da Cúria geral.
Nessa semana de reflexão, guiada pelo Ministro
provincial Fr. Guido Zegarra, houve também a apresentação do Dr. Pilar Arroyo, sociólogo e analista, do Instituto
Bartolomeu de las Casas, sobre os vários aspectos da atual realidade social e econômica do país.
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ROBERT J. WICKS (ed.)
La preghiera nella tradizione
cattolica: Un manuale di Approcci
:Pratici (A Oração na tradição
católica, Manual de achegos
práticos), Franciscan Media,
Cincinnati, 2016, 640 p.
Na tradição católica, há muitos
modos de rezar. Esse manual abre
novas estradas, oferecendo cerca de
quarenta formas importantes sobre
quarenta temas essenciais para a visão completa de
aprendizagem, prática e ensino de tudo o que significa
rezar na tradição católica. No livro encontram-se também
outras contribuições de autores franciscanos: Richard
Rohr, OFM, Daniel P. Horan, OFM e Leslie J. Hoppe, OFM.
FR. PRISCO A. CAJES, OFM (ed.),
Vita di Dialogo Iniziative:
Una Raccolta sulla Missione e
il Dialogo (Vida de Diálogo e
Iniciativas: Uma coleção
sobre Missão e Diálogo),
2016, 466 p.
Esse livro é uma coleção
de reflexões teológicas sobre
experiências de missão e diálogo no
contexto das Filipinas. A primeira
parte apresenta reflexões teóricas e teológicas sobre a
missão e o diálogo do próprio editor. A segunda parte, o
cerne do livro, contém estórias e experiências dos Frades
no diálogo com muçulmanos, populações indígenas,
pobres e as criaturas. Essa parte é do próprio editor, qual
tesouro escondido, sobre a missão e o diálogo, no qual
todos podem aprender e construir a própria vida sobre
o diálogo, no futuro. Há uma premissa e um artigo de
Emmanuel Carbajar, CSsR, um apoiador dos franciscanos
em Mindanao-Filipinas, que nos recorda que a missão
profética da Igreja, hoje, é a de empenhar-se no diálogo.
MARIA TERESA CARLONI,
Diario di una mistica nella Terra
del Signore. Viaggio in Terra Santa
1-8 gennaio 1967
(Diário de uma mística na Terra
do Senhor. Viagem na Terra Santa,
01 a 08 de janeiro de 1967),
Ed. Terra Santa,
Milão, 2016, 214 p.,
com galeria fotográfica 217-224.
A autora desse singelo e vivo diário
de viagem, que peregrina nos Lugares Santos durante
seis meses, antes da guerra que mudará os equilíbrios
geopolíticos daquela atormentada região. Entre o drama
da missão a ser cumprida a qualquer custo, para a Igreja
mártir, e a amargura dos empecilhos burocráticos que
não o permitem, a Terra Santa oferece a Maria Teresa
o conforto nas fontes da fé, em que ela se coloca, em
humilde abandono ao Senhor.
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LOUIS ANTOINE DE
PORRENTRUY,
La vita autentica di san
Pasquale Baylón. Patrono dei
Congressi e delle Associazioni
Eucaristiche (A vida autêntica
de S. Pascoal Baylão, padroeiro
dos Congressos e Associações
eucarísticas), Libreria Editrice
Vaticana, Vaticano, 2016, 290 p.
Gianluigi Pasquale é o editor da
edição italiana, fez a introdução da vida de S, Bailão,
um dos santos mais populares, restituindo-o assim
à devoção do Povo de Deus. A vida de S. Pascoal
havia sido escrita por Louis Antoine de Porrentruy,
em francês, baseando-se em manuscritos de sua
beatificação e de sua canonização.
MICHELE IMPAGNATIELLO,
Quello che ho ve lo dono (O
que possuo o dou).Scritti di fra
Michele Impagnatiello (Escritos
Fr. Miguel Impagnatiello),
Ed. Porziuncola, Assis, 2016, 291 p.
O volume, que traz os escritos
de
Michele
Impagnatiello
(1965-2013), segue uma tríplice
perspectiva: a vocação, a missão
e, enfim, a doença. Não se trata de
uma autobiografia, mas da história de um franciscano,
à luz dos acontecimentos que podem acontecer
na vida. Um livro que pode ser definido como
instrumento de trabalho, não escrito com tinta, mas
com a carne e sangue de um homem deste período
pósmoderno, do qual participou à luz do Evangelho.

AGENDA DO MINISTRO GERAL
01-05:
06-14:
16-20:
21-26:
27-28:

Fevereiro de 2017
SUDÃO DO SUL, Juba
Visita fraterna
Quênia, Nairóbi
Encontro do Definitório geral
com a Conferência africana
ZÂMBIA; Lusaka
Visita fraterna à St. Bonaventure
University College
ÁFRICA do SUL
Visita fraterna
ROMA
Cúria geral

VISITADOR GERAL
Fr. Caoimhín Ólaoide
Definidor Geral
Na Província de S. JoÃo Batista, (USA)
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