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No dia 31 de outubro, o Papa Francisco recebeu em 
audiência, na Sala Clementina do Palácio Apostólico 
do Vaticano, os membros da Coordenação Eclesial 
para o VIII Centenário Franciscano, a Comissão para o 
Centenário da Família Franciscana e demais membros 
da própria Família Franciscana. Aproximadamente 
300 participantes estiveram na audiência. Além 
dos membros da Família franciscana, participaram 
da audiência os Bispos de Assis, Rieti, Arezzo e as 
autoridades civis dos lugares franciscanos da Itália.

Fr. Massimo Fusarelli, Ministro geral, saudou o 
Papa em nome de todos os presentes: “Dirijo-me 
a vós juntamente com o Ministro geral dos Frades 
Menores Conventuais e o Ministro geral da Ordem 
Franciscana Secular. Agradecemos por nos receber 
em sua casa como Família Franciscana. Estamos 
preparando a abertura do Centenário Franciscano, 
que nos permitirá percorrer os últimos anos da vida 
do Poverello, marcados por momentos importantes 
em seu itinerário humano e cristão”.

O Papa agradeceu a Fr. Massimo por suas palavras 
e expressou sua alegria por se encontrar com a Família 

Franciscana “perto do VIII Centenário Franciscano 
(2023-2026), que se anuncia como uma peregrinação 
que, do Vale de Santa Reatina, passando pelo Monte 
Alverne,  chegará a Assis, onde tudo começou”.

O Papa acrescentou: “Depois de oito séculos, São 
Francisco permanece um mistério”; para encontrar 
a resposta, “é preciso fazer parte da escola do 
Poverello” que encontra o seu sentido no seu ardente 
amor a Cristo e na escuta, no caminhar e no anunciar 
às periferias.

O Santo Padre recordou a necessidade de “aplicar 
em conjunto a imitação de Cristo e o amor aos pobres” 
para não deixar que o centenário franciscano seja 
uma mera ocasião ritual.

O Papa concluiu seu discurso encorajando a 
Família Franciscana “a viver plenamente o tão 
esperado Centenário Franciscano” e seu desejo é 
que “este caminho espiritual e cultural possa se 
conjugar com o Jubileu de 2025, na convicção de que 
São Francisco de Assis segue impulsionando a Igreja 
a viver a sua fidelidade a Cristo e a sua missão no 
nosso tempo”.

 “SABER APLICAR CONJUNTAMENTE A IMITAÇÃO DE CRISTO E O AMOR AOS POBRES”

Texto integral do Papa Francisco em  Português - Italiano – Español
Texto integral do Ministro Geral em  italiano

Papa Francisco aos membros da Coordenação Eclesial do VIII Centenário Franciscano

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2022/october/documents/20221031-viiicentenario-francescano.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/october/documents/20221031-viiicentenario-francescano.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2022/october/documents/20221031-viiicentenario-francescano.html
https://ofm.org/papa-francesco-sapere-declinare-insieme-l-imitazione-di-cristo-e-l-amore-per-i-poveri.html
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OUTRAS 

ENCONTRO DO DEFINITÓRIO 
GERAL COM OS VISITADORES 

GERAIS
De 14 a 18 de novembro de 2022, 

foi realizado na Cúria geral, em Roma, 
o encontro do Ministro geral, Fr. 
Massimo Fusarelli, e seu Definitório 
com os Visitadores gerais nomeados 
nos últimos 12 meses. No primeiro 
dia do encontro, moderado por Fr. 
Víctor Luís Quematcha, Definidor 
geral, o Ministro geral deu as boas-
vindas aos Visitadores, convidando-
os a “conhecer na Província ou 
Custódia autônoma se existem 
todos os elementos adequados para 
que possam levar a cabo a vida e 
a missão da Ordem, que devem 
ser consideradas entre as suas 
principais obrigações” (EE.GG 126). 
O Ministro, usando uma metáfora 
evangélica, afirmou que o desafio 
da visita canônica é “ver os novos 
brotos” e talvez ter a coragem de 
“cortar alguns galhos secos” para que 
a vida possa florescer novamente. 
Trata-se de aproveitar estes novos 
começos, que corremos o risco de 
não ver se nos concentrarmos em 
imaginar a Igreja e a Ordem apenas 
como foram no passado, mesmo no 
passado recente».

Nos dias seguintes foram 
aprofundados todos os aspectos da 
Visita Canônica, a saber: Capítulo 
Provincial, Congresso Capitular, 
Estatutos Peculiares da Visita 
Canônica, Economia Provincial e 
os ofícios de animação de uma 
entidade franciscana.

No último dia do encontro, 
durante a celebração eucarística, o 

Ministro Geral abordou o conceito 
de testemunho. “O testemunho é 
possível – disse em sua homilia – 
porque aceitamos e fizemos nosso, 
até devoramos o livrinho da palavra 
de Deus”. Citando a carta aos 
Hebreus, Fr. Massimo sublinhou: “Só 
assim podemos, se Deus quiser e 
permitir, chegar ao coração e à vida 
dos nossos irmãos, especialmente 
daqueles que consideramos os mais 
difíceis”.

Dirigindo-se diretamente aos 
Visitadores, que visitam as Províncias 
e Custódias da Ordem nos próximos 
meses, o Ministro geral desejou que 
todos sejam capazes de “mostrar 
o seu Evangelho com a nossa vida, 
com os nossos gestos, com os nossos 
olhares, com a disposição e abertura 
de misericórdia e promover tudo o 
que nos parece positivo, mesmo que 
seja muito pouco”.

PASSOS DE PAZ: FR. MASSIMO 
E FR. KONRAD VISITAM A 

PROVÍNCIA DE SÃO MIGUEL NA 
UCRÂNIA

De 27 a 30 de outubro, o 
Ministro geral, Fr. Massimo 
Fusarelli, acompanhado de Fr. 
Konrad Cholewa, Definidor geral 
para a Conferência Eslava do 
Norte, visitou a Ucrânia como 
um forte sinal de solidariedade 
fraterna, encontrando-se com os 
frades da Província de São Miguel 
Arcanjo e como testemunho de 
proximidade ao povo ucraniano, 

submetido durante meses ao 
horror da guerra.

Foram dias intensos, nos quais 
Fr. Massimo e Fr. Konrad puderam 
visitar, entre outras coisas, a Cúria 
Provincial dos Frades Menores em 
Zhytomyr, onde viram com seus 
próprios olhos a destruição causada 
pela guerra. Em Shargorod, o 
Ministro geral teve a oportunidade 
de se encontrar com a maioria dos 
frades da Província, aos quais dirigiu 
sua mensagem de paz: “A força 
que nos dá Jesus sustente a todos 
vocês, queridos irmãos e irmãs que 
vivem nesta terra atormentada e 
agredida: que os ajude a caminhar 
em comunhão uns com os outros 
e em profunda união com o vosso 
povo”, disse na homilia durante a 
missa. Em Rava Ruska, Fr. Massimo 
abençoou o convento e se encontrou 
com os outros irmãos da Província, 
ouvindo suas experiências de 
ajuda aos refugiados de guerra e 
exortando-os a serem testemunhas 
de paz e misericórdia para aqueles 
que não têm nada para viver com 
dignidade. Antes de retornar à 
Itália, Fr. Massimo e Fr. Konrad 
passaram por Lviv para almoçar 
com Dom Mieczysław Mokrzycki, 
Arcebispo latino de Leópolis, e ouvir 
seu testemunho sobre o tempo que 
viveram na guerra.

Nos dias anteriores, o Ministro 
e o Definidor geral visitaram a 
República Tcheca, a Eslováquia 
e a Polônia. Foi uma boa 
oportunidade para conhecer 
as fraternidades locais e levar 
a presença de São Francisco: 
“Fiquei impressionado com as 
palavras do Ministro - disse Fr. 
Jakub Sadilek, Ministro provincial 
da Província Franciscana da 
República Tcheca -, que nos 
encorajou a viver e aprofundar 
a oração contemplativa, a 
evangelização e o contato com os 
pobres vivendo com eles”.
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PAOLO RAFFAELE PUGLIESE 
Costruire in noi una casa per 
Dio. La Regola non bollata di 
Francesco di Assisi (Construir em 
nós mesmos uma casa para Deus. 
A regra não bulada de Francisco de 
Assis),
Porziuncola, 2022, pág 318

Estas páginas constituem 
uma valiosa e inédita introdução 
à Regra não bulada, texto que 
chegou à sua redação final em 
1221. Entre todos os escritos 

de Francisco, a Regra tem hoje um papel especial: 
para os historiadores é o relato mais autêntico da 
experiência de fé do Santo de Assis e uma obra 
fundamental na história da espiritualidade. Paolo 
Raffaele Pugliese comenta com entusiasmo o texto 
da Regra: por um lado, destaca as certezas íntimas 
de Francisco, sua aventura cristã, o testemunho dos 
primeiros frades; por outro, traduz esses valores no 
contexto cultural do nosso tempo, conseguindo falar 
a todos. O autor, por meio de um estilo cativante e 
fluente, dirige-se ao leitor com firme convicção: fazer 
discípulos do Senhor Jesus, ontem como hoje, é o 
mais extraordinário dos desafios humanos.

CARLO DALLARI
Non ho fatto niente di male. Come 
e perché confessarsi (Não fiz nada 
de errado. Como e por que confessar)
Porziuncola, 2022, pág. 68

Convenhamos, confessar-se 
não é fácil e os pretextos são 
numerosos:

- “De que serve? Se de todas as 
formas sempre caio nos mesmos 
erros”;

- “Quando abro a boca na frente do sacerdote, 
fico angustiado”;

- “Não vou contar meus pecados a um homem, eu 
trato diretamente com Deus.”

E a lista poderia continuar.
Carlo Dallari tenta esclarecer esse importante 

tema: com linguagem simples, acessível a todos e 
com exemplos colhidos na experiência cotidiana, 
ele orienta os leitores a redescobrir um “sacramento 
esquecido” e a superar possíveis medos. Uma 
experiência de fé que abre uma porta ao perdão, à 
paz e a uma nova liberdade.

DOMENICO PAOLETTI
Accoglienza: lo stile di 
Francesco (Acolhida: o estilo 
de Francisco)
Edizioni Biblioteca 
Francescana, 2022, pág.  
160

Com este livro, 
Domenico Paoletti, Frade 
menor conventual, oferece 
uma visão final sobre 
os valores fundacionais 
do “estilo de Francisco”, 

sintetizados em três palavras-chave, que são também 
os títulos dos três livros que compõem uma pequena 
trilogia: minoridade, proximidade e acolhida.

O autor encontra na figura da acolhida uma síntese 
do seu percurso, capaz de reunir de forma simples 
três motivos fundamentais de inspiração: a fé cristã, 
redescoberta na Palavra de Deus e purificada de todo 
paternalismo doutrinal fechado; o carisma franciscano, 
reconhecido como redescoberta radical do Evangelho; 
atenção à qualidade humana da acolhida, no que 
concerne à condição de toda pessoa que vem à terra e 
se coloca como um apelo ao reconhecimento de igual 
dignidade de todo ser humano.

LIVROS 
FRANCISCANOS

CARTA DO MINISTRO GERAL PARA O VI DIA MUNDIAL DOS POBRES

Como no ano passado, peço a cada um, pelo menos com outro 
frade ou mais de um, que faça um gesto de minoridade, de entrega 
à Providência, de serviço e de partilha com os pobres. Será a melhor 
preparação para o Centenário da Regra e para o Natal em Greccio”. 
Assim se lê na carta do Ministro Geral Fr. Massimo Fusarelli por 
ocasião do VI Dia Mundial dos Pobres, que este ano foi celebrado 
em 13 de novembro.

Texto integral da carta:  Português - Italiano - English - Español - Français -  Polski - Deutsch - Hrvatski

https://ofm.org/uploads/Portugue%CC%82s.pdf
https://ofm.org/uploads/Italiano.pdf
https://ofm.org/uploads/English.pdf
https://ofm.org/uploads/Espan%CC%83ol.pdf
https://ofm.org/uploads/Franc%CC%A7ais.pdf
https://ofm.org/uploads/Polski.pdf
https://ofm.org/uploads/Deutsch.pdf
https://ofm.org/uploads/MG_LettGiornPoveri22CRO.pdf
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EVENTOS

AGENDA 
DO MINISTRO GENERAL

DEZEMBRO 2022

1 – Roma: Santa Missa e encontro com a Comissão   
 Internacional para a Revisão das Constituições  
 Gerais das Irmãs Pobres
1-10 - Angola: Visita à Fundação da Imaculada Mãe de  
 Deus em Angola
12-17 - Roma: Tempo Forte
14 - Roma: Encontro com a Fraternidade Internacional de 
 Santo Antônio
17 - Roma: Mosteiro de Santa Clara, Santa Missa e visita  
 à comunidade
18 - Latina: Santa Missa e visita ao Cárcere e à Paróquia da 
 Imaculada Conceição da BVM
20 - Roma: Conferência dos Ministros Gerais da Primeira 
 Ordem
25 - Greccio: Missa do Galo
31 -  Áquila: Santa Missa e Te Deum

RATIO EVANGELIZATIONIS: 
INSTRUMENTUM LABORIS

Caros Ministros Provinciais e Custódios, 
caríssimos Irmãos Secretários para a Evangelização 
Missionária das Conferências, PAZ E BEM!

Com alguns de vocês começamos este trabalho 
de construção da Ratio Evangelizationis, mas 
também sei que alguns de vocês estão iniciando 
seu serviço. Envio-vos a carta do Ministro Geral, a 
Carta da Secretaria de Evangelização Missionária 
e o Instrumentum Laboris, tudo nas 3 línguas, 
espanhol, italiano e inglês. Pedimos, por favor, 
que estejam atentos à realização deste trabalho 
em cada província, para que o responsável da 
Secretaria da Evangelização Provincial estimule o 
trabalho em cada fraternidade da sua província, 
assim que cada secretário provincial recolher 
as respostas do questionário e as enviar à Cúria 
Geral no e-mail indicado na carta, antes de 8 de 
março de 2023.

Agradecemos o empenho neste trabalho que 
será muito bom para a Ordem.

Fraternalmente,
Fr. Francisco Gómez Vargas, OFM
Secretário Geral para a Evangelização 

Missionária
Cartas do Ministro Geral e do Secretariado Geral para 

Missões e Evangelização:   Italiano – English - Español
Instrumentum Laboris: Italiano – English - Español

EM MEMÓRIA DE DOM IRINEU SÍLVIO WILGES (1936 - 2022)

NOVOS MINISTROS
PROVINCIAIS E CUSTÓDIOS

Fr. Xavier Durai Raj, Província de São Tomás, na Índia;
Fr. Edilson Rocha da Silva, Custódia de São Benedito 

da Amazônia no Brasil.

NOVOS DELEGADOS GERAIS
E VISITADORES GERAIS

Fr. Ignacio Ceja, Vigário Geral da Ordem, Delegado 
Geral para a Província de São Francisco de Quito, no 
Equador;

Fr. Jimmy Zammit, Definidor Geral, Delegado Geral 
da Casa San Isidro em Roma;

Fr. Víctor Luís Quematcha, Definidor Geral, Delegado 
Geral da Fundação São Francisco no Sudão do Sul;

Fr. John Puodziunas, Ecônomo Geral da Ordem, 
Delegado Geral para a Província de São Casimiro na 
Lituânia;

Fr. Francesco Ielpo, da Província de Santo Antonio, 
Norte da Itália, Visitador geral para as Províncias 
italianas: Sagrado Coração de Jesus de Nápoles; Imaculada 
Conceição em Salerno; Santa María das Graças em 
Benevento; Província dos VII Mártires em Catanzaro.

“Nós, frades franciscanos do Rio Grande do Sul, 
comunicamos com pesar o falecimento de nosso irmão, 
Dom Irineu Sílvio Wilges, OFM, na quinta-feira, dia 17 de 
novembro de 2022.” Esta foi a mensagem recebida da 
Província de São Francisco de Assis no Brasil por ocasião 
do falecimento de Fr. Irineu, bispo emérito de Cachoeira 
do Sul, no Brasil, falecido ontem aos 86 anos.

Continua lendo
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