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2020 Viver segundo o Evangelho  
no estilo de Francisco e Clara 

CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE

Português

Local:
Domus Laetitiae. Frati Minori Cappuccini

       Viale Giovanni XXIII, 2
       06081 Assis (PG). Itália

tel. +39 075 812792. fax. +39 075 815184

Datas 2020:
Línguas espanhola - portuguesa: 

19 abril - 8 maio
Línguas inglesa - francesa: 

23 agosto - 12 septembro 

Preço: 1400€ 

Para mais informações:
Cúria geral

      Secretariado geral da Formação
      Via Piemonte 70, 00187 ROMA (Italia)

Tel: +390666052718   -   Fax +39064828267 
e-mail: formazione@ofmcap.org
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Destinatários
Chegando a uma certa idade, a nossa vida se 
enche de coisas. É o tempo da maturidade, das 
responsabilidades e dos empenhos, mas também 
dos problemas, do ativismo e do estresse.

Ao mesmo tempo que nos sentimos na 
plenitude física e mental, também passamos 
através da experiência do fracasso, da 
dificuldade de entrar em diálogo profundo com 
os nossos irmãos, do peso da solidão, do 
silêncio de Deus.

É o tempo de parar e respirar, d encontrar um 
equilíbrio entre a ação e a contemplação, entre 
apostolado e interioridade, entre o dentro e fora.

Este curso, que dura três semanas, foi pensado 
para os frades que, passados cerca de quinze 
anos da profissão solene, encontram-se neste 
momento da vida. Trata-se de visitar os lugares 
franciscanos e, guiados por Clara e Francisco, 
aprofundar o significado da vocação e descobrir 
de novo a alegria de ser frade menor.

O curso é aberto também a todos os frades 
responsáveis pela formação.

Objetivos
•  Aprofundar o conhecimento das fontes 

franciscanas ( Escritos pessoais de 
Francisco e escritos hagiográficos) e  dos 
elementos essenciais da nossa tradição.

•  Reavivar os valores da nossa identidade 
carismática.

•  Repensar o nosso modo de ser no mundo 
e na Igreja partindo do nosso próprio 
carisma de menores e irmãos, criando 
espaços de justiça e de paz. 

Conteúdos
•  Espiritualidade Franciscana: Escritos de 

Francisco e Clara. Escritos hagiográficos.
•  História: De frei Francisco a S. Francisco: 

Chaves de leitura do primeiro século 
franciscano. 

•  Teologia: Pensar a realidade com coração 
franciscano. Proposta da teologia 
franciscana para o mundo de hoje.

• Viagem interior pela formação humana 
    e maturidade emocional.

Metodologia
•   Pela manhã, nas duas primeiras semanas 

serão feitas visitas aos lugares franciscanos, 
deixando tempo para reflexão pessoal e 
celebrações comunitárias. 

•   Nas tardes das duas primeiras semanas o 
curso oferece três horas  de reflexão sobre 
os conteúdos da espiritualidade 
franciscana.

•   A última semana, através do retiro 
espiritual, oferece um espaço de 
interiorização através do silêncio e da 
meditação acompanhada. 

•   Não faltarão encontros dinâmicos de 
reflexão pessoal e comunitária a partir das 
próprias experiências.  
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São Francisco, por inspiração 
divina, deu origem a uma 

forma de vida evangélica que 
chamou fraternidade e escolheu 
como modelo a vida de Cristo 

Ed os seus discípulos[…] 
Nós, portanto, professando esta 

forma de vida, constituímos 
realmente uma Ordem de 

Irmãos. Portanto, unidos na fé 
em Deus nosso Pai, nutridos à 
mesa da divina Palavra e da 

Eucaristia, amemo-nos uns aos 
outros, para que o mundo 
Possa reconhecer em nós os 

discípulos de Cristo 
(Const 88, 6.8)


