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Visita do Ministro Geral a Moçambique

MOÇAMBIQUE - O 
Ministro Geral, frei 

Mauro Jöhri, fez sua primeira 
Visita à Vice-Província Geral 
de Moçambique de 14 al 21 de 
fevereiro acompanhado de frei 
Fernando Ventura, tradutor da 
língua portuguesa. O Ministro 
visitou quatro fraternidades da 
Vice-Província encontrou-se 
com todos os frades particu-
larmente e em grupo.

Livros e batas para 
todas as Escolas

NAMÍBIA - “Levaram batas, lá-
pis e material escolar” afi rma 

frei Varghese Pulikkiyil, missionário 
capuchinho na Namíbia há vários 
anos. O governo distribuiu 990.000 
livros para que cada aluno da escola 
elementar tenha seu livro de texto. 
Há tempo fala-se deste projeto na 
Namíbia. O Ministério da Educação 
fi xou como meta entregar 1.700.000 
novos textos, o número necessário 
para atender a todas as escolas desta 
ex-colônia alemã da África austral. 
Segundo frei Varghese, até o mo-
mento, o compromisso tem sido 
assumido com seriedade. Batas, lápis 
e material didático foram entregues 
também em duas escolas dirigidas 
pelos capuchinhos na região de 
Caprivi, e na localidade de Bukalo. 

LUSAKA, Zâmbia – 
O Capítulo da Cus-

tódia celebrado em maio 
de 2012, decidiu 
convocar encon-
tros de guardi-
ães e ecônomos 
para ajudá-los 
em seu serviço 
às fraternidades. 
Representantes 
de todas as no-
vas fraternida-
des da Custódia 
de Zâmbia participaram do Encontro, 
organizado de 15 a 18 de janeiro passado, 
em Lusaka dirigido por frei Philip Bax-
ter. No Encontro foram dadas indicações 
teóricas e práticas sobre como fazer re-
gistros econômicos. Ir. Margaret Mweshi 
(Missionária Franciscana de Assis) fez 

sessão de meia 
jornada sobre 
“autossustenta-
ção”. No fi nal, 
todos os irmãos 
estavam certos 
de ter adquiri-
do uma melhor 
compreensão de 
seu papel, das 
relações entre 
guardiães e ecô-

nomos e da importância da transparência 
e da contabilidade. Eles discutiram acer-
ca dos possíveis caminhos para iniciar os 
projetos que podem ajudar tanto a cada 
fraternidade como a toda a Custódia, para 
que sejam num futuro próximo, muito 
mais autossustentáveis.

Encontro de guardiães e ecônomos capuchinhos

Importância 
da transparência

►

ROMA - Durante o mês de fevereiro, 
três novas presenças agregaram-se 

Cúria Geral. Frei Tomasz Gawroński, da 
Província de Varsóvia, que fará varios ser-
viços fraternos na Cúria Geral. Frei Char-
les Alphonse, da Província de Tamil Nadu 
Sul, que assumirá a importante tarefa de 
Secretário Geral da Formação e frei Jaime 
Rey, da Província da Espanha, que foi no-
meado Vice-Secretário Geral da formação. 
Aos nossos novos irmãos damos a nossa 
calorosa acolhida.

Novas chegadas



02

LAHORE, Paquistão – No Ano da 
Fé, proclamado pelo Papa, o tra-

balho de evangelização da Igreja no 
Paquistão faz-se com a colaboração 
dos meninos. Percorrendo o próprio 
caminho cristão e redescobrindo a 
própria fé, os meninos paquistaneses 
tornam-se “autênticos evangelizado-
res”. A Igreja do Paquistão, em 17 de 
fevereiro passado celebrou em Lahore 
uma “Jornada da Infância Missioná-
ria”. Na igreja de São José, centenas 
de meninos presentes, sob a guia de 
frei Francis Nadeem, renovaram o 
compromisso de viver e aprofundar 
a própria fé cristã, com um itinerário 
de catequese e estudo e dando teste-

munho cristão nos 
ambientes onde 
vivem: na famí-
lia, na escola e na 
sociedade. “Os 
meninos têm um 
grande papel a rea-
lizar na comunida-
de cristã e na ajuda 
a outros meninos 
necessitados” res-
salta frei Francis. Durante a celebra-
ção eucarística, os meninos recitaram 
a oração: “Senhor, fazei de mim um 
instrumento de tua paz” e orarão in-
tensamente, de modo particular pelo 
Papa Bento XVI. 

P R E S E N Ç A  C A P U C H I N H A

Schola Fratrum
BRASIL - Aconteceu de 20 a 

31 de janeiro de 2013 em Hi-
drolândia, (Brasil-Central), a pri-
meira etapa da 2ª edição da Schola 
Fratrum ou Escola Franciscana. A 
Schola Fratrum tem como objetivo 
favorecer e possibilitar a experiência 
de um processo de formação con-
tínuo, aos frades que estão traba-
lhando nas diversas etapas de nossa 
vida franciscano-capuchinha tendo 
como eixo central nossa identida-
de. A nossa intenção é capacitar os 
atuais e futuros formadores para o 
serviço formativo na Ordem, bem 
como favorecer a vivência, a par-

tilha e a integração fraterna entre 
os frades envolvidos no processo 
formativo da CCB (Conferência 
dos Capuchinhos do Brasil). Dois 
objetivos impulsionaram a criação 
da Schola Fratrum: resgatar nossa 
Identidade Franciscano-capuchi-
nha e unidade no processo formati-
vo, enquanto CCB e o acolhimento 
das exigências da Ordem, na Carta 
do Ministro Geral, no sentido de 
“reacender a chama de nosso caris-
ma”. A próxima etapa acontecerá 
de 19 a 31 de janeiro de 2014, no-
vamente em Hidrolândia.

Os meninos “evangelizadores” no Ano da Fé

-
a 
s 

PORTO ALEGRE, Brasil – De 04 al 08 de fevereiro realizou-
-se en Porto Alegre - RS, o IV Encontro Nacional de Irmãos 

capuchinos não clérigos, com o tema: Testemunho, mística e pro-
fecia. Estiveram presentes irmãos capuchinos das Circunscrições 
brasileiras. Desse Encontro participou pela 2ª vez frei Mark Schenk, 
irmão não clérigo e Defi nidor Geral. O Encontro realizou-se  simul-
taneamente com a Assembleia da CCB o Encontro dos Animadores 
Vocacionais de todas as Circunscrições do Brasil. Estavam presentes 
também os Defi nidores Gerais, frei Sergio Dal Moro, do Brasil e frei 
Hugo Mejía, da América Espanhola. 

A distribuição, disse o missionário, começou em junho de 2012 
e deveria concluir-se em 20 de fevereiro. Segundo os dados do 
fundo das Nações Unidas, o governo de Windhoek investiu na 
instrução o equivalente a 6,4% do PIB. Num país onde vivem um 
pouco mais de dois milhões de habitantes, a taxa de analfabetismo 
é inferior a 12%. 

N H A

h

IV Encontro Nacional de Irmãos não Clérigos
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P R E S E N Ç A  C A P U C H I N H A
P E Q U E N A S  G R A N D E S  N O T Í C I A S

As obras de Dom Padovese em turco

ISTAMBUL, Turquia – Para aprofundar a fé e para dar um 
impulso à missão dos cristãos na Turquia “seria muito útil 

e um grande dom tra-
duzir as obras do bis-
po Capuchino D. Luigi 
Padovese em Turco”, 
proposta lançada me-
diante a Agência Fides, 
pelo Pe. Martin Kme-
tec OFMConv, Diretor 
das OMP da Turquia. 
A proposta chega en-
quanto as comunidades 
cristãs da Turquía cele-
bram o Ano da Fé com 
várias iniciativas ecu-
mênicas, em particular, 
recordando a fi gura de 
dois mártires que deram 
a vida pela missão: D. Luigi Padovese, Vigário Apostólico de 
Anatólia morto em 2010, e o Pe. Andrea Santoro, missioná-

rio “fi dei donum” morto em 2006. Dom Padovese era um 
especialista em patrística e a maior parte de sua obra trata dos 
Padres da Igreja e dos primeiros séculos do cristianismo. O 

Pe. Kmetec afi rma: “Sentimos ainda sua ausên-
cia, mas a recordação destas duas fi guras nos 
ajudam muito na missão hoje no Ano da Fé. 
Somos chamados a aprofundar a visão da mis-
são. O primeiro passo poderia ser a tradução 
das obras de D. Padovese, ele amava a Turquia, 
a recordava como a terra onde nasceu a Igreja 
no meio do paganismo. Na Turquia encontra-
-se a memória da Igreja dos primeiros séculos 
que devemos redescobrir. Aqui aconteceram 
os primeros nove Concílios. Desejamos que as 
obras do bispo tenham uma vasta difusão na 
Turquia, de maneira que se enraíze nesta terra a 
herança espiritual, cultural e pastoral de D. Pa-
dovese.” Do Pe. Santoro, conclui o Pe. Martin: 
“recordamos de maneira particular seu estilo de 
presença y testemunho, feiyo de simplicidade 

encarnada nos ambientes onde viveu.” 

Festival Franciscano: comunhão e evangelização

ITÁLIA – Na Emília Romana cada ano, desde 2009 no fi nal 
de setembro, poucos dias antes da festa de São Francisco 

dá-se o “Festival Franciscano”. Foi ideia de um capuchinho 
assumida por sua Província e teve a colaboração dos terceiros, 
laicos e grupos ligados aos conventos. Desde 2010 o Festival 
Franciscano é a expressão ofi cial do Movimento Francisco de 
Emilia Romana. Desde então eles têm comprometido se, de 
maneira cada vez mais intensa, os frades das outras obediên-
cias da Emília Romana, os franciscanos seculares e as Irmãs 
Missionárias de Assis. Neste ano de 2013 a 5ª edição do Festi-
val se concentrará na temática viagem/peregrinação/itinerân-
cia. Neste ano estrutura-se também uma maior colaboração 
com o Movimento franciscano italiano. O Festival Francisca-
no continua a crescer e suscitar interesse nacional. Os frades 
interessados que vivem ou passas pela Itália podem visitar 
este evento para ter esta bela experiência. E talvez também 
para obter ideias para “importar” a outros contextos nacio-
nais e culturais. Trata-se de uma modalidade concreta que nos 
permite (junto com as irmãs e os leigos franciscanos) voltar à 
praça no meio do povo para dar testemunho do Evangelho de 

um modo simples e segundo uma modalidade cultural, sob o 
formato de “festival”, que hoje o povo tanto aprecia.

Uma proposta para o Ano da Fé

MÉXICO – De 08 a 10 de janeiro de 2013, os capuchinos da Custodia 
do Norte do México celebraram seu primeiro Capítulo extraordiná-

rio. Foram aprovados os Estatutos que marcarão o teor da vida capuchi-
nha desta nova Custódia. Estiveram presentes19 irmãos capitulares junto 
com 11 irmãos de votos temporários que participaram como observa-
dores. Este momento histórico foi vivido como um tempo de graça para 
a própria vida capuchinha. A presença capuchinha no Norte do México 
inicio-se en 1985 com quatro irmãos missionários da Província de Nossa 
Senhora dos Anjos, da Califórnia. Atualmente eles contam também com 
frades das Províncias de São Paulo, (Brasil) e de Goa, (Índia).

Primeiro Capítulo da Custódia do Norte do México
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P E Q U E N A S  G R A N D E S  N O T Í C I A S
F A M Í L I A  F R A N C I S C A N A

ROMA, Itália – A voz de Amedeo Minghi, no-
tável cantor romano, narra uma viagem muito 

original em companhia de alguns “Gigantes da Fé”, 
testemunhas da História da salvação e da humani-
dade. Ele faz isso, mediante um concerto que pode 
realizar-se em teatros, praças, átrios das Catedrais, 
Santuários, Igrejas e “onde unem-se arte e fé, para 
elevar o canto de fé e de louvor ao Criador”. Canta a 
ópera “Buscadores de Deus”, patrocinada pelo Con-
selho Pontifício para a promoção da Nova Evange-
lização, o Conselho para a Família, a Conferência 
Episcopal Italiana e a Família Franciscana de Itália. 
O concerto é proposto como um «espaço de evan-
gelização que leva os fi éis a viver momentos intensos 
de refl exão mediante um cantor “leigo” que ajuda o 
público crente e não crente a redescobrir, valorizar 
e viver o dom da fé». Trata-se de uma iniciativa reli-
giosa e cultural de grande atração, dizem os organi-
zadores, nascida como resposta à Nota Pastoral para 
o Ano da Fé, que convida aos Pastores a recorrer às 
novas linguagens de comunicação e a comprometer-
-se em promover eventos populares e acessíveis a um 
amplo público com o tema da fé, de seus princípios 
e conteúdos mediante o conhecimento dos Santos, 
autênticos testemunhos da fé” (Congregação para a 
Doutrina da Fé). Os “Buscadores de Deus”, que o 
evento propõe ao público são: Abraão, “nosso pai 
na fé”; Jesus Cristo e as Bem-aventuranças; Maria, 
“a mulher do sim”; Paulo de Tarso, que passou “de 
perseguidor a Apóstolo dos gentios”; Francisco de 
Assis e “seu canto de fé no Criador”; Maximilia-
no Kolbe, com sua “fé e caridade em Auschwitz”; 
Madre Teresa de Calcuta com seu “abraço ao sofri-
mento e à pobreza”; João Pablo II e seu “ser para o 

mundo testemu-
nho da paz”. Para 
encerrar a “via-
gem”, o Pe. Pino 
Puglisi, “primeiro 
beato mártir da 
máfi a” e a oração 
do Padre nosso, 
“a oração da hu-
manidade elevada 
ao Padre”.

Buscadores de Deus
Evangelização 
e comunicação

Um itinerário musical - catequético 
no Ano da Fé

três lições para religiosos

ROMA, Itália – Em 19 de fevereiro iniciou o curso de 
Evangelização e Comunicação, para religiosos e leigos 

comprometidos com a pastoral, com um encontro sobre o 
tema “Palavras e vídeos para o anúncio”. Os cursos, orga-
nizados pela NOVA-T, a sociedade de comunicações e de 
produção multimídia dos capuchinos italianos, têm a fi na-
lidade de reforçar as competências sobre o uso dos novos 
meios de comunicação digital para o serviço da evangeliza-
ção e da pastoral. O primeiro Encontro teve como tema: 
“O anúncio, como “comunicação” e as linguagens que 
podem ser utilizados para passar das palavras às imagens, 
dos textos aos vídeos”. As lições sucessivas serão em mar-
ço, com o tema: “Pode-se anunciar o Evangelho nos social 
network”, e no dia 19 de abril: “Como projetar e gestir 
uma Página WEB”. O locas do Encontro é a Fraternidade 
Capuchinha da Vía Cairoli.

ASSIS, Itália - Em 29 
de janeiro de 2013 foi 

reeleito Ministro Geral da 
Ordem dos Irmãos Meno-
res Conventuais frei Marco 
Tasca, da Provincia de Santo 
Antônio, Pádua (Itália).  Ele 
é o 119° Ministro Geral da 
Ordem dos Irmãos Menores 
Conventuais.

Reeleito o Ministro Geral 
OFMConv

Fontes Clarianas

ASSIS - No mês de fevereiro de 
2013 está prevista a publica-

ção, em italiano, de um coletânea 
de Fontes Franciscanas medievais, 
que se unirão às Fontes Francis-
canas. Pela primeira vez serão 
publicadas as Fontes Clarianas, de 
G. Boccali, Ed. Porziuncola, Assis 
2013, pp. 1472. 60,00 Euros.


