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SAUDAÇÃO DO MINISTRO GERAL 

 
Frei Marino Pedro Rhoden, OFM 
Ministro Provincial e Presidente do Capítulo Provincial 
Província São Francisco de Assis no Brasil 
 
 
 

Roma, 16 de outubro de 2022. 
 
 
 

Caros irmãos da Província São Francisco de Assis, 
O Senhor lhes dê a sua Paz! 

 
 
Através desta carta ao Capítulo desejo saudar cada um de 

vocês e assegurar-lhes minha comunhão fraterna, minha proximi-
dade e minhas preces nesta celebração da Fraternidade Provincial. 
E quero animá-los para o compromisso com a qualidade da nossa 
vida consagrada franciscana. 

Quero saudar e agradecer a Frei Marino Rhoden, a Frei 
Arno Frelich e aos irmãos do Definitório Provincial pelo serviço que 
vem sendo prestado aos irmãos, como também pelo tempo e pela 
atenção dedicados nas visitas às Fraternidades. E a todos vocês, 
irmãos capitulares, imploro as luzes do Espírito Santo para os bons 
e necessários encaminhamentos neste Capítulo.  
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Faz um pouco mais de um ano que celebramos o Capítulo 
Geral e nele procuramos discernir o que o Espírito diz hoje à Or-
dem, para que possamos viver e anunciar com alegria a nossa 
identidade carismática. E fizemos isto partindo da escuta atenta 
do Evangelho e da Regra, fundamentos que nos integram histori-
camente na Igreja e no mundo, ao lado dos pobres, numa vida fra-
terna, orante, em minoridade e missionária. Nos meses seguintes, 
elaboramos as Diretrizes para o sexênio, oferecendo um itinerário 
para a aplicação das decisões e inspirando um caminho de estilo 
sinodal para ampliar nossa escuta não só aos irmãos, mas também 
aos leigos, religiosos e religiosas que compartilham a nossa vida e 
missão. 

Em primeiro lugar, caros irmãos, quero agradecer a cada 
um de vocês: por vossa vida, vocação e por todo o bem que fazem 
pela construção do Reino de Deus e pela transformação da socie-
dade. Quero agradecer o espírito missionário dos irmãos holande-
ses que, juntamente com as novas vocações brasileiras, formaram 
as entidades que finalmente deram origem a esta Província São 
Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul. Foram homens de fé, au-
dácia, trabalho e simplicidade, que evangelizaram e formaram co-
munidades cristãs, com grande atenção aos sinais do seu tempo. 
Esta mesma marca esteve presente na disponibilidade missionária 
para além das próprias fronteiras, na ajuda a outras entidades e 
na prestação de diversos serviços a toda a Ordem. Muito obrigado, 
irmãos, pela disponibilidade e generosidade em servir. 

O Brasil é um país rico em recursos naturais e culturais, 
mas, ao mesmo tempo é marcado por dificuldades sociais e eco-
nômicas que afetam sobretudo os mais pobres. A Igreja possui 
uma caminhada com bela identidade e é abençoada com muitos 
dons de vida. Porém existem as tendências diversas de novos cle-
ricalismos, com distanciamento do povo, fechamento no culto e 
de personalismos. Estamos acompanhando a grande divisão 
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imposta ao povo pelo atual processo eleitoral e a instrumentaliza-
ção rasteira das religiões e da boa fé do povo brasileiro 

Alegro-me pelos diversos aspectos que geram esperança, 
começando pelo testemunho de vida e de missão de cada irmão, 
levando vitalidade às opções fraternas, evangelizadoras e formati-
vas. A partir daí construímos com segurança e profecia a Fraterni-
dade. E é na Fraternidade que queremos viver e é a partir da Fra-
ternidade que evangelizamos. O compromisso de irmãos por uma 
vida orante, o estilo de vida simples, a aposta na Formação inicial, 
o empenho nos campos de evangelização são sementes de vitali-
dade e devem continuar sendo aperfeiçoadas para dar corpo à 
identidade e à novidade do nosso carisma. 

O Capítulo é um tempo privilegiado também para rever os 
pontos que merecem especial atenção para não comprometer a 
qualidade da vida de consagrados e franciscanos. 

A primeira indicação que ofereço aos trabalhos do Capítulo 
é precisamente ler a realidade à luz do que vocês se propõem 
como tema, "Fraternidade, Minoridade e Redimensionamento", e 
lema, "Vai e reconstrói a minha casa". Esta reflexão já vem do úl-
timo Capítulo, foi trabalhada no triênio e é importante que vocês 
querem aprofundá-la ainda mais. Toda a Ordem tem esta tarefa 
de reestruturação a partir de nossas condições atuais e da nossa 
identidade. Apesar de várias entregas, vejo que a Província se es-
força por levar adiante as atividades que fazem parte da sua his-
tória mais antiga e recente. No entanto, o número de irmãos re-
duziu, há já um quadro de envelhecimento e uma carência acen-
tuada de novas vocações. Com isso, as estruturas pesam. E é ne-
cessário refletir, neste processo, que nossa vida e missão não con-
sistem apenas num conjunto de "obras" a sustentar. Não precisa-
mos também estar em todos os lugares do território. Mais impor-
tante é que nossas presenças tenham vigor e significado para o 
mundo e para a Igreja. 
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Vivemos hoje a época das mudanças e se fala da globaliza-
ção destas mudanças, impulsionada pelos meios digitais, o que 
produz em nós certa instabilidade. Pode provocar um individua-
lismo ainda maior da vida e do trabalho. E isto tem sido um fator 
importante nos casos de abandonos da Ordem como também na 
perda do entusiasmo que leva ao ingresso de novos irmãos. Mui-
tos jovens estão fechados na oferta enganosa de relação destes 
meios e alguns dos nossos irmãos também veem ser roubada a sua 
espontaneidade e o seu vigor apostólico. Também aqui vale o 
apelo do Papa para "uma Igreja em saída". Diante das mudanças 
não percamos a humildade de quem contempla e espera e a posi-
tividade para chegar a algumas respostas. Desta forma elas serão 
muito mais um kairós do que uma desgraça. A Ordem também 
procura fazer este processo. Como encontrar um caminho de au-
tenticidade do nosso carisma e que seja compatível com o nosso 
tempo. O risco é o de seguirmos sendo apenas uma instituição. As 
instituições estão vivendo uma fragilidade profunda. Não basta 
mais a fidelidade operativa. É preciso atrever-se a algo mais e bus-
car um caminho significativo e com criatividade. Tenhamos menos 
presenças, mais leves, mas com um sinal mais evidente do nosso 
carisma. Que o Capítulo ajude a perceber a voz de Deus, a redes-
cobrir seu rosto na unidade plural que é uma fraternidade de me-
nores. A partir daí podemos discernir juntos sobre a nossa vida e 
as nossas presenças. O redimensionamento precisa começar em 
cada um e na nossa vida fraterna, para que ela recupere transpa-
rência e se converta em força evangelizadora e profética. 

A Vida Fraterna precisa do acompanhamento próximo e 
constante de cada irmão, seja por parte do Ministro como também 
dos guardiães, colocando em prática o programa de formação per-
manente, com enfoque à vida de oração pessoal e comunitária, e 
elaborando um verdadeiro projeto fraterno de vida e missão. E 
vejo que isto está entre as tarefas do Capítulo como também a 
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opção por alguma missão na Conferência ou na Ordem. Vocês ti-
veram uma bela atuação na Amazônia e esta continua a nos inter-
pelar. 

Com relação à diminuição vocacional e o quanto isto afeta 
as etapas formativas, vejo que vocês já estão procurando cami-
nhos de ajuda com a Província da Imaculada Conceição e a Confe-
rência Brasileira e do Cone Sul. E um passo importante e que fará 
bem a todas as entidades no campo da Formação. Mas é oportuno 
fazer também um estudo sério dos fatores externos e internos que 
levam à diminuição. O subsídio da Ordem "A Nossa Vocação: entre 
abandonos e fidelidade" pode ajudar e favorecer uma escuta mais 
ampla. 

Outro ponto que vocês vão trabalhar no Capítulo, ligado ao 
mandato número 9 do Capítulo Geral 2021, é o do cuidado dos 
menores e adultos vulneráveis, protegendo-os dos abusos em 
suas formas diversas (sexuais, de poder, de confiança, de autori-
dade etc.), e procurando dar uma resposta justa e compassiva a 
todo aquele que tenha sofrido tais abusos. Cada entidade deve 
elaborar um código de conduta para os frades, estabelecendo po-
líticas e procedimentos, e deve formar os frades e os leigos que 
colaboram conosco para a prevenção e denúncia de abusos. A Cú-
ria Geral criou um escritório para este fim e a Província pode con-
tar com as suas orientações, com a ajuda no entendimento de si-
tuações específicas e quanto aos procedimentos necessários. 

Para terminar, quero convidá-los à esperança e à coragem 
nestes tempos difíceis que enfrentamos. Diante das nossas pró-
prias fraquezas como Província e como Ordem, este é o caminho 
para seguirmos em frente, para onde Deus nos conduz. Ele trans-
forma nossas incertezas em vigor e profecia. 

Agradeço a vocês em nome de toda a Ordem pelo que vo-
cês vivem generosamente nesta parte da nossa presença. Suplico 
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as bênçãos de Deus pela intercessão de São Francisco e Santa Clara 
de Assis. 

 
Fraternalmente, 
 

Fr. Massimo Fusarelli, OFM 
Ministro e servo 

 
Prot. 111705 
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SAUDAÇÃO DO DEFINIDOR GERAL 

PARA A AMÉRICA LATINA 

 
Roma, 16 de outubro de 2022. 

 
 
 
Caro Frei Marino e estimados irmãos da Província São Francisco de 
Assim, 
 

O Senhor lhes dê a Paz! 
 
 

Com muita alegria acompanho a preparação e celebração 
do Capítulo Provincial da Província São Francisco de Assis, de 17 a 
22 deste mês de outubro. 

Quero manifestar minha comunhão fraterna e proximi-
dade com cada um de vocês através da simplicidade de minhas 
orações em favor deste momento tão central para uma entidade 
franciscana em sua busca por melhor responder em sua vocação e 
ao que o Senhor mesmo indica. 

Para nossa vida consagrada, o Capítulo é precisamente mo-
mento privilegiado para voltar os olhos a Deus e pedir as luzes do 
Espírito. Como franciscanos temos a certeza de que Ele é nosso 
verdadeiro Ministro e quem guia os nossos passos. A partir dEle, 
das Chamadas da Igreja e da realidade do mundo, é um tempo de 
renovação e de relançamento da vida e da missão. 
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O tema e lema escolhidos para o Capítulo já indicam este 
desejo: "Fraternidade, Minoridade e Redimensionamento" e “Vai 
e reconstrói a minha casa”. 

Enquanto fui Ministro da Província Franciscana da Imacu-
lada Conceição, tive a oportunidade de participar dos inícios de um 
caminho de partilha entre nossas entidades da etapa formativa do 
Noviciado, que agora já é uma realidade. Nossas entidades tam-
bém têm muito mais em comum, desde as presenças no oeste do 
estado do Rio Grande do Sul, como também as missões no Mato 
Grosso e em Angola. Por toda esta história vivida juntos, me sinto 
próximo na fraternidade com vocês. Mais ainda neste serviço de 
Definidor Geral. 

Devemos somar ainda mais forças no compromisso e no 
esforço por aproximar nossa resposta de vida e de testemunho ao 
nosso carisma, ou a nossa identidade de menores-contemplativos-
em-missão. 

Que os trabalhos do Capítulo, e os que continuam depois 
dele, sejam ocasião para revigorar o entusiasmo e a alegria de 
cada um dos irmãos no seguimento profético de Cristo ao modo 
de Francisco. 

Com estima fraterna peço sobre todos vocês as bênçãos de 
Deus. 
 

Frei César Külkamp, OFM 
Definidor General 
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RELATÓRIO DO MINISTRO PROVINCIAL 

 
1. CAPÍTULO PROVINCIAL 2019 

O Capítulo Provincial é momento privilegiado e instância 
máxima de decisão e de encaminhamento da vida e da missão da 
Fraternidade. Por isso, é encaminhado com antecedência e prepa-
rado com todo zelo e cuidado. No triênio de 2019-2022, o Capítulo 
Provincial de 2019 orientou e inspirou a vida da Fraternidade pro-
vincial. Assim, inicio o Relatório recordando as principais decisões 
e encaminhamentos feitos no Capítulo de 2019, que tinha como 
Tema “Fraternidade e Redimensionamento” e como Lema “Vai e 
reconstrói a minha casa”. Portanto, o tema central era o Redimen-
sionamento. 

 
Na área da Formação 

O Capítulo Provincial fez a revisão das Diretrizes de Forma-
ção e Estudos, aprovadas posteriormente e em vigência; - Em re-
lação à Animação Vocacional, decidiu pela nomeação de frade re-
ferencial por Guardianato para o Serviço de Animação Vocacional 
(SAV); - juntou a etapa de Formação do Postulantado com a do 
Aspirantado, em Três Passos, com a constituição da respectiva Fra-
ternidade formadora; - determinou a continuação dos diálogos 
para constituição de Noviciado Interprovincial com a Província 
Santa Cruz – MG ou da Imaculada Conceição – SP; - aprovou o 
Plano trienal de Formação permanente. 
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Na área da Evangelização 
O Capítulo indicou que o Secretariado para as Missões e a 

Evangelização pensasse em Equipe para articular e dinamizar a 
evangelização; - Sobre o redimensionamento de nossas presenças 
evangelizadoras: - no triênio, restituir as Paróquias Cristo Rei, de 
Não-Me-Toque, e São Cláudio, de Cortado, Novo Cabrais; e estu-
dar, com a Diocese de Santa Cruz do Sul, o redimensionamento 
das Paróquias Santo Antônio, de Pouso Novo, Nossa Senhora de 
Lourdes, de Bela Vista do Fão, Nossa Senhora Auxiliadora, de Pro-
gresso, e São Cristóvão, de Lajeado; - que, no triênio, o Secretari-
ado para as Missões e a Evangelização encaminhasse a reelabora-
ção do Plano Provincial de Evangelização e Missão para que ele 
responda às novas urgências da Ordem e da Igreja. 

 
Prioridades para o triênio 

4 Prioridades: qualidade de vida fraterna; JPIC; Animação 
vocacional; Pastoral das Juventudes. – Modalidade: A qualidade 
de vida fraterna como tema transversal. Cada ano se destaque 
uma das prioridades, com atenção à inter-relação entre elas; - em 
2020 – JPIC; - 2021 – Animação vocacional; - 2022 – Pastoral das 
Juventudes; - Que essas prioridades sejam tema de avaliação no 
próximo Capítulo Intermediário. 

 
Cisão do ICSFA e Incorporação pela Província São Francisco de 
Assis 

É importante registrar a criação da nova entidade Província 
São Francisco de Assis no Brasil como ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA, 
em 2019. Para fazer esse processo, contamos com a consultoria 
do Instituto AXIS. O Capítulo Provincial de 2019 aprovou a Cisão 
do Instituto Cultural São Francisco de Assis (ICSFA) e aprovou seus 
novos Estatutos Sociais bastante alterados. Formalmente, esse 
processo de Cisão do ICSFA e Incorporação de grande parte dos 
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bens do ICSFA pela Província São Francisco de Assis no Brasil foi 
concluído no final de janeiro de 2020, mediante a realização de 
Assembleias Extraordinárias das duas entidades. 

Institucionalmente, o fato da criação da Província como Or-
ganização Religiosa e da Cisão do ICSFA é muito significativo e re-
levante. Como Organização Religiosa, nós frades podemos nos 
apresentar, na sociedade civil, como realmente somos, membros 
de Ordem religiosa, pertencentes à Igreja, em que o Definitório 
Provincial corresponde à Diretoria no civil. Ficou mais clara a ad-
missão dos novos membros, as competências e a estrutura de fun-
cionamento, tudo formulado e definido a partir dos Estatutos Ge-
rais da Ordem e dos Estatutos Particulares da Província. 

A criação da Província e da incorporação por ela de grande 
parte dos bens do ICSFA, mantendo-se o ICSFA como entidade ju-
rídica, permitiu que se definissem e esclarecessem mutuamente o 
sentido e a finalidade, sem confusão, de ambas as entidades. O 
ICSFA, com os Estatutos reformulados, manteve-se como entidade 
e obra social da Província São Francisco de Assis. O ICSFA pertence 
a Província São Francisco de Assis no Brasil (PSFAB), que o mantém 
como entidade com finalidade de prestação de serviço socioassis-
tencial. O que garante a vinculação do ICSFA com a PSFAB é o Con-
selho Canônico (Definitório Provincial), que, após a Assembleia, é 
a instância decisória mais importante. São membros do ICSFA to-
dos os frades. E, para coordenar o ICSFA, é nomeada, pelo Conse-
lho Canônico, a Diretoria Executiva com presidente, vice-presi-
dente, tesoureiro e secretário. O Centro de Promoção da Criança 
e do Adolescente São Francisco de Assis é unidade filial do ICSFA e 
tem Coordenador e tesoureiro nomeados pelo Conselho Canô-
nico. 

Esse processo exigiu muito trabalho e ainda está em anda-
mento, mas permite pensar em nova dinâmica. A PSFAB passou a 
ter registro e contabilidade próprios, separadas do ICSFA. Exigiu a 
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abertura de Casas filiais com CNPJ próprio para o Seminário São 
Pascoal, Seminário Nossa Senhora Medianeira e Convento São Bo-
aventura. Após o registro de todos os documentos e abertura de 
novas contas bancárias em nome da PSFAB, foi necessário iniciar 
o processo de transferência dos bens móveis e imóveis para a 
PSFAB. Conseguimos já transferir grande parte dos bens (veículos, 
bens imóveis em Porto Alegre, Seminário de Agudo) via documen-
tos registrados da Cisão. Onde os Registros de Imóveis exigiam Es-
critura Pública, encaminhamos Suscitação de Dúvida, para que a 
Cisão fosse reconhecida, sem outras exigências. Tivemos reconhe-
cido o direito sobre o imóvel de Estrela, e em outros locais os pro-
cessos ainda estão em andamento. 

Em vista do processo institucional, estamos, neste Capí-
tulo, aprovando o Protocolo de Tutela de Menores e Adultos vul-
neráveis, que tem sentido positivo de cuidado e promoção de am-
bientes seguros para as crianças e adolescentes. Perante a Provín-
cia, também, é importante que todos os frades façam o seu Testa-
mento, permitindo que o responsável pela instituição, em caso de 
necessidade, possa agir e representar o frade perante/outras ins-
tituições. O que dá segurança e evita muitos problemas. 

Em relação ao ICSFA, aos poucos nos apropriamos do pro-
cesso e da nova constituição jurídica, foi possível pensar nova di-
nâmica. A presença do Frei Antônio Izael Rodrigues Santos, OFM, 
no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente São Francisco 
de Assis (CPCASFA), constitui grande ajuda e contribuição ao tra-
balho e presença dos frades. Nas Assembleias, com prévio envio 
para os frades, via e-mail, do Relatório das Atividades e da Presta-
ção de Contas para a sua aprovação, poder-se-ia aprofundar a mis-
são, a visão, os valores, o foco do CPCASFA. O Centro exerce diver-
sas atividades, as quais atingem públicos diversos. Poder-se-ia pre-
cisar melhor qual o foco. Essa poderia ser uma forma de participa-
ção e de apropriação do CPCASFA, como obra social da Província, 
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por parte de todos os frades. Na nova dinâmica, no triênio, inicia-
mos e mantivemos reuniões periódicas da Diretoria do ICSFA com 
o CPCASFA. Ali são decididas e encaminhadas questões práticas e 
administrativas, bem como a avaliação e aprovação de novos pro-
jetos. 

No ICSFA, também foram dados passos importantes para a 
adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Contando 
com assessoria especializada e gratuita, foram feitos processos e 
implementadas exigências para que os dados mantidos na enti-
dade pudessem ter a devida proteção e se pudesse dar as infor-
mações necessárias sempre que solicitadas. O mesmo se diga em 
relação à questão de Proteção de Menores e de pessoas vulnerá-
veis. Por lidar e enfrentar o CPCASFA, pelo próprio trabalho que 
desempenha na área social, com a questão de defesa e proteção 
de menores e de adultos vulneráveis, a instituição conta com Pro-
tocolo de Proteção e de Conduta exigido. Mesmo diante do poder 
público, há uma série de regramentos e normativas a serem segui-
das e observadas no tratamento dessas questões. 

 
2. PANDEMIA COVID 19 

Já no início de 2020, chegavam as primeiras notícias do ví-
rus de nova pandemia. A denominada pandemia Covid 19 rapida-
mente se espalhou por todos os países e, nunca como antes na 
história, obrigou a todos a uma série de mudanças de hábitos e 
costumes: a suspensão dos trabalhos, das aulas, de modo geral de 
todas as atividades (aberturas e fechamentos); a adoção de más-
caras, do distanciamento social, de cuidados e de hábitos de higi-
ene. A humanidade inteira praticamente parou e foi obrigada, 
como nós mesmos, à revisão da programação e à adaptação à 
nova realidade. 

Foi um início difícil, como tudo que é novo, cheio de incer-
tezas, de angústias, de informações e de contrainformações. 
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Muitas pessoas viram o seu trabalho, o seu emprego ruir e a sua 
vida virar ao avesso. Muitas pessoas viram a morte de entes que-
ridos sem poder acompanhá-los e sem poder despedir-se. Todos 
lembramos e recordamos essa realidade! A angústia e o desespero 
de muitas pessoas de não saber se teriam a assistência e o cuida-
dos necessários. E só, aos poucos, com a passar dos dias e meses, 
começou-se a compreender a nova doença e seus possíveis efeitos 
sobre as pessoas. Entendeu-se que o vírus e a doença vieram para 
ficar. Seguir-se-ia entre períodos de maior abertura e de fecha-
mentos. A prevenção viria só com nova vacina. Assim chegou-se a 
março-abril de 2021 com o pico de contágios e de mortes por Co-
vid 19, no Brasil. E, ainda, no início de 2022, tivemos a variante 
Ômicron, cujos efeitos foram atenuados já pela vacinação que co-
meçara no início de 2021. E foi graças à vacinação que hoje esta-
mos, mesmo com a pandemia, vivendo na normalidade. 

No Brasil, o não adequado enfrentamento da pandemia 
por parte do Governo federal custou a vida de muitas pessoas. Ele 
não fez campanha massiva de orientação, propagou falsos remé-
dios e tratamentos, foi contrário a medidas de prevenção, isola-
mento e de distanciamento social, mostrou-se contrário às vaci-
nas. Ajudou a desinformar e a desorientar as pessoas, levando-as 
a adotar tratamentos ineficazes e a não saber como agir em caso 
de contágio. A depressão tornou-se fenômeno presente na socie-
dade como nunca. O desastre só não foi maior graças ao SUS!  

A crise sanitária sem precedentes exigiu mudanças, criati-
vidade, aprendizagem e novas formas de contato e atuação com 
as pessoas. Missas começaram a ser transmitidas via redes sociais, 
mensagens a ser postadas nas mídias, reuniões a ser feitas de 
modo online. Na Província, Guardianatos mantiveram seus encon-
tros mensais, enquanto outros não. Começou a “Comunidade 
Nossa Senhora dos Anjos”, com devoção Mariana, o ‘Fradejando 
pelas redes”, com reflexão em torno de temas variados. E grande 
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foi a mobilização, no CPCASFA e nas nossas presenças, para a ar-
recadação e distribuição de alimentos. Um grande trabalho foi de-
senvolvido. Não se ficou parado e, embora vários frades tivessem 
se contagiado, não tivemos perdas e situações mais complicadas, 
felizmente. Impactou sobre a nossa vida e nossas Fraternidades. 
Crises houve. 

Creio que ainda estejam em aberto e para serem aprofun-
dados os impactos e as consequências da Pandemia Covid 19 so-
bre a sociedade, sobre a vida das pessoas e suas condições de vida, 
sobre a vida das comunidades e Paróquias e dos Frades. É tudo 
ainda recente, mas é importante que se consiga tirar lições, apren-
damos com a crise vivida, porque, de certo modo, o mundo não 
será mais o mesmo. E é bem recente a volta. Lenta e gradual está 
sendo a retomada das atividades. É preciso recomeçar, recons-
truir, talvez até de nova forma, muitas coisas que deixaram de ser 
feitas. 

 
3. ENCAMINHAMENTOS A PARTIR DO CAPÍTULO PROVINCIAL 2019 

O contexto crise sanitária obrigou a Província e as Fraterni-
dades a reverem as atividades, as reuniões e os encontros. Segue 
aqui Relatório de atividades. 

 
- Restituição da Paróquia Cristo Rei de Não-Me-Toque  
Logo no começo, fomos surpreendidos com a solicitação 

do Frei Laerte Luís Reis de incardinar-se na Arquidiocese de Passo 
Fundo. Solicitamos ao Bispo D. Rodolfo Weber que reassumisse a 
Paróquia de Não-Me-Toque. Assim, na primeira quinzena de 2020, 
restituímos a Paróquia Cristo Rei à Arquidiocese de Passo Fundo. 
Não houve nenhum processo. Depois de 101 anos de presença 
franciscana, inicialmente dos freis da Província da Imaculada Con-
ceição – SP e depois da nossa Província, a Arquidiocese retoma o 
atendimento pastoral da referida paróquia. 
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- Restituição da Paróquia São Cláudio de Cortado 
O processo já havia iniciado no triênio anterior. Com a 

posse de Dom Edson de Mello como Bispo de Cachoeira do Sul, os 
diálogos recomeçaram. Com a ajuda dos freis da Fraternidade 
Evangelizadora foi feito processo de diálogo com as lideranças das 
comunidades e da Paróquia. Assim, no dia 12 de dezembro de 
2021, durante Celebração de Ação de Graças, oficializou-se a res-
tituição da Paróquia São Cláudio à Diocese de Cachoeira do Sul. 

 
- Fraternidade Interprovincial em Boa Vista – Roraima 
Diversos encontros e diálogos da Conferência dos Frades 

do Brasil sobre a realidade amazônica e sobre a presença dos fra-
des na vasta região amazônica, resultou, em 1993, na constituição 
de Fraternidade Interprovincial em Boa Vista, Roraima. A Província 
São Francisco de Assis, desde o começo e, ininterruptamente, 
desde então, participou do Projeto Missionário da CFMB com a 
presença de dois e de até três frades. Marcou presença na reali-
dade indígena, na organização dos pequenos agricultores (CPT, 
com destaque do trabalho do Frei Artur Agostini), bem como na 
periferia da cidade de Boa Vista, que, desde o início do projeto até 
hoje triplicou sua população. Nos 29 anos de presença dos frades 
franciscanos, foi desenvolvido enorme trabalho para a consolida-
ção da Igreja local, da Diaconia Missionária, de ajuda à Igreja Dio-
cesana, de formação de lideranças e de comunidades vivas, que 
vibram e assumem sua missão e seu ser Igreja. O projetado era de 
que, durante o ano de 2022, se fizesse avaliação do Projeto e pos-
sível entrega no final do ano. Mas, ficou-se, no início de 2022, so-
mente com dois frades naquela presença. Isso precipitou e acele-
rou o processo de saída, confirmada e oficializada com a Diocese 
de Roraima e com as Comunidades da Diaconia Missionária, na se-
mana Santa, abril de 2022, para acontecer no final de julho do 
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corrente ano. No dia 27 de julho de 2022 foi celebrada Missa de 
Ação de Graças pela presença e atuação dos frades. Para a Provín-
cia São Francisco de Assis a participação no Projeto Missionário da 
CFMB (e foi a Província em grande parte que o garantiu) era a 
forma de ter Missões Ad Gentes e presença na região amazônica. 
Ressalte-se que a realidade da Igreja em Roraima encontra gran-
des desafios, bem como a Custódia São Benedito da Amazônia, e 
os desafios sociais estão agravados pela imigração venezuelana. A 
Província está diante do desafio de pensar as Missões Ad Gentes e 
presença na Amazônia! 

 
- Equipe de Missões Populares 
Iniciamos o triênio com a permanência da Equipe de Mis-

sões Populares com três frades nomeados para o serviço. As Mis-
sões Populares sempre foram bem avaliadas pelos leigos, que so-
licitam a manutenção das mesmas. Mas, na Província, não há con-
senso sobre a forma com que se vinha praticando ou mesmo havia 
solicitação para rever a modalidade das Missões Populares. Com o 
começo da Pandemia Covid 19, as atividades foram suspensas. 
Houve consultas à Equipe para missões após a pandemia. Em diá-
logos com a Equipe, o Definitório provincial decidiu pela suspen-
são da Equipe e que o assunto e tema fossem retomados no Capí-
tulo provincial de 2022.  
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- Ajudas Emergenciais às Diocese de Bagé e de Santa Cruz 
do Sul 

Em fevereiro de 2021, recebemos a solicitação da Diocese 
de Santa Cruz do Sul de ajuda Emergencial à Paróquia São João 
Batista de Boqueirão do Leão. A Província acolheu o pedido e indi-
cou para o atendimento pastoral, durante o ano de 2021, os Freis 
César S. Machado e Leandro Defendi (membros da Equipe das Mis-
sões populares). A Diocese de Santa Cruz do Sul e a Comunidade 
paroquial de Boqueirão do Leão manifestaram enorme gratidão à 
Província e aos freis César M. e Leandro D., por, no momento difícil 
da comunidade, assumirem tal ajuda. 

Em 2022, continuando os diálogos com a Diocese de Santa 
Cruz do Sul sobre a nossa presença na Diocese, firmou-se Convê-
nio entre a Província e a Diocese para continuarmos atendendo a 
Paróquia São João Batista por mais seis anos. O atendimento seria 
integrado com e a partir da Fraternidade Evangelizadora de Pro-
gresso. Esse formato e modelo de ‘Convênio’ poderá ser feito e 
estendido para as demais dioceses em que estamos; o que daria 
previsibilidade de presença e atuação no referido local e ajudaria 
em outros encaminhamentos futuros. 

Em final de 2021, recebemos a solicitação de ajuda emer-
gencial por parte da Diocese de Bagé. Em relação à Diocese de 
Bagé, a Província já vinha em diálogo, no sentido de manter e/ou 
mesmo de reforçar a sua presença na diocese, vindo ao encontro 
de suas necessidades. Por já haver esse diálogo, atendeu-se a so-
licitação de D. Cleonir Dal Bosco, e se indicou Frei Leandro Defendi 
para, emergencialmente, em 2022, ajudar no atendimento do San-
tuário Nossa Senhora Conquistadora de Bagé. A perspectiva é en-
cerrar-se essa ajuda no final do ano. 
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- Restituição das Paróquias São Cristóvão – Lajeado, e 
Santo Antônio – Pouso Novo, à Diocese de Santa Cruz do Sul 

Tendo presente a decisão capitular de a Província estudar 
sua presença na Diocese de Santa Cruz do Sul, em diálogo com a 
mesma, o Definitório Provincial viu-se diante da necessidade de 
encaminhar a restituição da Paróquia São Cristóvão. A intenção 
inicial era realizá-la no final de 2022, para fazer com a comunidade 
paroquial uma transição mais tranquila. Mas, diante de situações 
inesperadas e do fato de ter que remanejar frades para garantir o 
atendimento, em 2022, a restituição aconteceu no final de julho 
do corrente ano. Duas reuniões entre a Província, Diocese e a Co-
munidade paroquial foram feitas. No dia 26 de julho de 2022, 
houve Celebração de Ação de Graças pelos 59 anos da presença 
dos freis na Paróquia São Cristóvão. A história da Paróquia se con-
funde com a história da presença dos freis. É uma Comunidade 
eclesial bem constituída e consolidada, com muitas lideranças, se-
tores de pastoral e de serviços bem estruturados e organizados em 
condições de seguir a caminhada eclesial. No dia 29 de julho de 
2022, o novo pároco, padre da Diocese de Santa Cruz do Sul, assu-
miu a Paróquia. 

Quanto à restituição da Paróquia Santo Antônio de Pouso 
Novo, retomou-se o diálogo com a Diocese de Santa Cruz do Sul. 
No dia 17 de maio de 2022, aconteceu encontro entre Província, 
Diocese e a Comunidade paroquial. Os frades da Fraternidade 
Evangelizadora de Progresso estavam presentes e boa represen-
tação da comunidade local. O diálogo foi tranquilo. A restituição 
está prevista para acontecer em dezembro de 2022. 

 
- Noviciado Interprovincial e integração com a Província da 

Imaculada Conceição 
O Secretariado para a Formação e os Estudos orientou a 

caminhada a partir das diretrizes do Capítulo de 2019. Positivo foi 
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unir-se a etapa do Aspirantado e do Postulantado, em Três Passos. 
Avaliando a experiência do Noviciado, em Montes Claros – MG e, 
haja vista para o ano de 2022 termos um noviço, fizemos contato 
com a Província da Imaculada Conceição e pedimos que o Novici-
ado fosse na entidade. Fomos acolhidos e já solicitaram que, no 
segundo semestre de 2021, o Postulantado já fosse na Província 
da Imaculada, em Guaratinguetá. Estando à frente o Secretário 
para a Formação e os Estudos, acompanhando a caminhada do en-
tão postulante e atual noviço Frei Evandro Luís Siqueira, marcando 
presença nas Casas de Formação, a avaliação da caminhada e da 
experiência é muito positiva. Está havendo boa integração. A Pro-
víncia da Imaculada Conceição nos acolheu muito bem, há bom e 
fluido diálogo entre as entidades. Pensando não só em vista do 
Noviciado, é importante que se aprofunde a integração entre as 
duas entidades, haja vista também a proposição de que o Postu-
lantado seja feito na Província da Imaculada Conceição. A Provín-
cia São Francisco deverá fazer esforço para que um frade nosso 
integre a formação na entidade que nos acolhe. 

Em vista de Noviciado Interprovincial, o diálogo e as reuni-
ões prosseguem. Inicialmente juntas no processo, as Províncias da 
Santíssima Trindade do Chile e da Assunção da Argentina estão es-
tudando e avaliando a possiblidade de integrarem o Noviciado In-
terprovincial, em Catalão, Goiás. Da parte das Províncias São Fran-
cisco Solano da Argentina, Imaculada Conceição e São Francisco 
de Assis, há a vontade e determinação de aprofundar o processo 
de criação de Noviciado Interprovincial, que exigirá a participação 
efetiva com formadores.  

 
- Plano Provincial de Evangelização e Missão 
O Capítulo de 2019 pediu que, no triênio, se elaborasse 

Plano Provincial de Evangelização e Missão que respondesse às 
novas urgências da Ordem e da Igreja. O Secretariado para as 
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Missões e a Evangelização começou a refletir e aprofundar a ques-
tão. Iniciou pelo estudo do documento da Ordem “O Reino de 
Deus está próximo”, Roma 2020. Inclusive já estudado pelos fra-
des, o documento apresenta uma boa fundamentação. É impor-
tante que estejam contemplados elementos da realidade atual, 
que nos ajudem a situar-nos no contexto atual em que vivemos. O 
texto de estudo nos Guardianatos, no mês de agosto, apresenta 
vários elementos que podem integrar o nosso plano de Evangeli-
zação. Serão úteis diretrizes e orientações, que nos ajudem a per-
correr esse momento de travessia e de transição em que nos en-
contramos. Precisamos continuar avançando no redimensiona-
mento. Ver locais e presenças que queiramos estar e sejam signi-
ficativas. Avançar no processo e no qual todos se sintam integra-
dos e sujeitos do processo.  

 
- Formação Permanente, Encontros, Cursos, Retiros 
A Província tem bela e bonita tradição de caminhada de 

formação permanente, tendo à frente a Equipe de Formação per-
manente. Devido à pandemia, nesse triênio, a caminhada foi bas-
tante alterada. Destaco aqui algumas atividades. Em 2020, fizemos 
a experiência de Retiro online com o tema dos “800 anos do en-
contro de Francisco com o Sultão”. Quanto aos estudos dos temas 
mensais: uns aconteceram nos Guardianatos e/outros nas Frater-
nidades locais. Bons foram os subsídios fornecidos pelo Serviço da 
JPIC para a reflexão e estudo e/ou de celebração de temas ou de 
datas significativas. Em 2021, animados pelo tema dos “800 anos 
da RnB”, com subsídios para encontros mensais de recolhimento, 
nas Fraternidades locais, não houve o retiro anual. Tivemos dois 
encontros de Formação sobre o tema “Proteção de Menores e de 
Adultos vulneráveis”, um com a Equipe do Cuidado da CRB/RS e 
outro com o Frei Inácio Dellazari. E significativos foram os temas 
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para os encontros mensais elaborados pelo SAV para o aprofunda-
mento da questão vocacional. 

Nos primeiros dois anos, a maioria dos encontros dos ser-
viços, das equipes, secretariados, Definitório provincial, Formação 
permanente e Guardiães, Under Ten, foram de forma online. Em 
agosto de 2021, o encontro da Formação Permanente, Guardiães 
e Definitório provincial foi presencial. E em outubro de 2021, de-
pois de dois anos, aconteceu o encontro provincial dos Dias de Es-
tudo e Confraternização. A dinâmica provincial da Formação per-
manente complementa e reforça a que acontece no cotidiano e 
tem o próprio frade como sujeito. Em 2022, voltamos à dinâmica 
normal dos encontros presenciais. Destaco o encontro de Aber-
tura do Capítulo Provincial, o Encontro da Evangelização, o Retiro 
provincial. Neste ano, nos encontros presenciais, quisemos, de 
modo especial, aprofundar a vida Fraterna e a Minoridade como 
centrais na nossa forma de vida e evangelização. 

 
- Prioridades: JPIC, Animação Vocacional e Jovens, com o 

tema transversal da Fraternidade 
As prioridades, no triênio, nos ajudaram a refletir e apro-

fundar as temáticas propostas. As Equipes responsáveis pelas pri-
oridades nos ofereceram bons textos para estudo nos Guardiana-
tos e/ou subsídios para momentos significativos e celebrativos. 
Em cada ano uma prioridade era destacada. No Capítulo provin-
cial, faremos a avaliação. Por causa da pandemia, muitas ativida-
des não puderam ser desenvolvidas, por isso, a indicação é de con-
tinuar com as mesmas prioridades e, para o Capítulo provincial, 
deverão vir proposições para a reflexão. 

Em relação à JPIC, é importante que a temática não seja 
questão só da Equipe, nem é só questão de tarefas a serem desen-
volvidas, também não só diz respeito à ecologia. É dimensão que 
diz respeito ao todo da nossa vida, ela deve informar o nosso estilo 
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e forma de vida, o nosso ser pobres, a nossa proximidade com os 
pobres, a solidariedade, bem como nosso anúncio e nossa mensa-
gem na evangelização, a promoção da paz e da justiça. 

Em relação à Animação Vocacional, nesse triênio, quise-
mos caminhar tendo Animadores vocacionais referenciais nos 
Guardianatos, para ajudar na dinamização do serviço. Na Provín-
cia, os frades esperam que a tarefa ou serviço da animação seja só 
função dos nomeados para tal. É importante que nas paróquias, 
nas presenças, se tenham Equipes Vocacionais Paroquiais. Creio 
que a Animação Vocacional, o empenho e o esforço de todos na 
promoção de novas vocações, sejam a grande questão provincial 
que precisamos assumir e nos encarregar dela. Frei Ramiro, no re-
tiro provincial, se pronunciou assim: “Não há vocacionados. Há jo-
vens”. Na animação vocacional, podemos crescer na promoção da 
OFS e JuFra. 

Em relação aos Jovens, constitui-se Equipe para ajudar a 
pensar e aprofundar a temática. Em 2022, foram feitos dois en-
contros online de estudo e formação sobre a realidade e situação 
dos jovens com o professor Maurício Perondi. Elaborou-se bom 
subsídio para encontros e formação de novos grupos de jovens. 
Está retomando-se o Projeto Gurizada Franciscana. 

Em relação ao tema transversal ‘Fraternidade’, vimos a ne-
cessidade de se refletir e aprofundar sobre o nosso ser “Irmão e 
Menor”. Tivemos dificuldades de convivência, de relação fraterna, 
de diálogo, de capacidade de entreajuda, nesse triênio, em Frater-
nidades. O nosso ser Irmãos e Menores é o elemento central e fun-
damental da nossa identidade, da nossa vocação e missão como 
frades. Tudo o mais vem em consequência, decorre deste fato pri-
mordial na vida franciscana e na evangelização. Como Província, 
precisamos crescer na capacidade de partilha de vida, na capaci-
dade de trabalhar em equipe, na capacidade de trabalhar em con-
junto, pois, em qualquer lugar que estejamos, estamos em nome 
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da Província, somos enviados em missão, para constituirmos Fra-
ternidade. Somos Fraternidade contemplativa em missão. 

 
4. CAPÍTULO GERAL DE 2021 

Evento significativo, no triênio, foi o Capítulo geral de 2021, 
que tinha como tema “Renovemos nossa visão. Abracemos nosso 
futuro”. O Capítulo Geral 2021, em continuidade e em relação à 
escuta do Espírito, no CPO 2018, procurando responder aos convi-
tes do Espírito, na Igreja e no mundo hoje, acolheu e reafirmou o 
discernimento e as escolhas do CPO 2018. Para destacar, o Capí-
tulo Geral 2021 retomou com clareza o desafio da identidade fran-
ciscana e da vida fraterna. Afirmou que a “fraternitas et minoritas” 
contém o núcleo da identidade franciscana e que, como dois pul-
mões, “permitem que o sopro do Espírito Santo anime todo nosso 
modo de estar no mundo” (CG 2021, n° 11), em que o individua-
lismo e o clericalismo não têm vez. E que ser fraternos e menores, 
ou seja, abraçar a ‘Fraternidade’ e a ‘Minoridade’ nos coloca pró-
ximos aos pobres e nos compromete com a causa dos que na so-
ciedade são “menorizados” (cf. CG 2021, n° 12). O Capítulo Geral 
de 2021 nos dirige cinco Convites que, nas Diretrizes OFM para o 
Sexênio 2021-2027, no n° 2, p. 4, são assim expressas: “- Convite 
à gratidão, da qual tudo parte de novo mais fresco e mais novo, 
porque nos damos conta dos grandes dons que Deus nos fez e sen-
timos a exigência de responder-lhe com alegria, oferecendo toda 
a nossa vida em ação de graças; - Convite a renovar a nossa visão, 
deixando que a fé transforme o nosso olhar sobre o mundo e sobre 
a história. Essa nos torna capazes de colher profeticamente os si-
nais e as palavras que Deus nos dirige hoje, neste nosso mundo, 
sem contentar-nos de repetir cansadamente o nosso passado; - 
Convite à conversão e à penitência, de que temos tanta necessi-
dade, pedindo a graça de escolhas concretas que transformem e 
renovem o que em nós, nas nossas Fraternidades e nos nossos 
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ambientes se deixa dominar pelo “espírito da carne”; - Convite à 
missão e evangelização, que é parte essencial da forma de vida 
evangélica que abraçamos: o seguimento do Senhor Jesus que 
veio para anunciar a boa nova aos pobres e a libertação aos prisi-
oneiros; - Convite a abraçar o nosso futuro, aquele que o Senhor 
nos está fazendo, não aquele que nós pretendemos, na certeza de 
que os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. Os seus 
projetos levam vida plena e paz, aquela paz que Francisco anunci-
ava e que às vezes, por graça, também nós experimentamos em 
nossa vida”. 

E o CG 2021, em seus Mandatos e suas Orientações, con-
vida a Ordem a empenhar-se, de modo especial, nos seguintes âm-
bitos em relação à missão-evangelização: jovens e jovens/adultos, 
que com frequência não confiam mais na Igreja, afastam-se das 
tradições de fé de suas famílias, ou, inclusive, jamais foram inicia-
dos em uma religião (CG 2021, n° 13, 23, 26); ecologia integral (CG 
2021, n° 27-28); continente digital (CG 2021, n° 16). Referente a 
este último âmbito, é interessante notar como Francisco recorria 
a todos os meios que estavam à sua disposição para fazer chegar 
longe a Palavra do Evangelho (cf. 2Fi). E, igualmente, o CG 2021, 
no n° 25, diz: “Em todas as áreas da atividade de evangelização, os 
frades se empenhem a colaborar com os leigos em espírito de 
‘missão partilhada’ e de ‘sinodalidade’”. 

 
5. FRADES E FRATERNIDADES 

Nas visitas aos frades, ouvindo e conversando, todos mani-
festaram que estão bem vocacionalmente e animados na missão. 
Não encontrei alguém que manifestasse crise vocacional. O espí-
rito, de modo geral, é positivo. Há busca de caminhos e se quer 
acertar na caminhada. Não se tem muita clareza sobre os rumos a 
tomar, mas há uma inquietude salutar. Embora alterada a progra-
mação no triênio, a participação foi muito boa. Aprendemos a usar 
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novas formas e meios de comunicação e de interação. Foi período 
de desafios e de novas aprendizagens.  

No triênio, houve o ingresso do noviço Frei Evandro Luis 
Siqueira; duas ordenações diaconais e sacerdotais, dos Freis Antô-
nio Izael R. Santos e Márcio J. Birck; o falecimento do Frei Gregório 
J. Wolfkamp e do Dom Frei Cláudio Hummes. Nossa justa home-
nagem a esses freis, que muito contribuíram com a Província e a 
Igreja. Que do céu intercedam por nós! Os Freis Uellinton V. Corsi, 
Jorge L. Huppes e Gilson M. Morandin deixaram a Ordem; o Frei 
Laerte L. Reis iniciou processo de incardinação na Arquidiocese de 
Passo Fundo e ao Frei Albano R. Bohn foi concedido Extra Domus. 
Assim, atualmente, somos 75 frades, incluindo os bispos; 71, sem 
os bispos. Distribuídos em 08 Guardianatos, em 16 Fraternidades 
(casas, locais de presença), em 16 paróquias (08 paróquias – 3 Fra-
ternidades regionais). Com ajuda e assessoria à Igreja, à CRB, à Fa-
mília Franciscana, às Clarissas, OFS, JuFra, CEBI, FCD, movimentos 
sociais, Comissariado da Terra Santa. Estando Frei Olávio José 
Dotto cedido à CNBB até o final de 2023. Sintam-se todos incluí-
dos. 

Três freis concluíram o doutorado: Frei Cláudio A. Lotter-
mann, em Filosofia franciscana, na PUA; Frei Luís A. Méndez G., 
em Filosofia, na PUC, e Frei Patrício Ceretta, em Educação, na 
UFSM. Frei Orestes A. Serra concluiu o mestrado em Direito Canô-
nico, no Instituto Superior de Direito Canônico Santa Catarina, em 
Florianópolis, SC. 

Buscamos, no triênio, crescer no espírito fraterno, mas, 
ainda encontramos dificuldades. O CG 2021 retomou com força o 
tema, o fato, de sermos Irmãos e Menores, antes de qualquer ta-
refa, função e serviço. Sabemos muito bem que o Senhor é o autor 
de nossa Fraternidade. É Ele que inspira, escolhe os irmãos e nos 
concede a graça de viver a fraternidade, ou seja, sermos irmãos 
uns dos outros. Não nos escolhemos, nem escolhemos; apenas 
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acolhemos e a Ele restituímos o que somos. A vocação não enve-
lhece. São Francisco e a sua mensagem continuam atuais.  

Mas, a fraternidade não se encontra pronta em lugar ne-
nhum. Ela só existe onde existirem frades dispostos a vivê-la. Cada 
nomeação inclui esta missão de ser fraternos e, assim, construir 
Fraternidade. Trata-se de programa de vida, fundamentado no se-
guimento de Jesus, que se fez irmão e menor entre nós. Faz parte 
da alegria do Evangelho, amar e nutrir os irmãos espirituais e ma-
nifestar as necessidades, haver profunda partilha de vida. Só com 
o cultivo da vida em Fraternidade é possível superar o individua-
lismo e o clericalismo, a autossuficiência, e manter o espírito de 
pertença à Fraternidade e a fidelidade à vocação e o sentido da 
opção. Os frades rezam. Mas, é preciso não se contentar com o 
mínimo, não se ater ao prescrito, e buscar outros e mais momen-
tos pessoais e fraternos de encontro com o Senhor. Só a fé é capaz 
de manter e sustentar na vocação e na missão! A oração é forma 
privilegiada de pertencimento à Fraternidade e de aprofunda-
mento da consagração para manter o Senhor como centro da vida. 

Merecem nosso louvor e agradecimento os confrades que 
cuidam dos idosos e enfermos no Lar Monte Alverne. São incansá-
veis nessa missão. Podemos melhorar o serviço de atendimento. 
Mas, os frades são bem integrados, e a Casa oferece ritmo de vida 
e de oração e momentos de convivência com os demais frades que 
passam pela casa. 

 
6. QUESTÕES PARA REFLEXÃO E APROFUNDAMENTO 

- Aprofundar o Redimensionamento. A Província vem 
dando passos no sentido de redimensionar a sua vida e missão. 
Essa tarefa terá que prosseguir. Olhar o processo de modo positivo 
como possibilidade de criar espaços, assumir presenças, renovar a 
vida, no sentido que signifiquem e deem nova dinâmica ao cami-
nho provincial. O sentido do Redimensionamento é a renovação 
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da Província, é a qualidade evangélica e franciscana da nossa vida 
e missão. Frei Ramiro, no retiro, observava que, se o Redimensio-
namento não se dá na Província como um todo, novas experiên-
cias e processos podem ser construídos e devem ser buscados. O 
Capítulo provincial está diante dessa tarefa. 

 
- Junto com as Prioridades, aprofundar a identidade da vida 

franciscana, a FRATERNIDADE E MINORIDADE, o nosso ser Irmãos 
e Menores. Dispor-nos a crescer na partilha de vida, na acolhida 
da entreajuda, ao trabalho e serviço em conjunto e em equipe. 

 
- Aprofundar a mística e a espiritualidade franciscana como 

renovação pessoal e fraterna. Nos próximos anos, com a celebra-
ção dos centenários, teremos a oportunidade de aprofundar a mís-
tica e a espiritualidade que nos movem na vocação e missão. Per-
mitamo-nos mais e mais longos momentos, pessoal e fraternal-
mente, de cultivo de encontro com o Senhor, de renovação da fé, 
para resposta renovada ao chamado do Senhor. 

 
- Seguir na integração com a Província da Imaculada Con-

ceição. Além da participação na formação com a Província da Ima-
culada, a Província São Francisco de Assis poderia dispor de um 
frade para integrar-se na caminhada formativa como formador. 

 
- Construir e viabilizar projeto de Missões ad gentes, para 

além das fronteiras do nosso Estado. A realidade da Custódia São 
Benedito da Amazônia está hoje mais fragilizada do que quando 
iniciou o Projeto da CFMB, em Boa Vista – Roraima. A presença 
franciscana na região amazônica deveria ser reforçada. Nós sem-
pre víamos a participação em Boa Vista – Roraima como missão, 
como ajuda à Custodia São Benedito e como presença na região 
amazônica. 
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- Construir nova modalidade de trabalho com os leigos e 
jovens, que integre o serviço e a dinâmica das Missões populares. 
É possível viabilizar processo de formação, animação e promoção 
do protagonismo dos leigos e jovens, pensado a médio e longo 
prazo, a partir das nossas presenças, integrando no processo as 
prioridades provinciais, com frades articulando o processo e sob a 
coordenação do Secretariado para as Missões e a Evangelização. 
Processo de formação e animação permanente dos leigos, dos jo-
vens, para maior integração e sua participação efetiva na evange-
lização, é fundamental hoje. O processo poderia ser pensado a 
partir das nossas Prioridades. 

- A Fraternidade Monte Alverne ter Guardião liberado 
de/outras atividades e funções, para poder coordenar o Lar Monte 
Alverne e a Sede provincial. O atendimento dos frades no Lar 
Monte Alverne e mais os que vêm para exames e consultas é muito 
intenso. Hoje estamos fazendo, mas exigirá de nós mais investi-
mento. É preciso que se amplie a capacidade e estrutura de su-
porte e atendimento ao acompanhamento e cuidado dos frades 
idosos e enfermos. 

 
- Fraternidade do CPCASFA. O Centro de Promoção é a obra 

social da Província São Francisco de Assis. A Província, em relação 
a tão importante trabalho, não pode ficar na dependência de um 
frade. Com Fraternidade dedicada ao Centro de Promoção, re-
força-se nossa presença, pode-se ampliar a rede de apoio e de sus-
tentabilidade ao trabalho, aprofundar-se a mística e a espirituali-
dade com o corpo de funcionários, comprometidos com a causa, e 
mesmo ter mais presença junto aos jovens, adolescentes e crian-
ças atendidos. O CPCASFA é espaço de evangelização. Fraterni-
dade que aprofunde, partilhe a caminhada e ajude a Província na 
manutenção do serviço e obra social. E deverão prosseguir as 
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reuniões periódicas entre a Diretoria do ICSFA e a Coordenação do 
CPCASFA. 

 
7. PARTICIPAÇÃO DOS FRADES NA ECONOMIA 

A maioria dos frades participa da vida econômica da Pro-
víncia, partilhando seus rendimentos. Alguns entregam a totali-
dade de seus ganhos; outros, parte, seja à Fraternidade local, seja 
à Sede. Durante os primeiros anos da Pandemia do Covid 19, os 
rendimentos de quem trabalha em Paróquias foi reduzido, tanto 
pela determinação das dioceses, quanto pela decisão dos próprios 
frades, consequentemente houve redução na contribuição para a 
Fraternidade provincial. Aprendemos a nos adequar também à 
essa realidade, mas fica o questionamento sobre como podemos 
conversar no conjunto sobre as decisões que envolvem a “vida fa-
miliar” da Fraternidade, e não só comunicar decisões tomadas 
pontualmente. 

 
Investimentos feitos 

No triênio, foram feitos alguns investimentos: 
Instalação de placas fotovoltaicas na Fraternidade Nossa 

Senhora da Conceição, na Lomba do Pinheiro, Porto Alegre, RS, 
com desconto também na conta de luz da Fraternidade São Pedro. 

Instalação de placas fotovoltaicas na Fraternidade São Pas-
coal, Três Passos, RS, com desconto na conta de luz da Fraterni-
dade Nossa Senhora Medianeira, Agudo, RS. 

Implementação do PPCI no Convento São Boaventura, Imi-
grante, RS. 

Instalação de câmeras e sistema de segurança no Provinci-
alado. 

Início das obras do Auditório junto ao Convento São Boa-
ventura, Imigrante, RS. 
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No provincialado foram necessárias reformas para conter 
infiltração nas paredes da ala da Saúde. Também em outras casas 
foram necessárias obras de manutenção: Agudo, Três Passos, Fra-
ternidade Nossa Senhora da Conceição. Nenhuma delas excedeu 
valores que comprometessem a economia da Fraternidade local. 

 
Investimentos por fazer 

Ampliação dos painéis fotovoltaicos no Convento São Boa-
ventura, Imigrante, RS. 

Renovação da instalação elétrica no Convento São Boaven-
tura. 

Continuação das obras de revitalização do Convento São 
Boaventura. 

No Provincialado sente-se a necessidade de instalação de 
elevador para acesso aos pisos superiores, uma vez que os quartos 
no térreo estão ficando limitados em número. 

 
Aluguéis 

Nos primeiros anos da Pandemia do Covid 19, foram mui-
tas as solicitações de descontos nos valores dos aluguéis dos imó-
veis em Porto Alegre, RS, devido ao alto valor de reajuste pelo 
IGPM. Isso ainda repercute no montante dos aluguéis. Tivemos 
procura e novos contratos de aluguéis de imóveis. Ganhamos duas 
causas de despejo de locatários inadimplentes: na Granja Tin-
gueté, Taquari, RS, e no prédio da Av. Ceres, em Porto Alegre, RS. 

A Granja Tingueté já está alugada para novo locatário, que 
já iniciou o pagamento do aluguel. O imovel da Av. Ceres continua 
desocupado.  
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Saúde 
A maioria dos Frades está em dia com a contribuição para 

o Fundo de Saúde. 
O Centro Clínico Gaúcho, tendo sido comprado pelo Grupo 

Notre Dame Intermédica, passou por reestruturações e ainda está 
fazendo ajustes, com terceirização em algumas áreas, mas tem 
ampliado locais de atendimento. Como em anos anteriores, en-
contra-se, pela realidade da saúde no País e no Estado, por vezes, 
mais agilidade pelo SUS no interior do RS do que na Capital pelo 
plano. Porém, para atendimentos mais complexos e atendimento 
dos nossos confrades mais fragilizados, percebe-se a necessidade 
de termos um plano de saúde. 

 
 

CONCLUSÃO 

Como conclusão, minha palavra é de agradecimento. Agra-
decimento a todos e a cada frade que edifica a vida e a missão de 
nossa Fraternidade provincial, onde vive o Evangelho com alegria 
e com dedicação. Agradeço aos Secretariados e Equipes de ser-
viço, que, durante o triênio, animaram a caminhada e nossa Pro-
víncia. Tenho encontrado apoio e incentivo na realização do ser-
viço de servir à Fraternidade. Como Definitório provincial cami-
nhamos em sintonia e comunhão. Mesmo assim, peço a misericór-
dia dos irmãos. Peço a bênção e iluminação do Espírito Santo para 
continuar a servir os irmãos com humildade e simplicidade. 

 
 
Confiamos o presente Capítulo Provincial Intermediário à 

intercessão de Nossa Senhora dos Anjos, Padroeira da Ordem. Que 
o Espírito Santo ilumine as nossas reflexões e decisões nestes dias 
de Capítulo. Que, no triênio vindouro, possamos crescer na 
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Fraternidade e na Minoridade e abraçar o futuro com esperança e 
paixão. E que o Senhor abençoe e guarde a todos nós. 
 

 
Frei Marino Pedro Rhoden, OFM 

Ministro provincial 
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DECISÕES CAPITULARES 

 
 

As decisões do Capítulo provincial intermediário foram to-
madas nas sessões capitulares entre os dias 19 e 21 de outubro de 
2022. 

Tendo sido estudas nos Guardianatos e encaminhadas, em 
forma de proposições, à Assembleia capitular, foram novamente 
estudas nos grupos, durante os primeiros dias do Capítulo. Rece-
beram correções, emendas e observações, chegando-se com tran-
quilidade ao fim do processo. 

Entre as decisões estão modificações nos Estatutos Particu-
lares. Esse texto (EEPP) não consta aqui, pois se fará publicação 
individual e completa dos Estatutos. 
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PRIORIDADES DA PROVÍNCIA 

 
A fim de dar maior unidade e transversalidade às priorida-

des:  
a) Constitua-se Equipe coordenadora e animadora das pri-

oridades, formada pelos coordenadores dos setores e o Secretário 
provincial para as Missões e a Evangelização, que coordene e di-
namize a implementação e a concretização das prioridades. 

b) Que cada Fraternidade faça seu projeto fraterno de vida 
e missão, contemplando as prioridades provinciais, em vista do 
fortalecimento de nossa caminhada fraterna e evangelizadora.  

Para tanto, tenha-se presente: 
DO SAV 

1. Em todas as frentes nas quais atuamos, sejam cons-
tituídas Equipes Vocacionais Paroquiais (EVPs) Leigas, 
animadas pelos frades locais e animadores da Equipe 
vocacional. 
2. Invista-se no trabalho com coroinhas, vinculado às 
EVPs. 

 
DA EQUIPE DAS JUVENTUDES  

1. Haja trabalho bem articulado entre os frades nome-
ados para o SAV e a Equipe das Juventudes, a partir do 
projeto Gurizada Franciscana.  
2. Os frades nomeados para o SAV, nos Guardianatos, 
sejam também referência regional para o acompanha-
mento das juventudes.  
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3. Haja fomento de perseverança pós crisma e grupos 
de jovens existentes, utilizando-se o subsídio elabo-
rado pela Equipe das Juventudes, e retomada de arti-
culação com lideranças juvenis. 
4. Haja encontros por regiões, Três Passos, Daltro Fi-
lho, Rio Grande e Porto Alegre, com enfoque nos 800 
anos da representação do presépio em Greccio. 
5. Faça-se enquete sobre a realidade juvenil nas nos-
sas presenças. 
6. Haja um retiro anual para jovens de nossas presen-
ças e de outras, mediante convite pelas mídias sociais. 
7. Haja encontro de jovens (caminhada jovem) a nível 
provincial. 

 
DA JPIC  

1. Desenvolver ações concretas para a Campanha da 
Fraternidade 2023 nas nossas presenças franciscanas 
[tema: Fraternidade e Fome; Lema: “Dai-lhes vós mes-
mos de comer!” (Mt 14,16)] e compartilhamento nas 
redes sociais. 
2. No período de maio até agosto, propor, em nossas 
bases, reflexões e ações concretas sobre a questão da 
“Economia de Francisco”. 
3. No tempo da Criação, iniciando em 1º de setembro 
e indo até o Natal, possibilitar formação aos frades so-
bre os 800 anos da representação do Presépio em 
Greccio; realizando, por regiões, encontros com leigos 
e/ou jovens para refletir sobre esta temática, além de 
encenações da representação e da vivência do Presé-
pio. 
4. Nos anos 2024 e 2025, decidir atividades conforme 
as necessidades surgidas no decorrer do tempo. 
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5. Lembrando que o tema da paz e da valorização da 
vida são muito caros ao carisma franciscano, que, em 
todas as nossas Fraternidades e frentes de trabalho, 
os temas da “Cultura da Paz” e o da “Valorização da 
Vida” sejam vivenciados, incentivados e trabalhados, 
motivados pela JPIC e Equipe das Juventudes. 
6. Realizar celebrações e ações concretas sobre o Dia 
Mundial dos Pobres, em sintonia com a Igreja. 
 
c) Aproveitar proposições e materiais da CNBB para ativi-

dades nas nossas frentes de evangelização. 
d) Buscar parcerias junto a projetos disponíveis em outras 

Entidades (CNBB, CRB...). 
e) Elaborar material único, que contemple a unidade e 

transversalidade das prioridades, a ser divulgado e usado em to-
das as nossas Fraternidades e presenças. 
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EVANGELIZAÇÃO 

 
1) A Província tenha uma Equipe de Missões Populares 

Franciscanas, constituída por grupo de frades que possam exercer 
outras funções na Província, dinamizando em nossas frentes de 
evangelização as prioridades e colocando-se a serviço da Igreja. 

 
2) Somos Fraternidade minorítica contemplativa em mis-

são no mundo. Assim, diante dos desafios missionários da atuali-
dade, no próximo triênio, estude-se e assuma-se alguma frente 
missionária “ad gentes” (fora de nosso Estado), como Província ou 
em conjunto com outras entidades da OFM ou Família Francis-
cana, de preferência na região amazônica. Haja prévia preparação 
do frade enviado para a missão ad gentes. 

 
3) Como Fraternidade contemplativa em missão, possamos 

superar as ameaças do individualismo e do clericalismo em todas 
as áreas e atividades evangelizadoras. Que os frades se empe-
nhem na realização de atividades em Fraternidade, em colabora-
ção com leigos e leigas, em espírito de missão, partilha e sinodali-
dade. 

 
4) No processo de redimensionamento, que os frades ido-

sos sejam integrados em nossas Fraternidades evangelizadoras e 
no processo de evangelização, dentro de suas possibilidades. (sen-
sibilidade) 

5) No próximo triênio, o Ministro Provincial, com o Secre-
tário para as Missões e a Evangelização e o setor jurídico, faça 
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convênios com todas as frentes onde atuamos. Que se estabele-
çam, em conjunto com as Dioceses, tempo de permanência, for-
mas de remuneração e, em algumas coletas, percentagem desti-
nada à Província (missões, evangelização, vocações...). 

Tendo presente que o convênio é formado entre a PSFAB e 
a Diocese, a remuneração (côngrua) dos frades nomeados para 
aquele serviço seja repassada em conta indicada pela PSFAB. Que 
convênios com outras Entidades sigam a mesma orientação. De-
verá também estar contido no convênio a abertura do Bispo Dio-
cesano para que os frades, nomeados pela PSFAB, possam desen-
volver o Carisma e a espiritualidade franciscana. 

 
6) Considerando que um dos mandatos do Capítulo Geral 

2021, no que tange à evangelização, pede um empenho de todos 
os frades na questão do continente digital: continue-se a qualifi-
cação no uso dos meios de comunicação (lives, momentos forma-
tivos, simpósios, conferências); melhore-se a comunicação entre 
os frades sobre iniciativas, acontecimentos, situação dos frades 
enfermos. Para que isso aconteça, a equipe de comunicação se 
responsabilize em proporcionar momentos de qualificação e inclu-
são para os frades. Se necessário, contrate-se profissional da área. 

 
7) Dando continuidade ao processo de redimensiona-

mento, sejam consideradas as mesmas prioridades desse triênio, 
como critério básico, e que haja um esforço para um maior pro-
cesso transversal. 

 
8) Que se continue investindo nos centros irradiadores do 

nosso carisma, dando prioridade ao Convento São Boaventura, 
sem descuidar Agudo (Seminário Nossa Senhora Medianeira), Ta-
quari (Santuário), Paróquia São Francisco (POA) e Santuário de São 
José do Inhacorá. 
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9) Que, anualmente, haja, ao menos, um encontro forma-
tivo a partir de nossa espiritualidade com os funcionários que tra-
balham conosco, observando-se as questões legais. 
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PROTOCOLO PROVINCIAL 

SOBRE PREVENÇÃO DE ABUSOS 

DE MENORES E ADULTOS 

EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

 
Este Protocolo Provincial, sobre a Prevenção de Abusos de 

Menores e Adultos em situação de vulnerabilidade, é a expressão 
concreta do desejo da Província São Francisco de Assis no Brasil, 
em comunhão com a Ordem e com a Igreja no mundo inteiro, de 
dar uma resposta clara e objetiva em relação aos casos de abusos 
contra menores e vulneráveis. Como nos exorta o Papa Francisco, 
na sua Carta ao Povo de Deus, de 20 de agosto de 2018: “Não po-
demos ficar indiferentes ao sofrimento vivido por muitos meno-
res por causa dos abusos sexuais, de poder e de consciência, co-
metidos por um número notável de clérigos e pessoas consagra-
das”1. Devemos assumir como nossa dor, a dor das pessoas que 
sofreram abusos. É dever de toda a comunidade eclesial proteger 
os seus filhos mais vulneráveis. “O objetivo da Igreja será ouvir, 
tutelar, proteger e tratar os menores abusados, explorados e es-
quecidos, onde quer que estejam. Para alcançar esse objetivo, a 
Igreja deve elevar-se acima de todas as polêmicas ideológicas e 
políticas, jornalísticas que frequentemente instrumentalizam, 

                                                      
1 https://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2018/documents/pa-
pafrancesco_20180820_letterapopolo-didio.html 
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por vários interesses, os próprios dramas vividos pelos pequeni-
nos”2. 

Este documento, mais do que uma exigência do Papa Fran-
cisco, nos Motu Proprio Como Uma Mãe Amorosa e Vós sois a luz 
do mundo, deseja ser, para nossa Província, ferramenta impor-
tante na caminhada de santidade e graça, que possa ajudar cada 
um dos irmãos, assim como nossa Fraternidade provincial, a trilhar 
este caminho com segurança e ajudar-nos a viver com mais inten-
sidade o espírito de minoridade. Pois não podemos desconhecer o 
pecado dos abusos, que, nos últimos tempos, tem causado tanto 
mal e sofrimento às vítimas, aos abusadores, à Ordem e à Igreja. 

A Ordem nos lembra, a partir do que foi aprovado no Capí-
tulo Geral de 2021, que os Frades, por vocação, são irmãos de to-
dos; irmãos que zelam pelo valor e pela dignidade de cada ser hu-
mano. Nesse modo fraterno de ser, insere-se a tutela de menores 
e adultos vulneráveis (EEGG 45), nos quais resplandece o Cristo 
pobre e crucificado  

O protocolo provincial sobre prevenção de abusos quer ser 
um instrumento a nos oferecer linhas diretivas, alguns conceitos 
que nos ajudem a compreender as dinâmicas abusivas, os aspec-
tos jurídicos (canônicos ou civis) e nos apresentar algumas ações 
para a prevenção e o cuidado fraterno, e uma forma sadia de nos 
relacionarmos, seja ad intra como ad extra. Deseja também nos 
oferecer uma oportunidade para podermos seguir crescendo na 
dimensão fraterna, não fazendo mau uso do poder, evitando rela-
cionamentos abusivos (sexual, moral e de consciência), que vêm 
causando danos tanto às pessoas como à Fraternidade. 

O presente Protocolo provincial sobre a prevenção de abu-
sos de menores e adultos em situação de vulnerabilidade é um 
                                                      
2 https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2019/ 
february/documents/papafrancesco_201902 24_incontro-protezioneminori-
chiusura.html 
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instrumento para o uso interno da Província São Francisco de Assis 
no Brasil, tendo aplicação obrigatória para todos os frades da Pro-
víncia, assim como para formandos, residentes em nossas Frater-
nidades, bem como aos voluntários e funcionários que trabalham 
em nossas casas. Para os agentes de pastoral observem-se as nor-
mas e os protocolos das Dioceses. Quanto ao Centro de Promoção 
da Criança e do Adolescente São Francisco de Assis, essa Entidade 
possui protocolo próprio. 

A responsabilidade de observar este protocolo é de cada 
frade da Província, assim como os formandos, voluntários e funci-
onários. O Ministro Provincial é obrigado a tomar medidas ade-
quadas em caso de infração de uma ou mais dessas normas pres-
critas no protocolo, de acordo com os procedimentos requeridos 
pela Santa Sé, pela Ordem, pela Conferência Episcopal e, depen-
dendo da gravidade, pela lei civil e/ou penal do nosso País. 

  
A Prevenção 

a) A Província assume as responsabilidades de tornar 
públicas as Diretrizes da Igreja a respeito da prevenção e cuidado 
contra os abusos de menores e adultos em situação de vulnerabi-
lidade. 

b) A Província deve oferecer processo de formação, 
tanto nas casas de formação, como para os Guardianatos e Frater-
nidades locais da Província, capaz de prevenir ocorrências de abu-
sos sexuais, de poder e de consciência. 

c) Nas Fraternidades locais, os Guardiães não se fur-
tem do seu papel de acompanhar seus confrades, dando especial 
acompanhamento e os encaminhamentos necessários diante de 
algum rumor ou sinal de evidência de situação de abusos por um 
frade, bem como advertindo os confrades sobre a linguagem e a 
forma de tratamento com as pessoas (piadas sarcásticas, 
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linguagem de baixo nível, desprezo à pessoa). Os frades tenham o 
mesmo cuidado e atitude sobre o Guardião faltoso. 

d) É preciso dar atenção particular aos casos de delitos 
contra o sexto mandamento do Decálogo3. 

e) A Província, através do Ministro Provincial, Guar-
diães, Moderador da Formação Permanente, deve incentivar e 
propiciar aos frades, em situação de necessidades, o acompanha-
mento psicológico e espiritual. 

f) Não é permitido aos frades a companhia de meno-
res e/ou vulneráveis, sem a presença de um de seus responsáveis, 
ou a devida autorização escrita, em quaisquer ambientes nos 
quais se torne evidente o estado de vulnerabilidade. Por óbvio, 
circunstância in extremis permitem o desatendimento dessas ori-
entações (tais como risco de suicídio ou acometimento de enfer-
midade grave). 

g) Abolir expressões de afetos que ultrapassem os 
bons costumes ou manifestar predileção por criança, adolescente 
e pessoa vulneráveis em detrimento das demais. 

h) Nas atividades realizadas pelas paróquias, pelo SAV 
ou Casas de Formação, como, por exemplo, retiros, cursos, encon-
tros vocacionais, não é permitido oferecer alojamento a menores 
desacompanhados por um dos responsáveis ou sem a devida au-
torização de um de seus responsáveis. Na medida do possível, te-
nha-se junto mais de um frade e leigos idôneos nessas atividades. 

i) Cuidar para que o atendimento pastoral e sacra-
mental de crianças e adolescentes seja realizado em local visível 

                                                      
3 Cf. Motu Proprio “Vós sois a Luz do Mundo”, art. 1. 
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aos demais, salvaguardando a privacidade da conversa e a inviola-
bilidade do sacramento. 

j) Cuidar para não disponibilizar computadores ou 
laptops pessoais ou comuns a menores, sem supervisão de adulto 
idôneo. No caso de utilização frequente de computador comum, 
criar usuário próprio com senha e instalar filtros que barram aces-
sos a sites com conteúdo ilícito. 

k) No acompanhamento vocacional dos candidatos ao 
ingressar nas nossas casas de formação: avaliar e acompanhar 
quanto ao discernimento vocacional, na medida do possível, sua 
maturidade humana, seu histórico de vida. Aos vocacionados adul-
tos pedir certidão negativa penal, a fim de observar-se se tiveram 
alguma ocorrência no âmbito dos abusos. 

l) Os vocacionados vindos de outros Institutos religio-
sos ou de seminários diocesanos, ou mesmo que tenham sido so-
mente acompanhados por outra entidade, deve se pedir informa-
ções precisas de seu comportamento e motivo de saída da enti-
dade. 

 
Conduta não permitida 

a) O uso ou oferta de drogas e de bebidas alcoólicas para me-
nores. 

b) Praticar qualquer tipo de castigo físico ou vexatório e ou 
dirigir-se de maneira agressiva e intimidatória. 

c) Possuir ou fazer uso de material pornográfico (revista, ví-
deos, objetos eróticos e afins), acessar sites e aplicativos 
de relacionamento. 

d) Exibir, enviar ou trocar material pornográfico pelas redes 
sociais, aplicativos ou quaisquer outros meios digitais. 
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e) Despir-se na frente de criança, adolescentes e pessoas vul-
neráveis. 

f) Fazer exposição de menores nas redes sociais ou em ou-
tras mídias, sem autorização dos responsáveis. 

 
Das denúncias 

a) O Ministro Provincial, quando receber alguma denúncia de 
possível desvio de conduta de um frade, deve, preliminar 
e imediatamente, estabelecer um juízo de consciência e, 
vendo a veracidade da denúncia, deve encaminhar uma in-
vestigação prévia, conforme prescrito no cânone 1717 do 
CIC. O auditor, acompanhado pelo notário, constituído 
para esse fim, após colher alguns dados, apresentará um 
relatório ao Ministro Provincial. Se houver fumus delicta, o 
Ministro Provincial dará os encaminhamentos prescritos 
no vade mecum da Congregação para a Doutrina da Fé. 

b) As denúncias, sempre que possível, devem vir acompanha-
das de declaração escrita e assinada.   

c) O frade, ao qual for imputada uma denúncia, deverá ser 
informado tanto das imputações a ele endereçadas quanto 
dos seus direitos e prerrogativas, entre os quais de ser 
aconselhado por um advogado ou consultor canônico. 

d) Durante o período da investigação prévia, deverão ser to-
madas as medidas apropriadas para proteger a reputação 
do investigado. Para tanto a investigação correrá de forma 
sigilosa e discreta. 

e) De acordo com a conveniência do fato e para evitar danos 
maiores, o Ministro Provincial poderá imputar medidas 
cautelares, como: limitar ou afastar o frade ordenado das 
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faculdades ministeriais; recolher o frade a uma casa da 
Província. Tenha-se presente que esse tipo de procedi-
mento não implica presunção de culpabilidade. 

f) Deve-se aconselhar o investigado a buscar uma avaliação 
médica e/ou psicológica apropriada, em algum centro de 
apoio indicado pelo Ministro Provincial. Em quaisquer cir-
cunstâncias, procure-se tratar o acusado com sensibilidade 
pastoral e caridade fraterna e com o devido respeito ao 
seu direito à privacidade.    

g) Através do Ministro Provincial ou pessoa indicada por Ele, 
deve-se dar o acompanhamento necessário (psicológico, 
espiritual ou médico) às vítimas de abusos cometidos por 
um frade. 

   
Conceitos 

Abuso sexual contra menores ou vulneráveis: é a tentativa 
e/ou consumação do ato sexual com menor de 18 anos ou adultos 
vulneráveis, que não se encontram nas condições psíquicas ou fí-
sicas adequadas para a autodefesa.  

Abuso: relação entre pessoas, em que de alguma forma a 
parte considerada inferior é lesada em seus direitos ou em sua in-
tegridade física e/ou psicológica, cuja gravidade é medida pelo im-
pacto ou risco a que fica exposta a vítima. Nesse sentido, a ques-
tão dos menores e adultos vulneráveis não se restringe à sua pers-
pectiva sexual, mas a todas as atitudes que possam comprometer 
sua integridade física e/ou psíquica, tais como: pressão emocional, 
agressão física ou sexual, humilhação pública (Código Penal Brasi-
leiro, art. 216-A).  

Assédio moral: são atitudes que traduzem desprezo, mal-
trato ou humilhação pública e/ou privada, provocando dor 
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psicológica e sofrimento à parte ofendida (Código Penal Brasileiro, 
art. 216-A).  

Assédio sexual: é a tentativa através de insinuações, to-
ques, palavras ou pressões psicológicas de receber favores sexuais 
da parte em condições de inferioridade. No assédio não há neces-
sariamente a consumação do ato sexual, mas a ação da parte de 
quem ofende de provocar dor e sofrimento psicológico à parte 
ofendida (Código Penal Brasileiro, art. 216-A). 

Corrupção de Menor: Praticar, na presença de alguém me-
nor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou ou-
tro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem 
(Código Penal Brasileiro, art. 218).  

Menoridade: tanto para a lei canônica com para a lei civil 
é considerado menor a pessoa até 18 anos de idade. A legislação 
brasileira considera criança até 12 anos de idade e adolescente en-
tre 12 e 18 anos. A legislação canônica não traz essa distinção en-
tre criança e adolescente. Para a legislação brasileira, o maior que 
mantém relações sexuais com menor de 14 anos (mesmo consen-
tida) comete o crime de estupro, que pode ser agravado pelo grau 
de risco à integridade física a que submete o menor (cf. Código 
Penal Brasileiro, art. 217-A; 218 e 218-A).   

Pedofilia: tentativa ou consumação do ato sexual com me-
nor de 14 anos, por uma pessoa maior, pelo uso da sedução, 
fraude ou violência. A produção, retenção ou divulgação de mate-
rial pornográfico também são incluídas nessa categoria (Código 
Penal Brasileiro, art. 217-A).  

Vulnerável: considera-se vulnerável a pessoa que não pos-
sui o uso perfeito da razão, cuja causa é equiparada à do menor, 
ou que não tenha a capacidade, mesmo que momentânea, de au-
todefesa (Código Penal Brasileiro, art. 217 A §1).  

 



O modelo de documento que segue não foi objeto e apro-
vação capitular, mas deriva das decisões, tanto do Protocolo como 
dos EEPP. Decidiu-se colocá-lo aqui para complementar os encami-
nhamentos feitos. 

MODELO: TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO 

 
 
Nome: 
Nacionalidade: 
Estado Civil: 
CPF: 
 
 
A pessoa, acima indicada, declara plena ciência do Protocolo 

Provincial sobre Prevenção de Abusos de Menores e Adultos em Situa-
ção de Vulnerabilidade, da Província São Francisco de Assis no Brasil, as-
sumindo o compromisso de observar o quanto reza o documento, tanto 
dos direitos e deveres como das sanções nele indicadas. 

 
Declara ainda ter recebido cópia do referido Protocolo na data 

de: ___/___/______. 
 
 

Local, data. 
 
 
 

____________________________________ 
Nome 
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FORMAÇÃO 

 
FORMAÇÃO INICIAL 

  
Animação Vocacional 

Durante o triênio, o Serviço de Animação Vocacional foi 
sendo conduzido e aprimorado de forma colegiada. Passando o 
período mais forte da pandemia, conseguiu-se retomar as ativida-
des nas escolas, catequese, grupos de jovens e visitas às famílias. 
Avaliando essa caminhada, viu-se que é positivo continuar aprimo-
rando o trabalho. Portanto:  

1. Continue-se com dois frades coordenando o Serviço.  
2. Mantenha-se e fortaleça-se a nomeação dos animado-

res regionais e referenciais por Guardianatos, num tra-
balho em conjunto com a Coordenação do Serviço.  

3. Sejam fortalecidas as Equipes Vocacionais Leigas de 
cada presença. 

 
Aspirantado 

Esta etapa, de ingresso de nossos vocacionados, conseguiu 
fazer bons processos e se teve um cuidado com nossos irmãos as-
pirantes em vista do discernimento. Mesmo durante a pandemia 
do Covid 19, as atividades continuaram e até se intensificaram. Os 
espaços também estão sendo favoráveis para que a formação 
ocorra. Contamos hoje com duas Fraternidades acolhendo vocaci-
onados. Vemos que é possível continuar caminhando desse modo, 
levando em consideração todo redimensionamento da Província. 
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1. A Casa de Formação São Pascoal, Três Passos, continue 
sendo referência para a acolhida dos Aspirantes. 

2. O discernimento quanto à acolhida e local para vocaci-
onados em situações específicas, como já vem aconte-
cendo, se faça em conjunto nas instâncias envolvidas, 
Coordenadores do SAV com Secretariado para a For-
mação e os Estudos e Definitório. 

 
Postulantado 

Iniciamos o triênio presente com a proposta de postulan-
tado junto à Casa de Formação São Pascoal, com um período de 
integração junto aos Postulantes da Província Imaculada, em Gua-
ratinguetá-SP. Tivemos, nesse período, um postulante. Viu-se 
como positiva a caminhada feita.  

No entanto, nos diálogos feitos entre os Secretários de For-
mação das duas Entidades e com as Fraternidades formativas, 
nossa e de Guaratinguetá, sentimos grande acolhida, e houve en-
tendimento, de ambas as Entidades, que podemos dar passos e 
qualificar ainda mais a caminhada de nossos irmãos postulantes e 
realizar toda etapa conjuntamente, de modo interprovincial. Tam-
bém ouvimos nosso irmão postulante, agora noviço, Frei Evandro 
Luís Siqueira, que viveu a experiência, e foi do mesmo parecer. As-
sim:  

– A etapa do Postulantado dos irmãos de nossa Província 
seja feita em conjunto com os postulantes da Província 
Imaculada, em Guaratinguetá-SP. 

Noviciado 
Há alguns Capítulos, tomamos a decisão por um Noviciado 

interprovincial. Como dito acima, tivemos bonita acolhida dos Ir-
mãos da Província Imaculada Conceição, com boa visão de Ordem, 
de unidade, também da parte da Fraternidade local, em Rodeio-
SC. Durante o triênio, também as Províncias San Francisco Solano-



65 

Argentina, La Asunción-Argentina e Santíssima Trindade-Chile uni-
ram-se neste projeto do Noviciado interprovincial. Soma-se 
grande riqueza cultural. A caminhada requer paciência, foco, con-
tinuidade, haja vista sermos cinco entidades envolvidas, mas esta-
mos nos integrando e dando passos com segurança. Temos um no-
viço, no momento, junto a um noviço da Província San Francisco 
Solano e os noviços da Província Imaculada. Diante do relato:  

– No momento nosso Frei Noviço está integrando a cami-
nhada formativa na Província da Imaculada Conceição. 
Continue-se fortalecendo a caminhada em vista da 
construção do Noviciado interprovincial em conjunto 
com as Províncias: Imaculada Conceição-SP, Asunción-
Argentina, San Francisco Solano-Argentina e Santís-
sima Trindade-Chile. 

  
Interprovincialidade (Postulantado/Noviciado) 

Para darmos passos na construção de um projeto interpro-
vincial, além das articulações que vêm acontecendo, precisamos 
colocar nossa força para somar nas etapas em que pretendemos 
caminhar juntos. Até o momento, o projeto vem sendo gestado e 
construído pelos Ministros Provinciais e Secretários de Formação 
das Entidades envolvidas. Pensamos que precisamos colocar à dis-
posição um frade para somar, ao menos, em uma das Fraternida-
des formativas, nas etapas interprovinciais, Postulantado ou Novi-
ciado. Há diálogos feitos com responsáveis da Província Imaculada 
sobre a possibilidade, sem decisões tomadas. Tendo em conta as 
realidades, etapas, distâncias para acompanhamento:  

– A Província disponha e nomeie um frade para integrar 
uma das Fraternidades formativas do Postulantado ou 
Noviciado. 
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Pós-noviciado 
A etapa do Pós-noviciado vem sendo realizada junto à rea-

lidade própria da Lomba do Pinheiro. No último triênio, tivemos 
dois pós-noviços. Para o próximo ano, temos a perspectiva de ter 
um pós-noviço:  

– A Fraternidade Nossa Senhora da Imaculada Concei-
ção, Viamão, seja o local referencial de acolhida de 
nossos irmãos pós-noviços. 

 
 

FORMAÇÃO PERMANENTE 

Programação da Formação Permanente 2023-2024-2025 
“A Formação permanente dos irmãos é uma caminhada de 

toda a vida, tanto pessoal como comunitária. Por ela se desenvol-
vem, de maneira ininterrupta, os dotes de cada um, o testemunho 
evangélico e a opção vocacional, segundo o exemplo de São Fran-
cisco, que continuamente nos convida, a sempre de novo, ‘come-
çar a fazer o bem’” (CCGG Art. 135). 

Ela deve “fundamentar-se na espiritualidade franciscana, 
ter sempre em conta a dimensão integral do Frade menor e pro-
mover seu desenvolvimento pessoal, espiritual, doutrinal, profis-
sional e ministerial” (CCGG Art. 136). 

O responsável último e decisivo é sempre o irmão, auxili-
ado pelo Guardião e Fraternidade local e provincial (CCGG Art. 
137). 

A Formação permanente, em nossa Província São Francisco 
de Assis, é composta por várias instâncias, momentos e ações. As-
sim, atendendo ao que reza o Art. 85 §1 dos EEGG, tendo presente 
os Art. 53-56 dos EEPP: 
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1. Guardiães 
Tendo presente que é incumbência dos Ministros e Guar-

diães, com os Capítulos provinciais ou locais, estimular e planejar 
a Formação permanente, assim como dotá-la dos recursos neces-
sários (cfr. CCGG, Art 137§3):  

a. No primeiro semestre de 2023, seja realizado um en-
contro de Formação provincial para capacitação dos 
Guardiães e Vigários nomeados no Congresso Capitu-
lar, tendo como referências o “Manual dos Guar-
diães”, O Documento final do Capítulo Geral 2021 
“Respondendo ao convite do Espírito Santo, como ir-
mãos e menores na Igreja e no mundo”, as “Diretrizes 
OFM para o sexênio 2021-2026” e as “Decisões do Ca-
pítulo provincial 2022”.  

b. Sugestão de assessoria: Frei Fidêncio Vanboemel, 
OFM. 

c. Data: Que o encontro formativo para os Guardiães e a 
reunião do Definitório provincial, Guardiães e Forma-
ção permanente (item seguinte) ocorram em três dias, 
no início de março de 2023, combinando-se com a pos-
sibilidade do Assessor. 

d. Local: Convento São Boaventura, Daltro Filho. 
 
2. Reunião do Definitório provincial, Guardiães e Equipe da For-
mação permanente 

Tendo presente, cada vez mais, a necessidade do trabalho 
em conjunto, num espírito sinodal, e a experiência já vivida nos 
últimos anos, para a boa gestão da Província:  

– Manter a Reunião do Definitório provincial, Guardiães 
e Equipe da Formação permanente, como espaço de 
estudo, oração, convivência, troca de experiências e 
assessoria mútua, bem como assessoria ao Definitório 
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provincial. Continue sendo moderada pela Formação 
permanente, ouvindo, sempre, previamente, o Defini-
tório provincial. Que continue sendo realizada duas ve-
zes ao ano, com a duração de um dia e meio ou se-
gundo a necessidade dos temas e assuntos. Que a reu-
nião seja sempre realizada em consonância com o Con-
selho Administrativo, do qual os Guardiães participam. 

  
Em 2023 

a. Início de março de 2023 (conforme indicação ante-
rior): integração do Definitório provincial e Guardiães, 
haja vista o Capítulo provincial intermediário, po-
dendo também haver troca de Definidores e Guar-
diães. Partilha de experiências e programação do ano 
nas Fraternidades locais e regionais, com temas a 
aprofundar. 

b. 7 e 8 de agosto de 2023: partilha de experiências, com 
algum tema de estudo relevante da Ordem ou da Pro-
víncia. 

c. Local: Convento São Boaventura, Daltro Filho. 
  
Em 2024 e 2025 

a. Datas, temas de estudo e aprofundamento sejam defi-
nidos e aprovados nos Dias de Estudo e Confraterniza-
ção de 2023 e 2024, respectivamente. 

b. Local: Convento São Boaventura, Daltro Filho. 
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3. Encontro e acompanhamento dos Under Ten 
Segundo os EEPP, Art. 53, §24, “além das atribuições indi-

cadas na Ratio Formationis Franciscanae, no seu apêndice 3.3, 
compete ao Moderador da Formação permanente: Acompanhar, 
auxiliado pelo Reitor do Seminário Maior João Duns Scotus, os ir-
mãos durante os primeiros cinco anos de Profissão solene. A mo-
dalidade de acompanhamento seja descrita nas Diretrizes da For-
mação da Província”. 

– Que se mantenham os encontros dos assim chamados 
“Under Ten”. Esses encontros sejam realizados, ao me-
nos, uma vez ao ano, com o objetivo de partilha mútua 
de experiência entre os irmãos, convivência, estudo e 
fortalecimento dos vínculos, contemplando o tema da 
vivência e experiência do carisma franciscano. 

 
4. Encontro por Idades 2023 

a. Tema: Narrativa e releitura de vida, em vista da qualifi-
cação das relações fraternas, na animação da nossa 
vocação, a partir do texto dos Discípulos de Emaus. 
Que haja momentos em comum e momento próprio, 
organizado em 3 grupos por idades mais próximas. 

b. Assessoria: Irmã Lúcia Weiler, IDP.  
c. Data: a definir, sugestão: maio e setembro  
d. Local: Daltro Filho e Ipanema  

 
5. Dias de Estudo e Confraternização 2023 

São sempre momentos muito ricos e privilegiados de en-
contro, partilha, oração, estudo e do ‘comer e nos alegrar juntos’. 
Continue-se dando destaque ao estudo e à celebração dos 
                                                      
4 O artigo citado é dos EEPP em vigor, aprovados em 2014, uma vez que as al-
terações aprovadas no Capítulo Intermediário de 2022 ainda não foram homo-
logadas pelo Definitório Geral. 
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jubileus. A missa de ação de graças dos jubilares seja no final da 
tarde, seguida pela confraternização, à noite. 

 
Dias de estudo e confraternização em 2023 

a. Data:16 de outubro (início às 9h) a 18 de outubro. 
Dia 16/10, o dia todo, e 17/10, pela manhã, reser-

vado para estudo. O foco seja o aprofundamento 
dos temas centrais aprovados no Capítulo de 
2022. 

Dia 17/10 à tarde, Assembleia do ICSFA e informes 
econômicos/administrativos da PSFAB. 

Dia 18, partilha dos Secretariados, Conselhos, Go-
verno, entre outros. 

A celebração dos jubileus seja no final do dia 18, com 
a celebração da Eucaristia. Em seguida, jantar e 
confraternização de encerramento dos dias de es-
tudo. 

b. Local: Convento São Boaventura, Daltro Filho. 
 

Para 2024 e 2025 
a. Os Dias de Estudo e Confraternização de 2024 sejam 

definidos nos Dias de Estudo de 2023, bem como o 
tema de aprofundamento. 

b. A data do Capítulo provincial de 2025 seja definida 
nos Dias de Estudo de 2024, bem como o tema, lema 
e os encaminhamentos necessários. 

c. Local: Daltro Filho. 
 
6. Retiros 

– Mantenha-se dois retiros anuais: julho, em Daltro Filho, 
e setembro, em Ipanema. 
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Em 2023 
a. Tema: Celebrar a Regra 1223-2023 (Conforme Anexo 

1 da Família Franciscana, seguindo a metodologia in-
dicada). 

b. Sugestão de assessor para 2023: Frei Aldir Crocoli, 
OFMCap. 

c. Datas: conforme a tradição de ser na terceira semana 
dos meses indicados. 

d. Coordena: Equipe da Formação permanente ou alguma 
assessoria. 

e. Local: Daltro Filho e Ipanema.  
  

Em 2024 
a. Tema: Celebrar o dom dos estigmas 1224-2024 (Con-

forme Anexo 3 da Família Franciscana, seguindo a 
metodologia indicada). 

b. Datas, locais e possíveis assessores sejam definidos nos 
Dias de Estudo e Confraternização de 2023. 

  
Em 2025 

a. Tema: Celebrar o dom do Cântico das Criaturas (Con-
forme Anexo 4 da Família Franciscana, seguindo a 
metodologia indicada). 

b. Datas, locais e possíveis assessores sejam definidos nos 
Dias de Estudo e Confraternização de 2024. 

 
7. Reviver o Dom da Vocação (25 anos de VRC) e Experiência dos 
7 a 10 anos de Profissão solene 

a. Continuar participando dessas iniciativas da Conferên-
cia Brasil&CS, se elas forem mantidas. 
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b. Se algum frade com mais de 25 anos de VRF, que não 
fez a experiência, quiser fazê-la, encaminhe-se a pos-
sibilidade com o Comissariado da Terra Santa. 

 
8. Encontro dos Irmãos Leigos 

– Possibilite-se que os Irmãos Leigos participem dos en-
contros da Ordem, do Brasil&CS, FFB e CRB. 

  
9. Estudos 

a. Possibilite-se que os irmãos continuem se aperfeiço-
ando em suas competências intelectuais e profissio-
nais, tendo presente as necessidades da Província e o 
desejo dos irmãos. 

b. Há a necessidade de pensar em alguém para Espiritua-
lidade e Teologia Franciscana, visando a preparação de 
novos formadores. 

– Motivar os Frades a participar do curso sobre o 
envelhecimento, o qual acontece na ESTEF. 

– Curso para novos formadores da CFMBeCS. 
 
10. Reuniões dos Guardianatos 

a. Que esta instância continue tendo atenção especialís-
sima da Formação permanente e do Definitório pro-
vincial, como espaço de encontro, oração, partilha, 
formação e participação nos encaminhamentos e de-
cisões da Província. 

b. Segundo orientação da Ordem, além do dia do Guardi-
anato, haja um dia de retiro mensal por Fraternidade 
local, com temas a serem preparados pela Equipe da 
Formação permanente e Secretariados, contemplando 
os jubileus da Ordem, o Sínodo da Igreja, entre outros. 
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2023: os retiros nas Fraternidades sejam realizados a 
partir das orientações da JPIC, conforme aprovado no 
tema das prioridades, nos itens 2 e 3 da JPIC5.  
2024: Centenário da impressão dos estigmas de nosso 
Irmão Francisco.  
2025: Ano Santo: Centenário do Cântico e temas capi-
tulares. 

 
11. Subsídios da JPIC, SAV e outros 

– Que esses subsídios continuem sendo oferecidos e se-
jam usados como Formação permanente e oração da 
Fraternidade e em nossas presenças. Contemple-se 
na elaboração dos mesmos a transversalidade e a 
unidade entre as prioridades. 

  
12. Cursos 

– A Equipe da Formação permanente continue auxiliando 
o Definitório provincial com a indicação de cursos de 
atualização e formação dos frades, como: 
* Pós-graduação em Franciscanismo: oferecido pela 
ESTEF, em Porto Alegre. 
* Outros cursos de Pós-graduação ou Mestrados e 
Doutorados.  
* Curso para Formadores: organizado pela Conferên-
cia Brasil&CS.  
* Cursos organizados pela CRB e outros.  
* Cursos EAD e outros online, facilitando a participação 
de todos. 

 

                                                      
5 Não esquecer das propostas originais: Centenário da Regra Bulada e do Natal 
de Greccio. Que em nossas presenças se construa presépio permanente. 
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13. Outros meios de Formação permanente 
- Orientação Espiritual, segundo busca de cada Irmão. 
- “Experiência de Assis”: organizada pela FFB, se possível. 
- Encontros de Irmãos Leigos: organizados pela Conferên-

cia Brasil&Cone Sul e CRB. 
- Encontro nacional de religiosos presbíteros, promovido 

pela CRB. 
- CERNE – realizado pela CRB Nacional. 
- Cursos de Formação permanente oferecidos pela Confe-

rência dos Ministros Provinciais e Custodiais do Bra-
sil&ConeSul. 

- Grupo de Religiosos Negros e Indígenas (GRENI) – CRB.  
- Outros... 

 
14. Conteúdos a serem aprofundados no triênio 

- Prioridades e orientações do Capítulo provincial para o 
triênio; 

- Diretrizes para Evangelização; 
- Encíclica Laudato Si’; 
- Encíclica Fratelli Tutti; 
- Qualidade de vida dos frades (cuidados; exercícios físi-

cos/sono/alimentação etc.); 
- Proteção de menores e de pessoas vulneráveis; 
- Uso das mídias sociais e os cuidados com as mesmas; 
- Lei Geral de Proteção de Dados; 
- Identidade como Frades Menores; 
- Economia Fraterna; 
- Documento do Sínodo da Igreja; 
- Aprofundar o tema do abuso de poder, econômico e as-

sédio moral; 
- Formação online (live) ou presencial sobre como usar as 

mídias e o cuidado com elas; 
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- Aproveitar os cursos do Instituto Conhecimento Liberta 
(ICL); 

- No triênio, aprofundar-se na temática da conjuntura in-
ternacional (mundo multicultural, geopolítica etc.). 

- Fazer a divulgação dos cursos e estudos da CRB e outros. 
- Outros... 
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OUTRAS DECISÕES 

 
Sugestões que foram dadas e aprovadas para encaminha-

mento ao Definitório provincial: 
 
1. Suprima-se, no Conspecto, a Equipe do Cuidado Pastoral 

das Vocações, integrando-a com a dos Referenciais dos Guardia-
natos. 

 
2. Que nos Capítulos provinciais, as sessões iniciem com a 

leitura e reflexão, em grupos, de um texto dos Escritos de São 
Francisco ou das Fontes Franciscanas, de preferência de acordo 
com os assuntos a serem tratados. 

 
3. Que, durante o Capítulo provincial, seja celebrada missa 

na Igreja Matriz, junto à Comunidade local. 
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ANEXOS 

 
 

Os anexos aqui colocados não foram objeto de estudo e de 
decisão da Assembleia capitular. Trazemos, no entanto, estes tex-
tos, propostos pela Família Franciscana para a celebração dos ju-
bileus do Carisma, por estarem indicados pela Formação perma-
nente, tornando fácil aos frades a consulta aos mesmos. 
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CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA FRANCISCANA 

2023 – 2026 

UM CENTENÁRIO ARTICULADO E CELEBRADO EM VÁRIOS CENTENÁRIOS 

 

Prot. N. 01/2022 

 

01 de janeiro de 2022. 

 

A todos os Irmãos das nossas Ordens  
À Família Franciscana   
Caros Irmãos da Primeira Ordem, Irmãs Clarissas,  
Irmãos e Irmãs da TOR e da OFS e JuFra.  

  

O Senhor vos dê a paz! 

 

Há algumas semanas anunciamo-vos, com uma carta de 02 
de outubro de 2021, a criação de uma Coordenação para o Cente-
nário Franciscano. Instituímo-la para preparar bem o Centenário 
Franciscano, no qual recordaremos os 800 anos da Regra Bulada, 
do Natal de Greccio (2023), dos Estigmas (2024), do Cântico das 
Criaturas (2025) e, no seu auge, da Páscoa de Francisco (2026). 
Será “um Centenário articulado e celebrado em vários centená-
rios”.  
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Anunciamos que queríamos confiar a uma equipe de tra-
balho composta por especialistas, a tarefa de oferecer uma linha 
de trabalho para o aprofundamento carismático das etapas do 
Centenário, para a formação contínua e inicial de todos os irmãos 
e irmãs da Família Franciscana, isto é, para formação nas nossas 
Províncias, Custódias, Fraternidades OFS e outras jurisdições. A 
nossa intenção era poder oferecer algumas linhas comuns para o 
aprofundamento carismático nas nossas fraternidades e nas várias 
realidades que caminham conosco.   

Hoje temos o prazer de poder entregar-vos o texto prepa-
rado pelo grupo dos nossos irmãos e irmãs, e que fizemos nosso. 
Temos diante de nós um texto que se presta a um uso multiface-
tado e que nos ajuda a viver este caminho em comunhão. Ele ofe-
rece: orientações para a organização dos vários centenários a nível 
local, um esquema para preparar os nossos cursos de formação, 
um instrumento ágil e qualificado para poderem trabalhar sobre 
as temáticas dos diferentes centenários que articulam este único 
centenário 2023-2026, coroado pela celebração dos 800 anos da 
Páscoa do Pai Seráfico.   

Confiando-vos este instrumento, desejamo-vos uma boa 
leitura, bom trabalho, bom Centenário!  

Fraternamente vossos  

Deborah Lockwood, OSF, Presidente IFC-TOR  
Massimo Fusarelli, OFM, Ministro Geral  

Carlos Alberto Trovarelli, OFM Conv, Ministro Geral  
Amando Grujillo Cano, TOR, Ministro Geral 

Roberto Genuin, OFMCap, Ministro Geral 
Tibor Kauser, OFS 
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OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

1 Temas 
Os cinco centenários fazem parte de um único projeto te-

mático, que se desenvolverá de forma gradual e harmoniosa de 
acordo com a cronologia dos eventos celebrados. 

Os temas-chave propostos para a celebração dos centená-
rios serão considerados a partir de múltiplas perspectivas, presen-
tes em cada celebração, que se referem especificamente à dimen-
são teológica (o nosso ser em Cristo), antropológica (o nosso ser 
irmãos e irmãs), eclesiológica (o nosso ser em comunhão) e socio-
lógica (o nosso ser no mundo). 

As bases teológicas de referência serão os documentos do 
magistério da Igreja lidos a partir da perspectiva carismática fran-
ciscana. A celebração dos centenários torna-se uma ocasião pro-
pícia para apoiar, como no seu pontificado. 

A celebração dos centenários tem fundamentalmente o 
propósito e a finalidade de orientar decisivamente o nosso olhar 
para o futuro e reforçar carismaticamente a nossa identidade fran-
ciscana. 

 

2 Destinatários 
Em primeiro lugar, é de notar que os temas propostos de-

vem ser pensados e elaborados por irmãos e irmãs de todos os 
continentes. Por conseguinte, é necessário um critério para a inte-
gração de todas as culturas. 

A celebração dos centenários é, sem dúvida, uma boa 
oportunidade para tornar visível a Família Franciscana na sua to-
talidade. Seria muito oportuno que a nível nacional e/ou regional 
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todas as atividades e iniciativas fossem coordenadas por uma co-
missão representativa de toda a Família Franciscana. 

Ad intra e Ad extra: Os centenários não se destinam apenas 
a ter um impacto positivo na Família Franciscana em si mesma. É 
necessário colocar imaginação e criatividade para que também te-
nham o seu impacto em ambientes sociais e culturais não eclesiais. 

 

3 Metodologia 
Já referimos a importância das dimensões (teológicas, an-

tropológicas, eclesiológicas e sociológicas) que, como eixos trans-
versais, devem garantir a unidade e o encadeamento temático do 
caminho comemorativo plurianual. Todas as dimensões são im-
portantes nos programas ad intra e, talvez, as dimensões antropo-
lógicas e sociológicas possam ser enriquecidas nos programas ad 
extra. 

Corre-se o risco das propostas se manterem demasiado 
centradas no aspeto teórico e intelectual, pelo que seria conveni-
ente indicar em cada um dos temas o objetivo desejado com o 
tema proposto e alguma ação que dinamize a dimensão experien-
cial e prática. 

As ações são sugeridas de uma forma muito geral, uma vez 
que deverão ser concretizadas a partir dos diferentes contextos 
concretos. 

Os temas de conteúdo prestam-se a enriquecer e aprofun-
dar através de conferências, reuniões, capítulos das Esteiras, ex-
posições, peregrinações, experiências de missão, etc. 
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CELEBRANDO O CENTENÁRIO COMO FAMÍLIA FRANCISCANA 

 
Tres ordines hic ordinat:  

primumque fratrum nominat minorum 
 Pauperum que fit dominarum medius sed poenitentum  

tertius sexum capit utrumque. 
 

Ele organiza três Ordens:  
a primeira chamada dos Frades Menores,  

a segunda torna-se das pobres senhoras  
e a terceira dos penitentes que inclui ambos os sexos. 

 

É assim que nos faz rezar a antiga antífona de Laudes do 
Ofício Rítmico de Juliano de Spira, composto em 1235 para a cano-
nização de São Francisco de Assis, em que se lembra a filiação di-
reta entre o Santo e as três Ordens: a primeira dita dos Frades Me-
nores, a segunda das pobres senhoras e a terceira, a dos homens 
e mulheres desejosos por seguir Jesus no caminho da penitência 
indicado por Francisco. Na antífona, a escolha do verbo ordinat 
quer recordar a co-organização própria da Família Franciscana, 
que não pode ser reduzida a uma estrutura jurídica, mas antes re-
corda uma reciprocidade inerente, no vínculo de comunhão que é 
típico do carisma franciscano.  

A plenitude do dom recebido pelo Poverello de Assis do di-
vino Doador é assim cumprida em complementaridade e comu-
nhão vital mútua, que é o propósito da vida para “todos aqueles 
que amam o Senhor com todo o coração” (Carta a todos os Fiéis - 
primeira redação, nº 1). Por isso, queremos celebrar como Família 
Franciscana, juntamente com todos aqueles que se sentem atraí-
dos pela beleza evangélica do Poverello (cfr. Laudato si’ 10), estes 
centenários que nos oferecem uma preciosa oportunidade para 
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reviver a riqueza do nosso carisma com um olhar profético para o 
futuro. 

E queremos fazê-lo de acordo com a lógica do dom rece-
bido e dado. Na verdade, Francisco de Assis, como nos dizem as 
fontes hagiográficas, morre nu, sem nada próprio: “Pede que o 
transportassem para Santa Maria da Porciúncula, para entregar a 
Deus o espírito da vida [...] num ímpeto de fervor lançou-se com-
pletamente nu para a terra nua” (Legenda Maior 14, 3). Toda a sua 
vida foi uma jornada de vida sine proprio, isto é, de restituição, 
desde o início da sua conversão, porque só o homem que não 
guarda nada para si mesmo, mas dá tudo de si mesmo, consegue 
caminhar em fraternidade, guiado pelo desejo do Sumo Bem: “E 
restituamos ao Senhor Deus altíssimo e soberano todos os bens e 
reconheçamos que todos os bens são seus e de tudo demos-lhe 
graças, já que todos procedem dele” (Regra não Bulada 17,17).  

O Poverello foi capaz de reconhecer que tudo na sua vida 
era um dom gratuito do amor de Deus, como ele próprio afirma 
no seu Testamento: “O Senhor deu-me a graça de começar a fazer 
penitência... o Senhor deu-me irmãos... o mesmo Altíssimo me re-
velou que devia viver segundo a forma do Santo Evangelho” (Tes-
tamento, 1-14). Ele não só recebeu os dons divinos, mas também 
escolheu devolvê-los, por isso, hoje, 800 anos depois, podemos 
celebrar como Família Franciscana estes cinco centenários que nos 
convidam a viver segundo a lógica do amor acolhido, que se torna 
doação e restituição.  

Comecemos, irmãs e irmãos, porque agora cabe-nos a nós 
devolver e restituir os dons que o Irmão Francisco nos deu. 

 

  



87 

1 CELEBAR A REGRA  1223-2023 

 

1.1 Textos 
Regra Bulada 1, 1; Regra de Santa Clara 1, 1; Regra dos Ir-

mãos e Irmãs da Terceira Ordem Regular 1, 1; Regra dos Irmãos e 
Irmãs da Ordem Franciscana Secular, 4; Testamento 14-15; Anô-
nimo Perusino, 11.  

Todos os membros da Família Franciscana professam uma 
Regra que se torna uma forma de vida e que consiste em observar 
o Evangelho. Celebrar a Regra Bulada lembra-nos que, para Fran-
cisco de Assis, o núcleo dele é o Evangelho, como afirma no Testa-
mento: “O mesmo Altíssimo me revelou que devia viver segundo 
a forma do Santo Evangelho. E eu assim o fiz escrever em poucas 
e simples palavras, e o senhor Papa mo confirmou” (Testamento, 
14-15). A escuta orante das palavras de Jesus Cristo fê-lo exclamar 
juntamente com os seus primeiros irmãos: “Aqui está o que dese-
jávamos, aqui está o que procurávamos!”. E o bem-aventurado 
Francisco acrescentou: “Esta será a nossa regra” (Anônimo Peru-
sino, 11). 

Nenhum membro da Família Franciscana professa a sua Re-
gra em privado, porque é chamado a viver o Evangelho na frater-
nidade. É importante recordar que Francisco compõe a Regra Bu-
lada durante um período da sua vida em que tem de enfrentar nu-
merosas tensões e crises a nível fraterno, mas ele não renuncia à 
profecia de viver como irmão de todos e convida-nos a fazer o 
mesmo. Hoje, a Igreja, ao promover a sua dimensão sinodal e co-
munitária, apresenta a figura de Francisco de Assis como um mo-
delo de fraternidade, chamando-o de “Santo do amor fra-
terno”(Fratelli tutti 2), porque os seus gestos e palavras ainda po-
dem, ao fim de 800 anos, iluminar o caminho de uma comunidade 
eclesial que procura tornar-se uma Igreja em saída, sinodal, 
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ouvindo todos, perto dos mais pequenos, portador de uma boa 
notícia que tem a força para preencher com alegria e significado a 
vida de quem a acolhe (cfr. Evangelii Gaudium 21).  

Celebrar a Regra Bulada como Família Franciscana é uma 
oportunidade para nos conhecermos melhor, promover a comu-
nhão e a confiança mútua entre nós, redescobrir a importância de 
sonhar juntos e abrir novos caminhos evangélicos que nos permi-
tam tornar-nos uma fraternidade aberta e extrovertida, constru-
tora de uma nova cultura, a cultura do encontro e da amizade so-
cial, uma fraternidade que quer chegar a todos os membros da so-
ciedade, “cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convic-
ções, “cada qual com a sua própria voz, mas todos irmãos!” (Fra-
telli tutti 8). 

 

1.2 O nosso ser em Cristo 
A Regra consiste em “observar o Santo Evangelho de Nosso 

Senhor Jesus Cristo” (Regra Bulada 1, 1).  

a Objetivo  
Amar e conhecer sempre melhor a Regra que professa-

mos.  

b. Ações 
• Verificar que lugar ocupa, na nossa vida quotidiana, o 

Evangelho e a Regra que professamos.  

• Utilizar excertos da nossa Regra para enriquecer a vida 
de oração.  

• Confrontarmo-nos constantemente com a nossa Regra, 
de tal forma que possa iluminar o discernimento pessoal e fra-
terno. 
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1.3 O nosso ser irmãos e irmãs 
“Se a mãe cria e ama o seu filho carnal, com quanta mais 

solicitude não deve cada um amar e ajudar a seu irmão espiritual?” 
(Regra Bulada 6, 8).  

a. Objetivo 
Redescobrir a importância básica da Regra para salvaguar-

dar e nutrir a vida fraterna.  

b. Ações 
• Organizar dias de estudo e reflexão em torno da nossa 

Regra para encontrar juntos, em fraternidade, as formas mais ade-
quadas de a encarnar nas nossas atividades diárias.  

• Fomentar espaços de encontro que nos permitam melho-
rar a qualidade das relações dentro das nossas famílias, das nossas 
fraternidades, nos contextos de trabalho, etc.  

• Promover iniciativas, juntamente com os outros mem-
bros da Família Franciscana, que fomentem o conhecimento recí-
proco e aumentem a comunhão fraterna. 

 

1.4 O nosso ser em comunhão 
“Na fé católica, observemos a pobreza, a humildade e o 

Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que firmemente 
professamos” (Regra Bulada 12, 4).  

a. Objetivo 
Restaurar o sentido e significado da nossa forma de viver a 

Regra na Igreja, promovendo a fraternidade e a sinodalidade como 
estilos eclesiais.  

b. Ações 
• Verificar se o modo de viver a nossa Regra, que professá-

mos na Igreja, nos impele a realizar o nosso trabalho pastoral e as 
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nossas atividades apostólicas em comunhão com a Igreja local e 
universal.  

• Participar no caminho sinodal realizado nas nossas Igrejas 
locais, valorizando a variedade de dons e de carismas que o Espí-
rito Santo inspira em benefício de toda a família humana.  

• Sempre que possível, renovar publicamente a profissão 
da nossa Regra. 

 

1.5 O nosso ser no mundo 
“Quando vão pelo mundo, não litiguem nem questionem, 

nem censurem os demais” (Regra Bulada 3, 10).  

a. Objetivo 
Partindo do nosso testemunho de fraternidade e de mino-

ridade na vivência da nossa Regra, colaborar na construção de la-
ços de unidade dentro da sociedade e das instituições que a cons-
tituem.  

b. Ações 
• Promover propostas destinadas a revigorar as relações 

entre membros das comunidades cristãs, bem como entre comu-
nidades e outros grupos sociais e religiosos, alimentando a cultura 
do encontro e da amizade social.  

• Valorizar a força evangelizadora do património cultural e 
artístico presente na Família Franciscana, para que se torne um 
instrumento de encontro e diálogo com a sociedade contemporâ-
nea. 
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2 CELEBRAR O NATAL DE GRECCIO 1223-2023 

 

2.1 Textos 
1 Celano 84-87; Exortação I, 16-21; Carta a toda a Ordem 

26-29; Ofício da Paixão do Senhor, Salmo XV.  

 

Tomás de Celano, ao apresentar a história da celebração 
do Natal em Greccio, refere-se às motivações que empurram Fran-
cisco de Assis para montar o presépio e celebrar a Eucaristia numa 
gruta. O Poverello pára em Greccio porque quer considerar a con-
cretização da encarnação, ou seja, a simplicidade, a pobreza e a 
humildade do Filho de Deus “que a Si mesmo se nos deu com sumo 
e inefável amor” (1 Celano 87). Encontramos a mesma dinâmica 
na contemplação da Eucaristia. Na verdade, Francisco convida-nos 
não só a ver com os olhos do corpo, mas também a contemplar 
com os olhos do espírito a humildade e a concretização do amor 
divino, que é oferecida na Eucaristia: “Eis que ele se humilha cada 
dia, como quando baixou do seu trono real a tomar carne no seio 
da Virgem; cada dia vem até nós em aparências de humilde; cada 
dia desce do seio do Pai, sobre o altar” (Exortação I, 16-18).  

Celebrar como Família Franciscana o centenário do Natal 
de Greccio é um convite a parar diante do mistério da encarnação 
para contemplar a grandeza do amor divino pela humanidade. O 
Filho de Deus também se torna Filho do Homem, torna-se um de 
nós, nosso irmão (cfr. Carta a todos os Fiéis - 2ª redação, 56). A 
nossa fé na encarnação exorta-nos a descobrir as semina Verbi 
presentes em todas as culturas e na sociedade contemporânea, de 
forma a fazer florescer as sementes da humanidade ali encontra-
das. Além disso, exorta-nos não só a defender a vida, mas também 
a tornarmo-nos instrumentos de vida e humanidade nas nossas 
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famílias e fraternidades, ao ponto de chegarmos àqueles que já 
não são considerados humanos, mas apenas de desperdício social. 
A concretização com que Francisco de Assis celebrou o mistério da 
encarnação em Greccio convida-nos a recuperar a consciência de 
“que somos depositários de um bem que humaniza, que ajuda a 
levar uma nova vida. Não há nada melhor para transmitir aos ou-
tros” (Evangelii Gaudium 264). 

No dia de Natal, o Poverello rezou junto com os seus con-
frades: “Eis o dia que o Senhor fez: exultemos e alegremo-nos com 
eles! Porque nos foi dado o santíssimo e dileto Menino, e por nós 
nasceu durante uma viagem e foi deitado num presépio, por não 
havia lugar para ele na estalagem” (Ofício da Paixão V, 6-7). Recor-
dando o centenário do presépio de Greccio, somos convidados a 
considerar não só qual é o lugar que Jesus ocupa nos nossos cora-
ções, mas também se há espaço para aqueles com quem Ele que-
ria identificar: “Em verdade vos digo: sempre que fizestes isto a 
um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizes-
tes” (Mt 25, 40). Cristo Jesus, com a sua encarnação, eliminou to-
das as distâncias que o separavam da humanidade e chama-nos a 
fazer o mesmo, isto é, a nos aproximarmos dos nossos irmãos e 
irmãs para acolhê-los, tocá-los com misericórdia, como nos lembra 
o Magistério da Igreja: “Com a simplicidade daquele sinal, São 
Francisco realizou uma grande obra de evangelização. (…) De 
modo particular, desde a sua origem franciscana, o Presépio é um 
convite a «sentir», a «tocar» a pobreza que escolheu, para Si 
mesmo, o Filho de Deus na sua encarnação, tornando-se assim, 
implicitamente, um apelo para O seguirmos pelo caminho da hu-
mildade, da pobreza, do despojamento, que parte da manjedoura 
de Belém e leva até à Cruz, e um apelo ainda a encontrá-Lo e servi-
Lo, com misericórdia, nos irmãos e irmãs mais necessitados” (Ad-
mirabile signum 3). 
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2.2 O nosso ser em Cristo 
“Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho 

Unigénito” (Jo 3,16). 

a. Objetivo 
Renovar a nossa vida de fé para que se torne mais encar-

nada e concreta.  

b. Ações 
• Recuperar a consciência de que a vida quotidiana, com as 

suas alegrias e dificuldades, é um lugar privilegiado de encontro 
com o Senhor.  

• Assegurar uma adequada importância à vida litúrgica e 
sacramental, para progredir na vida da fé.  

• Verificar o modo como celebramos o Natal e outras festas 
litúrgicas para ver se refletem a simplicidade, a pobreza e a humil-
dade desejadas por Francisco de Assis. 

 

2.3 O nosso ser irmãos e irmãs 
“Ó homem, considera a quanta grandeza o Senhor Deus te 

levantou, pois ele criou, dando-te um corpo à imagem do seu Filho 
dileto, e dando-te um espírito à sua própria semelhança” (Exorta-
ção V, 1).  

a. Objetivo 
Recuperar um olhar integral, livre de divisões e dicotomias, 

sobre o ser humano e sobre a sua constitutiva reciprocidade ho-
mem-mulher. 

b. Ações 
• Assegurar que as propostas formativas das nossas frater-

nidades favoreçam a implementação de processos formativos in-
tegrais, do ponto de vista humano, espiritual e interpessoal.  
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• Incentivar iniciativas concretas que contribuam para su-
perar todas as formas de oposição entre homens e mulheres, lei-
gos e padres ou pessoas consagradas. 

 

2.4 O nosso ser em comunhão 
“Salve, Senhora santa Rainha, santa Mãe de Deus, Maria, 

virgem convertida em templo” (Saudação à Bem-aventurada Vir-
gem Maria, 1).  

a. Objetivo 
Viver em minoridade a nossa pertença eclesial.  

b. Ações 
• Verificar se o nosso serviço pastoral nas comunidades 

eclesiais reflete a dimensão materna da Igreja e se caracteriza pela 
humildade e pela pobreza, que são reveladas na Encarnação e na 
Eucaristia.  

• Rever o nosso modo de celebrar a Eucaristia, para que 
esta possa ser vivida autenticamente como fonte e cume da vida 
cristã e uma nascente de comunhão e fraternidade.  

• Trazer a proximidade maternal da Igreja aos nossos ir-
mãos e irmãs que estão nas periferias existenciais das nossas co-
munidades eclesiais. 

 

2.5 O nosso ser no mundo 
“Deus disse: ‘Façamos o homem à nossa imagem, à nossa 

semelhança’” (Gn 1, 26).  

a. Objetivo 
Amar e servir todos os seres humanos, promovendo a sua 

dignidade como criatura, feita à imagem e semelhança de Deus. 
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b. Ações 
• Criar espaços de reflexão e debate a favor da dignidade 

de cada vida humana, que conduza a um compromisso a favor da 
defesa da vida, desde a concepção até à morte natural.  

• Promover ações destinadas a defender os direitos das 
mulheres.  

• Prestar assistência aos pais que têm dificuldades em 
acompanhar o crescimento e a educação dos filhos.  

• Ajudar os vários centros de acolhimento para crianças ór-
fãs, para crianças de rua, para jovens sujeitos a qualquer tipo de 
dependências, etc. 
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3. CELEBRAR O DOM DOS ESTIGMAS 1224-2024 

 

3.1 Textos 
1 Celano 94-95; Legenda Maior 13, 1-10; Louvores ao Deus 

Altíssimo; Bênção a Frei Leão; 2 Celano 49. 

  

As fontes hagiográficas dizem-nos que Francisco de Assis, 
após um período intenso de atividade apostólica, retirou-se para 
La Verna para realizar uma quaresma de jejum e oração, de acordo 
com era habitual. É precisamente neste contexto de silêncio e ora-
ção que o Poverello recebe a visita do Serafim alado, uma vez que 
só o silêncio permite ouvir e acolher aquele que fala. Em La Verna, 
o profundo desejo que animava o Poverello para seguir Cristo e 
conformar-se totalmente a Ele é realizado no encontro com o Cru-
cificado, que imprime no seu coração e corpo os sinais do amor. 
São Boaventura resume assim a experiência de Francisco: “O amor 
autêntico a Cristo transformou o amante na própria imagem do 
Amado” (Legenda Maior 13, 5). O encontro com o Amado torna-
se um cântico de louvor; por isso, Francisco, após o encontro com 
o Crucificado, compõe os Louvores ao Deus Altíssimo, uma oração 
que flui de um coração apaixonado, totalmente centrado no Tu di-
vino: “Tu és santo, Senhor Deus único, o que fazes maravilhas. Tu 
és forte, Tu és grande, Tu és altíssimo...” (Louvores ao Deus Altís-
simo, 1-2).  

Celebrar como Família Franciscana o centenário da impres-
são dos estigmas é um convite para recuperar na nossa vida quo-
tidiana aquela dimensão do silêncio orante e contemplativo que 
nos coloca diante do essencial, que nos permite reconhecer o de-
sejo pelo infinito que reside nos nossos corações, que nos permite 
escutar a nós mesmos, aos outros e a Deus. Na verdade, ainda hoje 
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o Poverello é apresentado como uma pessoa que fez da escuta um 
modo de vida: “São Francisco de Assis escutou a voz de Deus, es-
cutou a voz dos pobres, escutou a voz do enfermo, escutou a voz 
da natureza. E transformou tudo isso num estilo de vida. Desejo 
que a semente de São Francisco cresça em tantos corações” (Fra-
telli tutti, 48). 

Depois de receber os sagrados estigmas, “Francisco desceu 
do monte, trazendo consigo a imagem do Crucificado, não escul-
pida em blocos de pedra ou de madeira por qualquer mão habili-
dosa, mas reproduzida na própria carne pelo dedo do Deus vivo” 
(Legenda Maior 13, 5). E assim como foi tocado pelo dedo de Deus, 
agora ele próprio vai ao encontro dos pobres, dos doentes e dos 
necessitados para tocá-los, para lhes transmitir o amor divino. O 
encontro com o Crucificado leva Francisco ao encontro com os cru-
cificados da história, cuja dor deseja aliviar, como no episódio do 
homem atormentado pelo frio, narrado por São Boaventura: “In-
flamado pelo fogo do amor divino, Francisco só lhe estendeu a 
mão e lhe tocou-lhe. Espantoso! Ao contato dessa mão sagrada, 
que trazia o incêndio das brasas do Serafim, o homem deixou de 
sentir frio e teve a sensação de se encontrar numa corrente de ar 
quente, como a sair da porta de um forno” (Legenda Maior 13, 7). 
Recordar e celebrar Francisco tocado pelo Crucificado, exorta-nos 
a sair de nós mesmos para “tocar a carne sofredora de Cristo nos 
outros” (Gaudete et Exsultate 37) e, ao mesmo tempo, a deixar-
nos ser tocados e desafiados por muitas situações dramáticas de 
dor e sofrimento em que se encontram imersos tantos dos nossos 
irmãos e irmãs de todo o mundo. 

 

 

 



98 

3.2 O nosso ser em Cristo 
“Carrego no meu corpo os estigmas de Jesus” (Gal 6,17).  

a. Objetivo 
Renovar o modo como vivemos a nossa comum vocação 

cristã, para chegar a uma autêntica configuração com o Cristo po-
bre e crucificado, de modo a trazer os estigmas da sua presença 
em nós.  

b. Ações 
• Revitalizar os espaços de encontro com o Senhor, que já 

estão presentes na nossa vida pessoal.  

• Recuperar o valor do silêncio como condição fundamen-
tal para poder escutar Deus, a nós mesmos e aos outros.  

• Utilizar os caminhos ascéticos que a Igreja e a nossa tra-
dição franciscana nos oferecem, para que os nossos desejos, puri-
ficados de qualquer forma de egoísmo, estejam centrados apenas 
em Deus. 

 

3.3 - O nosso ser irmãos e irmãs 
“Recebestes de graça, dai de graça” (Mt 10,8).  

a. Objetivo 
Aprofundar a cultura da gratuidade e do dom, para que ca-

racterizasse significativamente a nossa vida em conjunto. 

b. Ações 
• Fomentar, nas nossas famílias e fraternidades, uma ati-

tude de verdadeiro diálogo, que permita a escuta, a compreensão, 
o conhecimento e o acolhimento recíproco.  

• Encorajar gestos concretos de serviço altruísta, que ex-
pressem e concretizem o dom de nós mesmos.  
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• Vigiar as nossas palavras e os nossos julgamentos, para 
que “toquem” os outros sempre com misericórdia e compaixão. 

 

3.4 O nosso ser em comunhão 
“Fomos curados pelas suas chagas” (Is 53, 5).  

a. Objetivo 
Viver a nossa pertença eclesial testemunhando o amor mi-

sericordioso que flui do Crucificado.  

b. Ações 
• Incentivar a criação de espaços para escutar e acolher os 

jovens, os descartados, os excluídos e as minorias.  

• Colaborar para que as nossas Igrejas locais possam tor-
nar-se “igrejas em saída”, chegando ao encontro de todos aqueles 
que se distanciaram da fé, dos mais pequenos e dos necessitados.  

• Apoiar iniciativas de natureza ecuménica e inter-religi-
osa, procurando contribuir para a “cura” das feridas que impedem 
a comunhão. 

 

3.5 O nosso ser no mundo 
“O mesmo Senhor me conduziu ao meio dos leprosos, e 

com eles usei de misericórdia” (Testamento, 2).  

a. Objetivo 
Deixar sermos tocados e interpelados pelas muitas situa-

ções de dor e sofrimento que encontramos nos ambientes em que 
vivemos e trabalhamos.  
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b. Ações 
• Exercitarmo-nos na arte de contemplar Cristo nos sofri-

mentos e nas dificuldades das pessoas que conhecemos diaria-
mente.  

• Servir com dedicação e ternura as feridas do corpo e do 
espírito de todos aqueles que, à nossa volta e nas nossas fraterni-
dades, estão aflitos e sem esperança.  

• Promover o encontro com aqueles que não acreditam em 
Deus ou não professam qualquer religião, favorecendo iniciativas 
comuns destinadas a ajudar os pobres e necessitados. 
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4. CELEBRAR O CÂNTICO DAS CRIATURAS 1225-2025 

 

4.1 Textos 
Cântico das Criaturas; Legenda Perusina, 83; Espelho de 

Perfeição, 100- 101 e 120; 2 Celano, 165; Legenda Maior 9, 1.  

 

Francisco de Assis está agora quase completamente cego 
quando compõe o Cântico das Criaturas. No entanto, com um 
olhar de fé cheio de gratidão, contempla as maravilhas da criação 
e consegue compreender a presença do Criador que lhes dá sen-
tido. Todas as criaturas, espelho das perfeições divinas, são irmãos 
e irmãs porque são obra e dom do mesmo Autor. Todas juntas 
constituem o coro da criação, que contempla, louva e agradece a 
Deus Criador, “o grande Esmoler” que dá amplamente e com bon-
dade (2 Celano 77). O Cântico é a expressão e a confissão conclu-
siva da vida do Poverello, que recapitula todo o seu caminho de 
conformação a Cristo, o Filho amado. A sua fé na paternidade de 
Deus torna-se um canto de louvor que proclama a fraternidade de 
todas as criaturas e a sua beleza. Na verdade, “Francisco via, nas 
coisas belas, a beleza suprema do Criador, e pelas pegadas que ele 
deixara impressas nas coisas, ia seguindo o Bem-amado, de tudo 
se servindo como escada para subir e chegar àquele que é todo 
desejável” (Legenda Maior 9, 1).  

Celebrar como Família Franciscana o centenário do Cântico 
das Criaturas leva-nos a uma mudança radical na nossa relação 
com a criação, que consiste em substituir a posse pelos cuidados 
da nossa casa comum. Na verdade, cada um de nós deve respon-
der a estas perguntas com sinceridade: Como quero viver a relação 
com as outras criaturas? Como um dominador que arroga para si 
mesmo o direito de fazer com eles o que quer? Como consumidor 
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de recursos que vê neles uma oportunidade de aproveitar os mes-
mos? Ou como um irmão que para diante da criação, admira a sua 
beleza e cuida da vida? Estamos perante um desafio antropológico 
e ecológico que determinará o nosso futuro, porque está ligado ao 
futuro da nossa Mãe e Irmã Terra. Somos convidados a reencan-
didá-lo6 à sociedade contemporânea “a língua da fraternidade e 
da beleza na nossa relação com o mundo” (Laudato si’ 11). A atual 
crise ecológica revela-nos que “o ambiente humano e o ambiente 
natural degradam-se em conjunto” (Laudato si’ 48). Esta consciên-
cia permite-nos compreender que o ambiente humano e o ambi-
ente natural são preservados e embelezados em conjunto, da 
mesma forma. Cuidar da casa comum sem cuidar da casa interior, 
o nosso coração, não é o caminho certo: precisamos de uma con-
versão ecológica e integral ao mesmo tempo, porque “a crise eco-
lógica é um apelo a uma profunda conversão interior” (Laudato si’ 
217). De fato, a última estrofe do Cântico lembra-nos que só aque-
les que têm um coração livre, capaz de parar a lógica do ódio e da 
vingança através do perdão, podem tornar-se instrumentos de re-
conciliação e harmonia, profecia de fraternidade, como o próprio 
Francisco, que viveu “numa maravilhosa harmonia com Deus, com 
os outros, com a natureza e consigo mesmo” (Laudato si’ 10). 

 

4.2 O nosso ser em Cristo 
“Louvado sejas meu Senhor, com todas as tuas criaturas, 

especialmente o meu senhor irmão Sol, o qual faz o dia e por ele 
nos alumias. E ele é belo e radiante, com grande esplendor: de ti, 
Altíssimo, nos dá ele a imagem” (Cântico das Criaturas 3-4).  

                                                      
6 Nota do editor: Derivado do verbo candiar: dirigir ou guiar. = Reencaminhá- 
-lo, redirigi-lo, reorientá-lo. 
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a. Objetivo 
Recuperar um olhar contemplativo que saiba reconhecer a 

presença e beleza do Criador, que se revela em todas as criaturas.  

b. Ações 
• Dedicar frequentemente tempo adequado à contempla-

ção da criação, para compreender a sua beleza e agradecer a Deus 
por ela.  

• Utilizar o Cântico das Criaturas como inspiração para a 
oração e meditação, para que nos ajude a compreender os laços 
que nos unem a todas as criaturas.  

• Examinar atentamente e pôr em prática de forma respon-
sável as propostas operacionais presentes na encíclica Laudato si’, 
recorrendo às numerosas ajudas que as várias comissões da Famí-
lia Franciscana publicaram. 

 

4.3 O nosso ser irmãos e irmãs 
“Tu és trino e uno... Tu és beleza” (Louvores ao Deus Altís-

simo 3-4)  

a. Objetivo 
Redescobrir a importância da vocação comunitária, inscrita 

na nossa criação à imagem e semelhança do Deus da Trindade.  

b. Ações 
• Criar ocasiões para encontrar outros membros de famí-

lias e fraternidades franciscanas, para descobrir a beleza e as coi-
sas positivas encontradas nelas, e agradecer a Deus. 

• Identificar quais são as ações que contribuem para a de-
terioração dos nossos laços com a criação, agravando a atual crise 
ecológica, para as superar de forma responsável.  
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• Empreender um decisivo caminho de conversão ecoló-
gica integral, que nos permita cuidar da nossa casa comum, pro-
movendo e reforçando nas nossas famílias e fraternidades as prá-
ticas de redução de resíduos, reutilização de materiais, reciclagem, 
utilização responsável de recursos como a água, etc. 

 

4.4 O nosso ser em comunhão 
“A própria criação será libertada da escravatura da corrup-

ção para alcançar a liberdade na glória dos filhos de Deus” (Rom 8, 
21).  

a. Objetivo 
Ganhar consciência da nossa responsabilidade eclesial de 

promover a cura da relação entre o Criador e as criaturas e a recu-
peração da sua harmonia original.  

b. Ações 
• Aprofundar a consciência de que todos partilhamos a 

mesma casa e que, portanto, todos temos de cuidar dela.  

• Promover iniciativas destinadas a alcançar uma econo-
mia inclusiva, em consonância com o magistério social da Igreja, 
como resposta concreta e alternativa às estruturas sociais que 
“descartam” as pessoas que não são economicamente produtivas.  

• Dar maior espaço e visibilidade aos grupos eclesiais de 
Justiça, Paz e Integridade da Criação. 

 

4.5 O nosso ser no mundo 
“Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa” 

(Gn 1, 31).  
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a. Objetivo 
Crescer na consciência de que o ambiente humano e o am-

biente natural se protegem e embelezam reciprocamente.  

b. Ações 
• Colaborar com todas as pessoas de boa vontade para tor-

nar a casa comum mais habitável.  

• Promover o trabalho em rede com as várias organizações 
sociais e religiosas, que partilham conosco a preocupação de ouvir 
e dar uma resposta ao grito da terra e dos pobres. 

• Promover uma cultura de diálogo e de fraternidade, in-
dispensável para superar a cultura do lucro e do desperdício, atra-
vés de iniciativas que envolvam todos, sem distinção de língua, cul-
tura, etnia ou religião. 
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5. CELEBRAR A PÁSCOA DE FRANCISCO DE ASSIS 1226-2026 

 

5.1 Textos 
Testamento; Testamento de Siena (cf. Legenda Perusina 

59); 1 Celano 109; Legenda Maior 15; Última estrofe do Cântico 
das Criaturas.  

 

Na sociedade contemporânea, o pensamento da morte é 
muitas vezes removido, não só porque nos lembra que somos cri-
aturas limitadas, mas também porque deixa descobertos os títulos 
falsos que nos fazem sentir senhores do tempo e da vida. Francisco 
de Assis, por outro lado, saúda a irmã morte cantando, porque en-
tendeu que não é o fim de tudo, mas o fim que nos permite entrar 
na plena comunhão com Deus. Na verdade, a vida é um dom que 
deve ser restituído: “Em conclusão: nada de vós mesmos retenhais 
para vós, a fim de que totalmente vos possua aquele que total-
mente a vós se dá” (Carta a Toda a Ordem 29).  

No final dos seus dias, Francisco contempla a sua vida e 
descobre a presença e a ação do Senhor em todo o lado, pelo que 
no Testamento repete como um refrão: “O Senhor deu-me, Irmão 
Francisco... O Senhor deu-me tão grande fé nas suas igrejas... deu-
me o Senhor e dá-me tanta e tal fé... E, depois que o Senhor me 
deu o cuidado dos irmãos, ninguém me ensinava o que devia fazer, 
mas o mesmo Altíssimo me revelou que devia viver segundo a 
forma do santo Evangelho” (Testamento 1-14). É a mesma atitude 
de Clara de Assis quando escreve o seu Testamento, nos últimos 
dias da sua vida. Na verdade, Deus também é reconhecido por ela 
como o Doador, a quem se deve agradecer por todos os dons que 
concede, especialmente pelo da vocação (cfr. Testamento de 
Santa Clara 1-2).  
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Celebrar os 800 anos da Páscoa de Francisco de Assis é um 
convite para contemplar a nossa história pessoal e a da nossa Fa-
mília Franciscana com um olhar de fé, que saiba compreender a 
presença e a ação divina em tudo, mesmo nas situações difíceis e 
dramáticas que vivemos ou que devemos viver no presente. É uma 
oportunidade para agradecer a Deus por todos os dons que nos 
concedeu, especialmente pelo dom de Francisco de Assis e da sua 
experiência evangélica, que se tornou um carisma articulado em 
diferentes tons de discípulo e apostolado, e que ainda hoje tem a 
força para desafiar mulheres e homens de todas as culturas, den-
tro e fora da Igreja Católica.  

Perto do seu trânsito, Francisco disse aos seus irmãos: ‘“Ir-
mãos, comecemos a servir o Senhor Deus, porque até agora pouco 
ou nada fizemos’. Julgava não ter chegado ainda à meta: perseve-
rando incansável no propósito de uma santa renovação de vida, 
esperava poder recomeçar de novo. Estava disposto, inclusiva-
mente, a colocar-se outra vez ao serviço dos leprosos”’ (1 Celano 
103). A Páscoa de Francisco lembra-nos que todos os dias é uma 
oportunidade para recomeçar, para renovar a nossa resposta ao 
apelo do Senhor que nos envia ao mundo inteiro, como irmãos e 
irmãs, para dar testemunho com as palavras e as ações, de modo 
a atrair todos ao amor de Deus (cfr. Paráfrase do Pai Nosso 5).  

Finalmente, celebrar o trânsito do Poverello é uma ocasião 
para lembrar que todos nós somos chamados à santidade, e que, 
tal como ele, somos convidados a refletir a beleza do Evangelho e 
da nossa vocação franciscana, porque “a santidade é o rosto mais 
belo da Igreja”. (Gaudete et exsultate 9). 

 

5.2 O nosso ser em Cristo 
“E atribuamos todos os bens ao Senhor Deus altíssimo e 

soberano, reconhecendo que todos lhe pertencem e dando-lhe 
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graças por todos eles, já que dele procede todo o bem” (Regra não 
Bulada 17, 17).  

a. Objetivo 
Reconhecer Deus como o Doador a quem devemos resti-

tuir todos os bens com louvor e gratidão.  

b. Ações 
• Manter viva a consciência de que a nossa vida é um dom 

para ser restituído.  

• Iluminados pelo Testamento de Francisco de Assis, refa-
zer a nossa história pessoal tentando reconhecer nela a ação de 
Deus, para o agradecer e glorificar.  

• Renovar um espírito de gratidão pelo dom da vocação 
cristã e por pertencer à Família Franciscana. 

 

5.3 O nosso ser irmãos e irmãs 
“O Senhor deu-me irmãos” (Testamento 14).  

a. Objetivo 
Celebrar o dom do Irmão Francisco e da fraternidade.  

b. Ações 
• Organizar dias de estudo e reflexão em torno da figura de 

Francisco de Assis e da espiritualidade franciscana para procurar 
em conjunto, em fraternidade, as formas mais adequadas para en-
carná-la no presente.  

• Nas fraternidades, promover espaços de encontro e dis-
cussão, onde todos possam partilhar a forma como vivem o ca-
risma franciscano, os seus sonhos, dificuldades, etc.  
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• Planificar, com os outros membros da Família Francis-
cana, espaços litúrgicos que nos permitam celebrar o dom do Ir-
mão Francisco e da fraternidade. 

 

5.4 O nosso ser em comunhão 
“O Senhor deu-me tanta fé nas igrejas” (Testamento 4).  

a. Objetivo 
Celebrar na Igreja o dom do carisma de São Francisco.  

b. Ações 
• Promover o conhecimento do nosso carisma não só nas 

nossas comunidades, paróquias, centros educativos, etc., mas 
também onde não haja presença da Família Franciscana.  

• Organizar, juntamente com os outros membros das nos-
sas comunidades eclesiais, reuniões, liturgias, etc., para celebrar o 
dom que São Francisco representa para a Igreja.  

• Propor Francisco de Assis como modelo de santidade e, 
portanto, de verdadeira humanidade, que nos ajuda a valorizar e 
desenvolver as sementes da humanidade que estão presentes em 
todas as culturas e na sociedade contemporânea. 

 

5.5 O nosso ser no mundo 
“Pois para isto vos enviou ao mundo: para que, por pala-

vras e obras, deis testemunho da sua voz” (Carta a Toda a Ordem 
8).  

a. Objetivo 
Apoiar a evangelização como oportunidade para restituir 

generosamente os dons recebidos. 
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b. Ações 
• Incentivar as fraternidades a darem testemunho de espe-

rança e de alegria através de iniciativas concretas de anúncio e 
evangelização.  

• Educar-se para ler os sinais dos tempos com sabedoria, 
para reconhecer prontamente o quanto o Espírito está a trabalhar 
com criatividade e novidade entre os homens e mulheres do nosso 
tempo.  

• Assumir o compromisso de estar presente e visitar, com 
frequência e disponibilidade, os irmãos e irmãs que vivem nos lu-
gares mais periféricos e marginalizados, para lhes levar a palavra 
de alegria e salvação do Evangelho.  

• Apresentar à sociedade a figura de Francisco de Assis e a 
história da nossa Família aproveitando o património cultural e ar-
tístico presente nas nossas fraternidades, igrejas, museus, etc. 

 

CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA FRANCISCANA 

 
 
 


