
N° 304

ÍndiceJUNHO 2017

01  Documentos da Ordem em 
versão eletrônica 

02  Um novo Bem-aventurado para 
a Ordem

03  Luciano Botovasoa, Terciário 
Franciscano: Bem-aventurado

04 Eleições e nomeações
06  Fr. Carlos Cartagena. De volta 

à casa do Pai 
  3 de julho: Dia da Família Ca-

puchinha
07  A Regra da OFS completa  

40 anos
08  Sabores da Indonésia 
10  Curso de formação permanen-

te 2017 para as línguas portu-
guesa e espanhola 

Há cerca de cinco meses, várias 
pessoas estavam trabalhando 

em tempo integral para realizar um 
projeto desafiador para o site da Cú-
ria Geral www.ofmcap.org.
Na mente do Ministro Geral e de 
seu Conselho, havia o desejo de or-
ganizar e colocar à disposição dos 
irmãos os últimos documentos da 
Ordem em versão digital, e torná-los 
de fácil acesso.
Realizou-se, assim, o projeto de 
apresentar todos os Conselhos Ple-
nários da Ordem e as Cartas dos 
Ministros Gerais desde 1994.
Tais documentos agora são acessí-
veis no site da Ordem em 7 línguas, 
nas versões mais utilizadas pelos 
dispositivos eletrônicos: Word, PDF, 
EPUB e MOBI. 

Documentos da Ordem em 
versão eletrônica

Todos os documentos foram ela-
borados e preparados para seu uso 
eletrônico; isso significa que contêm 
índices eletrônicos, tornando-se pos-
sível navegar no próprio documento, 
graças ao dispositivo utilizado.
Agora, e-book, tablet ou iPad, e os 
próprios smartphones podem ser 
utilizados como leitores dos docu-
mentos da Ordem.
Desejamos que este trabalho seja 
útil para os frades, oferecendo a 
possibilidade de ler, reler e estudar 
os documentos, a fim de aprofundar 
o conhecimento da nossa vida capu-
chinha através das indicações dadas 
à Ordem nos últimos anos pelos 
Conselhos Plenários e documentos 
dos Ministros Gerais.
Tal documentação se encontra no 
site www.ofmcap.org, na seção “Do-
cumentos”.
Boa leitura e bom estudo!

Documentos 
Conselhos Plenários 
da Ordem
Cartas do  
Ministro Geral 
fr. Mauro Jöhri
2012-2018
2006-2012

fr. John Corriveau
2000-2006
1994-2000 

https://www.ofmcap.org/pt/
https://www.ofmcap.org/pt/
https://www.ofmcap.org/pt/documenti-ofmcap/consigli-plenari-dell-ordine
https://www.ofmcap.org/pt/documenti-ofmcap/consigli-plenari-dell-ordine
https://www.ofmcap.org/pt/documenti-ofmcap/lettere-del-ministro-generale/lettere-del-ministro-generale-2012-2018
https://www.ofmcap.org/pt/documenti-ofmcap/lettere-del-ministro-generale/lettere-del-ministro-generale-2006-2012
https://www.ofmcap.org/pt/documenti-ofmcap/lettere-del-ministro-generale/lettere-del-ministro-generale-2000-2006
https://www.ofmcap.org/pt/documenti-ofmcap/lettere-del-ministro-generale/lettere-del-ministro-generale-1994-2000
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Um novo Bem-aventurado 
para a Ordem

 Francisco 
  Solanus 
   Casey 

Em 25 de abril de 2017, a Ses-
são Ordinária de Cardeais 

e Bispos da Congregação para 
a Causa dos Santos reconheceu 
o caráter extraordinário da cura 
atribuída à intercessão do Ven. 
Francisco Solanus Casey (1870-
1957), sacerdote capuchinho da 
Província de Calvary (EUA). Em 
4 de maio de 2017, o Santo Padre 
Francisco autorizou a assinatura 
do decreto que abre as portas para 
a beatificação, a qual esperamos 
poder celebrar antes do final deste 
ano de 2017 em Detroit.
Bernardo Francisco Solanus Ca-
sey, sexto de 16 filhos, nasceu em 
Prescott, no Estado de Wiscon-
sin (EUA), em 25 de novembro 
de 1870, filho de Bernard James 
Casey e Ellen Elisabeth Murphy, 
imigrantes da Irlanda.
De caráter forte e voluntario-
so, dotado de espírito altruísta e 
uma agradável dose de bom hu-
mor. Amava muito o esporte, 
distinguindo-se particularmente 
no beisebol. Antes de se tornar 
religioso, tinha sido trabalhador 
agrícola, lenhador, padeiro, car-
cereiro, motorista de bonde. Em 
1892, com a idade de 22 anos, 
ingressou no seminário diocesa-
no de São Francisco de Sales em 
Milwaukee. Não tendo condições 
de pagar a mensalidade integral, 
trabalhava como barbeiro para 

os colegas. Por causa de sua não 
tão jovem idade e sua inadequada 
preparação, encontrará enormes 
dificuldades nos estudos, tanto 
que, após cinco anos de seminá-
rio, os Superiores aconselharam-
-no a abandonar a ideia do sa-
cerdócio e lhe sugeriram para se 
tornar religioso.
Bernardo Francisco acatou o 
conselho com humildade e con-
fiança, vestindo o hábito capuchi-
nho em 14 de janeiro de 1897, no 
convento de São Boaventura em 
Detroit. Concluído o noviciado, 
emitiu a profissão em 21 de julho 
de 1898, retomando os estudos de 
teologia no Seminário Seráfico 
de Milwaukee. As línguas usa-
das para o ensino, alemão e latim, 
não lhe ajudaram no aprendizado. 
Contudo, mesmo com esta difi-
culdade, os Superiores decidiram 
ordená-lo sacerdote, baseados nas 
palavras do Diretor de estudos: 
“Ordenaremos Fr. Francisco So-
lanus e, como sacerdote, ele será 
para o povo uma espécie de Cura 
d’Ars”. Em 24 de julho de 1904, 
recebia a Ordenação sacerdotal 
como sacerdote simplex, com a 
dura cláusula de não ouvir confis-
sões e nem pregar em público.
Sempre teve funções reservadas 
ordinariamente aos irmãos lei-
gos, de modo que imediatamente 
foi-lhe confiado o ofício de sa-

cristão, diretor dos coroinhas e, 
em seguida, também de porteiro. 
Após ter estado em diversas casas 
da Província, foi designado por 
último ao convento de São Boa-
ventura em Detroit, como portei-
ro, onde, por 21 anos, atraiu uma 
multidão de pessoas que acorriam 
a ele, levadas por suas virtudes e 
pelas graças extraordinárias atri-
buídas às suas orações.
Transcorria até dez horas diárias 
na portaria, sem jamais se per-
mitir uma trégua ou férias, exer-
cendo seu apostolado com a boa 
palavra, a caridade, a paciência e 
a obediência.
Em 28 de julho de 1954, Fr. Fran-
cisco Solanus celebrou seus 50 
anos de sacerdócio. Sua saúde, 
porém, declinava lentamente e, 
após contínuas internações no 
hospital, em 31 de julho de 1957, 
morria no convento de São Boa-
ventura em Detroit.
Em 15 de maio de 2017, em Roma, 
o Cardeal Angelo Amato, Prefei-
to da Congregação para as Causas 
dos Santos, acolheu a proposta de 
iniciativa do Arcebispo de Detroit 
Dom Allen Henry Vigneron e dos 
Frades Capuchinhos da Província 
de Calvary para celebrar o rito de 
beatificação do Venerável Fran-
cisco Solanus Casey no próximo 
dia 18 de novembro de 2017, em 
Detroit (EUA).
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Em 2 de maio de 2017, a Sessão 
Ordinária de Cardeais e Bispos 

da Congregação para as Causas 
dos Santos reconheceu o martírio 
de Luciano Botovasoa (1908-1947), 
leigo, pai de família e professor de 
escola, que, com serenidade evan-
gélica, após ter posto a salvo a mu-
lher os filhos, e enquanto rezava 
pelos seus perseguidores, levou a 
cumprimento sua conformidade a 
Cristo até a efusão do sangue.
Em 4 de maio de 2017, o Santo Pa-
dre Francisco autorizou a assina-
tura do decreto que abre as portas 
para a beatificação, que poderia ser 
celebrada em Madagascar no mês 
de novembro de 2017.
Luciano Botovasoa nasceu em 
1908 em Vohipeno, um município 
rural do sudeste de Madagascar, na 
Província de Fianarantsoa.
Em 1918, inicia os estudos na escola 
estatal para em seguida, em 1920, 
transferir-se ao Colégio São José de 
Ambozontany, dirigido pela Com-
panhia de Jesus. Em 1928, ao con-
cluir os estudos, obteve o Diploma 
de Habilitação ao Ensino e, já no 
mês de outubro do mesmo ano, 
tornou-se professor paroquial de 
Vohipeno, fazendo seu o lema da 
Companhia de Jesus: Ad maiorem 
Dei gloriam. Em 10 de outubro de 
1930, casou-se com Suzanne Soa-
zana na igreja paroquial de Vohi-
peno e, em 2 de setembro do ano 
seguinte, nasceu Vincent de Paul 

Hermann, o primeiro dos seus oito 
filhos, dos quais apenas cinco so-
breviveram. O Servo de Deus não é 
somente professor do vilarejo, mas 
também é atuante na paróquia. É 
excelente educador, conhece, além 
do malgaxe, várias outras línguas: 
francês, latim, inglês, alemão, chi-
nês. É músico excepcional e cantor 
reconhecido, tornando-se respon-
sável pelo coro paroquial, generoso 
e disponível para com os necessita-
dos. É também atleta, e é descrito 
como sempre sorridente e alegre.
Em 1940, o Servo de Deus se apro-
funda na Regra da Ordem Terceira 
Franciscana, que se torna seu texto 
de estudo e meditação, até fazê-lo 
assumir tal caminho no seguimen-
to de Cristo, com a vestição do 
hábito da Ordem Terceira Francis-
cana em 8 de dezembro de 1944. 
Inicia assim a levar uma vida po-
bre, na espiritualidade franciscana, 
caracterizada por profunda piedade 
e pelo desejo ardente de difundir o 
Evangelho em toda parte.
Após a Segunda Guerra Mundial, 
nos anos 1946-1947, cresce em 
Madagascar o desejo de indepen-
dência da França. Em relação à 
região onde vive o Servo de Deus, 
em 1946, Tsimihoño tornara-se Rei 
(Mpanjaka) do Clã de Ambohima-
narivo, apoiador dos grupos sepa-
ratistas. Também em Vohipeno, 
o embate entre as duas facções 
opostas gera atos de violência. Em 

30 de março de 1947, Domingo de 
Ramos, as igrejas foram incendia-
das e começou a perseguição aos 
cristãos.
O Rei Tsimihoño, levando em con-
ta o respeito que o povo de Vohi-
peno, católicos ou não, tinha pelo 
“professor cristão” Luciano Boto-
vasoa, planejou capturá-lo fazendo 
com que voltasse ao vilarejo, amea-
çando assassinar sua família, caso 
não obedecesse às suas ordens. O 
Servo de Deus, ciente do que es-
tava prestes a acontecer, confiou 
ao irmão sua esposa e seus filhos, 
e regressou a Vohipieno. Por volta 
das 21 horas de 17 de abril de 1947, 
seu irmão André e dois primos, 
sob ameaça de morte, foram in-
cumbidos de prendê-lo. Conduzido 
à casa do Rei Tsimihoño sem um 
processo oficial, foi condenado à 
morte. Chegando ao local da exe-
cução, ajoelhou-se e foi decapitado, 
enquanto rezava pelos seus assassi-
nos. Seu corpo foi lançado ao rio.

Lucien 
Botovasoa 

Terciário Franciscano: Bem-aventurado



4

N° 304

B O L E T I M  I N F O R M AT I V O 
J U N H O  2017

B O L E T I M  I N F O R M AT I V O 
J U N H O  2017  

Provincia dell’Emilia Romagna, Italia – elezioni
MP:  fr. Lorenzo Motti 
VP:  fr. Francesco Maria Pavani
2C:  fr. Fabrizio Zaccarini
3C:  fr. Giacomo Franchini
4C:  fr. Paolo Mai

Data: 27.04.2017
Luogo: Casa di spiritualità “Villa Santa Maria”, 
 Tossignano (Bologna), Italia
Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale

Eleições e nomeações

Provincia di Kristjyoti, Nord India - elezioni
MP:  fr. Benoy Joseph
VP:  fr. Dominic Thirunilath
2C:  fr. Prasannan Paul
3C:  fr. John Paul
4C:  fr. S. Arockia Alex

Data:  03.05.2017
Luogo: Jyotiniketan Minor Seminary Dasna Masuri,
 UP, India 
Presidente: fr. Michael Fernandes, Consigliere Generale

Provincia di Foggia, Italia - elezioni
MP:  fr. Maurizio Placentino
VP:  fr. Francesco Dileo
2C:  fr. Matteo Lecce
3C:  fr. Giuseppe D’Onofrio
4C:  fr. Antonio Salvatore

Data:  03.05.2017
Luogo: San Giovanni Rotondo, 
 Domus Francescana”L’Approdo”, Italia
Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale

Provincia di Aluva, Kerala India - elezioni
MP:  fr. Paully Madassery
VP:  fr. Joy Menachery
2C:  fr. Davis Vithayathil
3C:  fr. Jaison Vadackan
4C:  fr. Lijoy Chiriyankandath

Data:  09.05.2017 
Luogo: St. Thomas Provincialate, Aluva, Kerala, India
Presidente: Mauro Jöhri, Ministro Generale

Custodia di Svezia – elezioni: 
CU:  fr. Ryszard Zielinski (confermato) 
1C:  fr. Marek Gil 
2C:  Jan Nowosielski

Data:  02.05.2017
Luogo: Djursholm (Stoccolma), Svezia 
Presidente: fr. Andrzej Kiejza, Provinciale di Varsavia, 
 Polonia
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Provincia di Slovenia - elezioni:
MP: fr. Vlado Kolenko (confermato)
VP:  fr. Milan Kvas
2C:  fr. Primož Kovač
3C:  fr. Matej Nastran
4C:  fr. Jože Smukavec

Eletti:  11.05.2017
Data:  Kančevci – Slovenia
Presidente: Mark Schenk, Consigliere Generale

Provincia del Piemonte, Italia – elezioni: 
MP:  fr. Michele Mottura (confermato)
VP:  fr. Claudio Passavanti
2C.  fr. Francesco Daniele
3C.  fr. Luca Margaria
4C.  fr. Fausto Panepinto

Data:  11.05.2017           
Luogo: Armeno (Novara), Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre , Consigliere Generale

Provincia di Maharashtra – elezioni: 
MP:  fr. Philip Gonsalves
VP: f r. Sebastian Kinny
2C:  fr. Wilson D’Souza
3C:  fr. Victor Bandya
4C:  fr. Leo D’Monte

Data:  17.05.2017
Luogo: Capuchin Provincialate Fatima Campus, Kirol,
 Mumbai, India 
Presidente: Mauro Jöhri, Ministro Generale

Provincia della Puglia - elezioni:
MP:  fr. Alfredo Marchello (confermato)
VP:  fr. Raffaele Massari
2C:  fr. Ruggiero Doronzo
3C:  fr. Flaviano Ricciardi
4C:  fr. Umberto Polimeno          

Data:  17.05.2017
Luogo: Centro di spiritualità “Oasi Beati Martiri Idruntini”, 
Santa Cesarea Terme (Lecce), Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere Generale

Eleições e nomeações

Provincia di New York-New England - elezioni:
MP:  fr. Michael Greco
VP:  fr. Robert Abbatiello
2C:  fr. Lake Herman
3C:  fr. James Peterson
4C:  fr. Salvatore Cordaro

Data:  18.05.2017
Luogo:  Holy Family Retreat Center, West Hartford, Con-
necticut
Presidente: Mark Schenk, Consigliere Generale
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Em 26 de abril de 2017, faleceu 
de parada cardíaca, no Con-

vento de Santo Antônio de Pádua 
em Santiago do Chile, Fr. Carlos 
Cartagena. Ingressou em nossa Or-
dem em 4 de março de 1945; emi-
tiu os votos temporários em 11 de 
fevereiro de 1952 e perpétuos no 
ano seguinte; foi ordenado pres-
bítero em 21 de setembro de 1957.
Aperfeiçoou os estudos na Uni-
versidade de Salamanca, obten-
do o doutorado em filosofia e le- 
tras clássicas e, sempre na mesma 
Universidade, obteve a licença em 
música sacra. Ensinou no Chile no 
seminário e no liceu de Paine. Em 

1979, foi chamado a Roma como 
latinista na Cúria Geral e, em se-
guida, de 1994 a 2012, prestou sua 
valiosa colaboração no setor de le-
tras latinas por mais de 18 anos à  
Santa Sé, com competência reco- 
nhecida e fiel dedicação, conqui- 
stando a confiança e a estima dos 
Superiores. Em 1998, tornou-se 
secretário da Fundação LATINI-
TAS, Instituída em 1976 pelo Papa 
Paulo VI.
Com toda a Província do Chile, 
agradecemos ao Senhor pelo dom 
de Fr. Carlos e pelo seu fulguran-
te testemunho de vida religiosa e 
franciscana.

Fr. Carlos Cartagena.  
De volta à casa do Pai

Dia da Família Capuchinha

3 de julho

O dia 3 de julho é particular no 
calendário capuchinho, pois 

é a data da Bula Pontifícia “Reli-
gionis Zelus” (3 de julho de 1528), 
por meio da qual deu-se entidade 
eclesial à Reforma capuchinha (há 
489 anos).
Neste dia, a cada ano, podemos 
recordar que somos Família Capu-
chinha, e trazer presente o vínculo 
espiritual que nos une com uma 
centena de Institutos de Vida Con-
sagrada que se sentem parte desta 
história.
São nossa família capuchinha: 
nossas irmãs contemplativas Cla-
rissas Capuchinhas, as Clarissas 
Capuchinhas Sacramentárias, as 
Clarissas de Adoração Perpétua, 
as Monjas Capuchinhas da III Or-
dem.

São nossa família espiritual as 
Irmãs os Irmãos das Congregações 
agregadas à nossa Ordem, afins 
com nossa espiritualidade, mui-
tas das quais foram fundadas ou 
acompanhadas pelos Capuchinhos.
Também os leigos são parte impor-
tante da nossa família. Primeira-
mente, a Fraternidade da Terceira 
Ordem, assistida pelos Capuchi- 
nhos e também os numerosos mov- 
imentos, instituições e ONGs que, 
inspirando-se em nossa tradição 
espiritual, realizam os mais varia-
dos serviços.

Por isso, em 3 de julho se encon-
trarão como família para:
- Agradecer a Deus na oração ou 
na Celebração Eucarística pelos 
dons recebidos em nossa família 

espiritual, para fazer memória dos 
nossos Fundadores;
- Compartilhar fraternalmente 
o diálogo em um café ou lanche, 
evidenciando a nossa identidade 
de irmãos e irmãs e comunicando 
a nossa realidade atual;
- Programar alguns simples 
passos para aumentar as nossas 
relações, propondo a nossa colab-
oração ou informando nossos pro-
jetos.
Cada convento, cada fraternidade, 
cada lugar concreto é o espaço onde 
dar vida a esta simples iniciativa de 
manter vivo o dom de ser família, 
adaptando-se às diversas reali-
dades, também buscando uma data 
mais adequada, se necessário, mas 
sintonizando a mesma frequência 
de comunhão e de reciprocidade.
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A Regra da OFS completa 40 anos
Este ano, ocorre o aniversário de 

40 anos da publicação da Re-
gra da OFS pelo Bem-aventurado  
Papa Paulo VI, com a Carta Apos-
tólica Seraphicus Patriarca, de 24 
de junho de 1978. Neste ano de 
2017, os quatro Assistentes Gerais 
para a OFS dedicam o informativo 
Koinonia a esta ocorrência sobre o 
tema geral: “Viver o carisma fran-
ciscano secular no mundo de hoje: 
40 anos após a Seraphicus Patriar-
ca”. No primeiro número publica-
do na metade de abril, Fr. Amando 
Trujillo Cano, TOR escreve sobre 
o tema: “Seduzidos por Deus, bus-
cadores de Cristo: Os francisca-
nos seculares e sua relação com 
Deus”. “A razão mais sublime da 

dignidade do homem consiste na 
sua vocação à união com Deus. É 
desde o começo da sua existência 
que o homem é convidado a dia-
logar com Deus: pois, se existe, 
é só porque, criado por Deus por 
amor, é por Ele por amor con-
stantemente conservado” (GS 19). 
Deus é quem, por primeiro, busca 
o homem em seu amor. Uma busca 
que o profeta Jeremias experimen-
ta como uma sedução irresistível  
ao coração: “Seduziste-me, Se-
nhor, e deixei-me seduzir; foste mais  
forte, tiveste mais poder” (Jr 20,7). 
Em seu Testamento, também São 
Francisco de Assis indica como 
sua conversão tenha começado 
por iniciativa de Deus. Assim Fr. 

Amando demonstra como a Regra 
da OFS também segue esta lógica 
em que os Franciscanos Seculares, 
seduzidos pelo amor de Deus, en-
contram nela a via para responder 
no Espírito de Cristo Senhor para 
se tornar testemunhas corajosas de 
Cristo ressuscitado. Leia os artigos 
que são publicados quatro vezes ao 
ano em  www.ciofs.org.
Esses artigos são pensados como 
instrumentos de formação perma-
nente para os irmãos e as irmãs 
da OFS, bem como para os Assis-
tentes espirituais. Bom caminho 
com Koinonia 2017!

O YouTube já se tornou um meio 
de comunicação como Face-

book, Twitter ou Instagram. Desde 
2009, o Departamento das Comu-
nicações da Cúria Geral OFM-
Cap. publica os vídeos no canal 
YouTube. No último ano (2016), 
a atividade se intensificou e foram 
publicados 53 vídeos. Estatistica-
mente, portanto, a cada semana é 
divulgado um novo vídeo dos ca-
puchinhos no canal da Cúria. Tra-
tam-se de vídeos que apresentam 
os diversos encontros internacio-
nais dos frades capuchinhos, trans-
mitem as mensagens do Ministro 

Geral, conferências franciscanas 
e capuchinhas, momentos da vida 
dos frades capuchinhos em vários 
lugares do mundo. É possível in-
screver-se no canal YouTube para 
receber regularmente as notícias 
sobre as novas publicações.
Basta acessar o endereço: 
www.youtube.com/ofmcaptv 
e clicar à direita em Inscrever-se/
Subscribe

Convidamos todos a visitar o nos-
so canal. 

Até mais!

www.youtube.com/ofmcaptv

http://www.ciofs.org/portal/index.php/it/assistenza-spirituale/koinonia
http://www.ciofs.org/portal/index.php/it/assistenza-spirituale/koinonia
www.youtube.com/ofmcaptv
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No encontro da Conferência 
PACC (Pacific-Asia-Capu-

chin Conference) em fevereiro de 
2017, na Indonésia – registrando 
também entrevistas com os fra-
des do Japão, do Timor Leste, das 
Filipinas, da Coreia, da Papua-
-Nova Guiné e outros –, tivemos a 
oportunidade de conhecer melhor 
a realidade dos Frades Capuchi-
nhos naquela parte do mundo.
As galerias fotográficas e vídeos 
aqui disponibilizadas apresentam 
em parte a atividade dos frades 
da Província de Medan e como 
vivem os Frades Capuchinhos 
na ilha de Sumatra, na Indoné-
sia. Duas casas, a comunidade do 

Postulado, a Clínica fundada pe-
los frades em Medan, duas rádios 
católicas (Medan e Nagahuta), as 
casas de formação de filosofia e 
teologia...
Um olhar ao contexto e à cultura 
deste país – (a recreação anima-
da pelos frades; as típicas igrejas 
indonésias; o famoso lago Toba, 
na Indonésia; o Santuário Maria-
no em Medan) – e à vida diária 
do povo: um dia no mercado ou a 
busca de um médico no hospital.
Tal documentação poderá aproxi-
mar-nos à vida diária dos nossos 
Irmãos Capuchinhos nesta parte 
do mundo. É o que esperamos!
Boa visita virtual à Indonésia!

Sabores da Indonésia
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Video

Fotos

Postulado, Medan Postulado, Nagahuta Eucaristia Recreação

Pematang Siantar Santuário de Nossa Senhora Clínica e rádio Sinaksak - as casas de formação

Postulado, Medan Postulado, Nagahuta Santuário de Nossa Senhora Nagahuta, clínica

Pematang Siantar Lago Toba Berastagi, o museu Berastagi, a igreja

Indonésia, 2017

Indonésia, 2017

Os frades cantam O encontro da PACC Museu e igreja Lago Toba, Indonésia

https://youtu.be/E7vlqsRRh48
https://goo.gl/photos/9HKQZnYJ8yeXtfkq6
https://goo.gl/photos/KX1pzBCNWxLgcvQo6
https://goo.gl/photos/nqk2jFC3xwJUPVov7
https://goo.gl/photos/HuaWxNS5VnqWm8x48
https://goo.gl/photos/Lqn3DgCLgo4zHaKc6
https://goo.gl/photos/Zi1eDGUJbRKQjiyH6
https://goo.gl/photos/9TCRBywkHgnq7h5P6
https://goo.gl/photos/PnuzHTYgMuFtEVff6
https://youtu.be/n6_ApvQbe1I
https://youtu.be/-xwNlvct5JM
https://youtu.be/n5rPbeFTytc
https://youtu.be/IoP58D7tNX8
https://youtu.be/l5WuUd4mG_E
https://youtu.be/B5eeitCTero
https://youtu.be/CQPkY7Sn_lU
https://youtu.be/ful_77E3mns
https://youtu.be/1BB4zM3ohg4
https://youtu.be/3cRoX-vG5R4
https://youtu.be/uCnmy7dJs88
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O Secretariado geral para a For-
mação da Ordem Capuchinha, 

todos os anos, promove um curso de 
formação que prevê o acompanha-
mento à peregrinação nos lugares 
santos de Roma e Assis, juntamen-
te com uma formação à espiritua-
lidade franciscana, na perspectiva 
da formação permanente. Neste 
ano de 2017, pela primeira vez, o 
curso viu a participação de irmãos 
e irmãs capuchinhos, de língua es-
panhola e portuguesa, provenientes 
dos Estados Unidos, Guatemala, 
Brasil, Moçambique, Equador e 
Argentina. Além dos frades, pela 
primeira vez participarão 3 irmãs 

clarissas capuchinhas e 2 irmãs 
capuchinhas de Madre Rubatto. 
Uma ocasião propícia para apren-
der uns dos outros e caminhar jun-
tos como família.

O curso compreende o desenvolvi-
mento dos seguintes temas:
• Coordenadas históricas de Fran-
cisco e Clara;
• Franciscanismo e arte;
• Escritos de Francisco;
• Clara de Assis e as Irmãs Pobres;
• Pensamento franciscano;
• A reforma capuchinha;
• Elementos para o amadurecimen-
to afetivo.

Curso de formação permanente 2017

para as línguas portuguesa e espanhola



11

N° 304

Curia Generale OFMCap   Via Piemonte, 70;  00187 Roma, Italia
Tel. +39.06.42011710  Fax +39.06.4828267  bici@ofmcap.org

editor Cúria Geral dos Frades Menores Capuchinhos responsável Luciano Pastorello OFMCap 
colaboradores Todos os secretários da Cúria Geral diagramação e gráfica Paweł Teperski OFMCap  
edições italiano francês inglês polonês espanhol alemão português

B O L E T I M  I N F O R M AT I V O 
J U N H O  2017  

Legenda:
• o quadrado vermelho sig-
nifica que, no boletim, encon-
tra-se o vídeo para ser visto; 
é preciso clicar no botão para 
ver o vídeo
• o quadrado azul significa 
que, no boletim, encontra-se a 
galeria de fotos para ser vista; 
é preciso clicar no botão para 
ver as fotos
• o quadrado verde significa 
que, no boletim, encontra-se o 
arquivo em áudio para escu-
tar; é preciso clicar no botão 
para escutar o áudio

Assinar o BICI, porque…

O Boletim de Informações Capuchinhas Internacional (BICI) 
há anos é um instrumento da comunicação entre a Cúria Ge-

ral e todos os frades capuchinhos espalhados por todo o mundo. 
Nos últimos anos, a tecnologia está sempre nos oferecendo novas 
possibilidades a ser exploradas, como vídeos, conferências em 
áudio e a possibilidade de ver, não uma única foto, mas uma ga-
leria fotográfica inteira, reunida na internet. Por este motivo, há 
alguns meses também o BICI mudou, não do ponto de vista gráfi- 
co, mas do ponto de vista do seu funcionamento. O BICI não 
é mais apenas o boletim que pode ser impresso e colocado nos 
murais dos conventos, mas tornou-se também um material inte- 
rativo, que desempenha seu papel quando é visualizado no com-
putador, tablet ou iPad. Por esta razão, gostaríamos de convidar 
os irmãos a compartilhar esta notícia com os outros irmãos da 
Ordem e convidá-los a assinarem o BICI, que cada irmão pode 
receber pessoalmente, através do próprio e-mail. Fazendo assim, 
cada um poderá usufruir das novas potencialidades oferecidas 
já há algum tempo pelo boletim. Nos últimos meses, carrega-
mos mais de 40 vídeos, inúmeras galerias fotográficas e também 
materiais em áudio, os quais são disponíveis apenas na versão 
eletrônica. Mantivemos o layout gráfico para permitir imprimir 
o BICI, mas hoje, sua versão eletrônica é a melhor.
Assinar o BICI é muito simples; basta acessar a internet, no en-
dereço: www.bici.ofmcap.org, escolher a língua preferida entre 
as 7 disponíveis, e inscrever-se, informando o próprio nome e en-
dereço de e-mail; tudo aqui! Assim, todos os assinantes poderão 
receber pessoalmente o boletim, disponibilizado a cada mês on-
line para uso dos irmãos. Divulgar entre os frades o conhecimento 
desta nova modalidade de realização do BICI permitirá uma maior 
partilha das comunicações feitas pela Cúria Geral para todos os 
frades no mundo. Desejamos que, através dos meios de comuni-
cação, possa-se favorecer a comunhão entre nós, irmãos capuchi- 
nhos, espalhados pelo mundo inteiro.

Veja o vídeo – como assinar o BICI 

www.bici.ofmcap.org 

www.bici.ofmcap.org
https://youtu.be/c1P-mkLOgRw

