
 
 

Núcleos temáticos/carismáticos 
para a celebração do Centenário franciscano 2023-2026 

 
 
O esquema apresentado a seguir visa focar os núcleos carismáticos, com os quais desejamos 
caracterizar os anos do Centenário franciscano articulado e celebrado nos vários centenários. 
 

Para cada ano são propostos: 
• um título retirado dos “Louvores a Deus Altíssimo” de São Francisco; 
• o específico centenário a ser celebrado; 
• um símbolo unificador e caracterizador; 
• alguns breves destaques dos conteúdos que podem ser aprofundados de acordo com 

quatro dimensões: teológica, antropológica, eclesiológica e sociológica. Para o 
aprofundamento, indica-se a consulta das Diretrizes fornecidas pela Conferência da 
Família Franciscana no documento de 1° de janeiro de 2022. 

 

Este esquema é disponibilizado aos secretariados gerais e às outras estruturas formativas e 
organizacionais dos diferentes institutos, bem como às diferentes entidades e jurisdições, a fim 
de facilitar a elaboração de itinerários formativos e atividades a serem realizadas ad intra e ad 
extra, como Família Franciscana, se possível favorecendo a comunhão nos seus vários níveis. 
 

Trata-se de uma grade básica, para ser usada com liberdade e criatividade, procurando 
evidenciar a unidade do projeto, na medida em que se integram as várias dimensões entre si, 
em um modo contínuo e processual. 
 

Para cada ano, poderiam ser disponibilizadas pelos vários setores diversas fichas, se possível 
integrantes entre si, acompanhadas  de algumas sugestões metodológicas para o uso.  
  



Núcleos temáticos/carismáticos para a celebração do Centenário franciscano 2023-2026 
 

 
Evento Símbolo 

Dimensão 
teológica 
O nosso ser em  Cristo 
(formação) 

Dimensão 
antropológica 
O nosso ser irmãos e irmãs 
(formação) 

Dimensão 
eclesiológica 
O nosso ser em comunhão  
(missão) 

Dimensão 
sociológica 
O nosso ser no  mundo  
(JPIC) 

2023 
 

Tu és 
a alegria 

Greccio O presépio 
Encarnação: 
o Filho fez-se 
nosso irmão 

Corpo: afetividade, 
sexualidade, sentimentos 

Viver o carisma 
nas diversas culturas: 
inculturação e 
interculturalidade 

Dimensão cósmica 
da encarnação. 
Cristo pobre, 
nascido nas periferias 

A 
Regra  

O livro 
do 
Evangelho 

Centralidade do Evangelho 
na nossa vida. 
Abordagem existencial 

A Regra a serviço do 
incremento e da proteção 
do nosso modo carismático 
de estabelecer as relações  

A eclesiologia franciscana 
a serviço da comunhão 
e da sinodalidade na Igreja 

A bondade e a gratuidade. 
O nosso modo minorítico 
de ser presente 
no mundo. 

2024 
 

Tu és 
amor 

Os 
estigmas A cruz 

A cruz franciscana: 
expressão e modelo 
do amor livre e gratuito 
do Deus trinitário 

Como conhecer, 
aceitar e integrar 
os nossos limites pessoais 
e também institucionais 

Identificação 
e personalização 
do mistério da vida, 
morte e ressurreição de 
Jesus 

A solidariedade 
para com os crucificados 
e os excluídos 
do nosso mundo 

2025 
 

Tu és 
beleza 

O 
Cântico A Terra A presença de Deus 

no livro da criação 

Admiração, 
humildade e gratidão 
como atitudes vitais 

O coração 
da nossa missão: 
a construção 
da fraternidade universal 

Um outro modo de vida 
é possível: 
a ecologia integral  

2026 
 

Tu és a 
nossa 

esperança 

A 
Páscoa 
de São 
Francisco 

AEucaristia A glória: 
meta do homo viator 

A vida fraterna 
fecunda 
e geradora de vita 

A beleza 
e a atração 
da vida cristã 

O modo eucarístico 
de ser no mundo: 
experiência de amor, 
esperança e justiça. 

 


