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Saudação 

 

 

O SENHOR LHES DÊ A PAZ 
 

SAUDAÇÃO E AÇÃO DE GRAÇAS  

 

 1. Caríssimos irmãos, acolho-os todos com grande afeto, abraço-os com profunda alegria 

e os saúdo com as palavras reveladas pelo Altíssimo a São Francisco: “O Senhor lhes dê a paz” 

(Test 23). 

 2. Nesta admirável reunião de Frades menores, provenientes de Países e culturas tão 

diferentes, manifesta-se a abundância e a beleza dos dons do Senhor, do grande “esmoler”. Por 

todos e por cada um agradeço ao Doador de todo o bem, que, em sua grande bondade, fez-me o 

presente de tantos irmãos. 

 Obrigado, Senhor, por tua bondade. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade, porque, com a 

efusão de teu Espírito, renovaste entre nós a graça de Pentecostes e chamaste uma multidão de 

Irmãos de diversos Países, raças, línguas e culturas para formar uma única família unida em 

Cristo. Obrigado, Senhor, porque em Maria de Nazaré, “virgem feita Igreja” (SM 1), Mãe de 

misericórdia e Medianeira de toda a graça, nos deste uma Mãe, a mãe do belo amor, e hoje 

permites que teus filhos se encontrem em sua casa, ao redor dela. Obrigado por teu servo 

Francisco, nosso irmão e pai, que, depois de 800 anos, continua a ser “forma minorum, virtutis 

speculum, recti via, regula morum”. 

 

 

COM TEMOR E TREMOR 
 

 3. Dirijo-me a vocês, Irmãos capitulares, e por seu intermédio a todos os Irmãos da 

Ordem, com temor e tremor, pois tenho consciência de não dispor de palavras apropriadas para 

me aproximar da verdade do presente e de não ter nas mãos a chave do futuro. Com 

simplicidade, creio que o Senhor, com amorosa providência, confiou-me o ministério de servo da 

Fraternidade e a responsabilidade, uma grande responsabilidade, de ser para os Irmãos sentinela 

da manhã (cf. Is 21,1-12), testemunha da esperança que Ele pôs no meu coração por pura graça e 

apesar de minha fragilidade. 

 Dirijo-me a vocês com temor e tremor, porque devo referir-me à vida concreta dos Frades 

e à história de graça e salvação que o Senhor está a escrever em nossa vida pessoal e fraterna, e 

isso só merece admiração e respeito. 

 Dirijo-me a vocês com temor e tremor, porque, tratando-se da vida dos Frades, esta é 

sempre muito mais rica do que a descrição que alguém possa fazer dela. De minha parte, só 

poderei levar em consideração o que é visível, mas todos sabemos que a vida é feita, sobretudo, 

daquilo que não se vê, que é a parte mais íntima de nós mesmos: nossas atitudes, nossos 

sentimentos, nossos afetos, a fé, a esperança e a caridade, com as quais o bom Deus enriqueceu a 

vida dos Frades. 

 Dirijo-me a vocês com temor e tremor, porque minhas avaliações, por mais atenção que 

ponha ao expô-las, não deixarão de ser subjetivas. Tenho consciência do fato que a descrição da 

vida da Ordem que me proponho fazer será necessariamente incompleta e que, nas opiniões 

expressas, evidentemente poderá ser melhorada. É possível que alguns Frades não vejam sua 

experiência pessoal refletida naquilo que direi, que alguém não se sinta suficientemente 

compreendido, que algum até se sinta ferido. Por isso, desde já, peço que me perdoem e confesso 

que, ao escrever estas páginas, meu mais ardente desejo é que em minhas palavras ressoe 
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somente aquele que é a Palavra, que em minha voz esteja a voz de Cristo, o Senhor, o único 

capaz de dar vida também no reino da morte. 

 Peço ao Pai do céu que minhas palavras, como as de Jesus de Nazaré, levem a seus 

corações o sopro do Espírito. Peço que a graça do céu nos toque o coração, livre-nos do medo, da 

tristeza e da nostalgia e reacenda em nós o fogo que está sob as cinzas. 

 Sei que corro o risco de tentar mais do que sou capaz de fazer: Senhor, dá-me fé reta. Sei 

que corro o risco de me enganar ao me aventurar em fazer propostas para o futuro: Senhor, dá-

me esperança certa. Sei que corro o risco de medir com critérios humanos nossas possibilidades: 

Senhor, dá-me caridade perfeita. A partir da fé, da esperança e da caridade, desejo dirigir-me a 

vocês, convencido de que nos encontramos num tempo em que devemos tomar decisões que 

interessam à vida da Ordem, um tempo de graça, que devemos aproveitar, porque o Senhor está 

próximo. Estou convencido de que minhas palavras, nascidas do amor pelos Irmãos que o 

Senhor me confiou e da responsabilidade que assumi, aceitando ser vosso Ministro e servo, com 

a graça do Senhor, podem contribuir para que a Ordem, com formas adequadas às necessidades 

do presente, avance com segurança na estrada de sua vocação, e os Frades se disponham a 

escrever uma página nova, se possível ainda mais luminosa, dessa nossa história iniciada há oito 

séculos. Desejo caminhar a seu lado; com vocês desejo viver o santo Evangelho de nosso Senhor 

Jesus Cristo, com vocês desejo servir a todos os homens, nossos irmãos. 

 E aquilo que por ignorância ou esquecimento eu não for capaz de fazer, seja suprido por 

seu trabalho e, sobretudo, pela força do Espírito Santo, o verdadeiro Ministro da Fraternidade, 

que nos impele para o futuro, para continuar a realizar em nós suas maravilhas
1
, como fez um dia 

com o pobre e humilde Francisco e como fez com muitos Irmãos e Irmãs ao longo destes 800 

anos de graça. 

 

Roma, 8 de maio de 2006 

Festa de Santa Maria Medianeira 

                                                 
1
 Cf. VC 110. 
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Introdução 

 

 

CERTEZAS  ÍNTIMAS 
 

 4. Não sei se devo considerá-las como normas de comportamento, como critérios de 

discernimento ou como luzes para caminhar na noite; por vezes serão tudo isso ao mesmo tempo; 

chamo-as aqui de “certezas íntimas”, certezas impressas pela graça do Senhor nas tábuas do 

coração. 

 Em minha vida pessoal e no ministério que me foi confiado de animar e estimular os 

Frades a progredir do bom para o melhor
2
, tenho algumas certezas que me movem e que desejo 

partilhar com vocês, pois podem ajudar a compreender melhor aquilo que seguirá. Tenho 

consciência das incoerências que minha vida apresenta em relação a essas certezas íntimas, mas 

nem por isso deixam de ser norma para a minha consciência, critério para meu juízo e luz que o 

Senhor pôs em minha vida para guiar meus passos na direção certa. 

 

 

O EVANGELHO AINDA É EVANGELHO 

 

 5. Esta é a primeira certeza. O Evangelho continua a ser a notícia, bela como a graça e 

ardente como o amor, que transforma quem a recebe com coração de criança: “Eu te louvo, Pai, 

Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste 

aos pequeninos” (Mt 11,25). O Evangelho continua a ser fonte de bem-aventurança para quem, 

como Maria de Nazaré, o acolhe com coração pobre e disponível: “Faça-se em mim segundo a 

tua palavra” (Lc 1,38). O Evangelho continua a ser caminho de liberdade para quem, como 

Francisco, o acolhe em seu imediatismo, em seu frescor, em sua radicalidade: “Isso quero, isso 

peço...”
3
. O Evangelho continua a ser Evangelho, quando cada um de nós, mesmo levando em 

conta a própria pobreza, tem a coragem de vivê-lo. 

 À distância de 800 anos, nós, Frades menores, somos chamados a colocar-nos diante do 

Evangelho como crianças, “pois o reino de Deus é daqueles que são como elas” (Mc 10,14); 

como pobres, porque eles são bem-aventurados (cf. Lc 6,20); com a alegria de quem reencontra a 

dragma perdida (cf. Lc 15,8ss); com a surpresa de quem, pela primeira vez, descobre-o em seu 

frescor, porque somente assim o transformaremos em “regra e vida” (RnB 1,1), sem domesticar 

suas exigências radicais
4
. 

 À distância de 800 anos da experiência de Francisco, nós, Frades menores, somos 

chamados a encontrar-nos, livres e indefesos, com o Evangelho; somos chamados a deixar-nos 

iluminar e questionar por ele, para que nossa vida recupere o sabor e a juventude das origens; 

para que nossa vida escandalize e questione, como escandalizava e questionava a vida de 

Francisco e de seus primeiros companheiros. 

 À distância de 800 anos da conversão de Francisco ao Evangelho, também nós, Frades 

menores, somos chamados a descobrir o Evangelho como livro de vida – sem reduzi-lo a 

ideologia, mais uma entre muitas – a assumi-lo como livro de leitura freqüente, texto 

fundamental em nossa formação, que ilumine nossas opções e possa justificá-las. 

 Queridos irmãos, voltemos ao Evangelho, porque voltar ao Evangelho é voltar para 

Cristo, o único que pode justificar nossa vida. Voltemos ao Evangelho, porque voltar ao 

Evangelho é reviver a graça das origens. Voltemos ao Evangelho e nossa vida recobrará a 

poesia, a beleza e o encanto das origens. Voltemos ao Evangelho e seremos resgatados de nossas 

                                                 
2
 Cf. EEVC 3,1. 

3
 1Cel 22. 

4
 Cf. Sdp 2. 
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misérias e de nossas escravidões, de nossos medos e de nossas tristezas, e resgataremos os 

homens nossos irmãos de suas misérias e escravidões, de seus medos e tristezas. Voltemos ao 

Evangelho e respiraremos ar puro; nossas propostas serão novas; a coragem, a inteligência, a 

generosidade, a fidelidade de muitos irmãos nossos, gastos sem reserva e sem restituição, darão 

fruto e fruto abundante. 

 Todo o esforço que vamos fazendo a fim de abrir caminho para a refundação de nossa 

Ordem, todas as reformas, todas as fadigas para adaptar as instituições às novas situações, tudo o 

que estamos a fazer para encarnar na vida de cada dia as Prioridades da Ordem, de nada valeria, 

seria estéril, se não voltarmos ao Evangelho. 

 Neste momento, para acolher a graça das origens, aceitemos o Evangelho como “força 

de Deus para a salvação de todo aquele que crê” (Rm 1,16; cf. 1Cor 1,18), para que não se 

transforme para nós, como para os incrédulos, em escândalo e loucura (cf. 1Cor 1,18.21.23), não 

continue “velado” para nós, cegados pelo “deus deste mundo” (2Cor 4,4). Recebamo-lo “na 

obediência da fé” (Rm 1,5), abramo-nos ao “Evangelho da graça” (At 20,24). 

 Sim, Irmãos, o Evangelho continua a ser Evangelho. Em que medida o é para nós que o 

professamos como Regra e vida? Deixemos que o Evangelho seja Evangelho para nós, Frades 

menores. Libertemos o Evangelho e o Evangelho nos libertará. 

 

 

ESTAMOS NUM MOMENTO DE CRISE 

 

 6. Vivemos num momento de crise, ou melhor, vivemos na crise. Não a crise da Igreja e 

da Ordem diante do mundo, como se este fosse o dono da realidade. Não a crise da sociedade, 

para a qual a Igreja ou nós teremos a solução. 

 Em nosso caso, crise significa um momento de passagem, marcado por tempos de 

dificuldades, às vezes de desorientação e, certamente, de sofrimento, nos quais emergem 

perguntas, necessidades e urgências inesperadas, que levam a uma nova opção e que, no fim, 

fazem surgir quase uma nova identidade. Nesse sentido, bem podemos comparar a crise a uma 

encruzilhada, diante da qual a pessoa deve escolher o que pretende ser. Por isso, é um período de 

prova, de busca, de discernimento e de sofrimento, mas também de crescimento, de novidade. A 

crise exige as atitudes próprias de quem caminha pelo deserto, isto é, a constância na caminhada, 

o silêncio para a escuta, a necessidade de um guia, a liberdade interior e a pobreza, para esperar e 

dispor-se a receber ajuda. A krisis é o discernimento, o juízo, a urgência de ir além. 

 Ir além, passar para a outra margem... (cf. Mt 8,18; 9,1; 14,22). Teremos a coragem e a 

audácia de fazê-lo? Teremos a coragem e a audácia de pôr o vinho novo em odres novos? (cf. Mc 

2,22). Teremos a coragem e a audácia de “voltar ao essencial de nossa experiência de fé e de 

nossa espiritualidade para nutrir, mediante a oferta libertadora do Evangelho, nosso mundo 

dividido, desigual e faminto de sentido”
5
? Teremos a coragem e a audácia de propor 

“corajosamente o espírito de iniciativa, a criatividade e a santidade” de Francisco, “como 

resposta aos sinais dos tempos visíveis no mundo de hoje”
6
? Teremos a coragem e a audácia de 

voltar “às fontes de água viva” (Jr 2,13), de “acolher o Espírito” e dispor-nos a “nascer de novo” 

(Jo 3,3)? Teremos a coragem e a audácia de deixar-nos conduzir pela força do Espírito até os 

claustros esquecidos
7
? Teremos a coragem e a audácia de ampliar o espaço de nossa tenda (cf. Is 

54,2)? Teremos a coragem e a audácia de sonhar? Teremos a coragem de tomar parte na 

refundação, com tudo aquilo que esta caminhada traz consigo? 

 Somente uma resposta positiva a estas interrogações fará da crise um momento de graça, 

apesar de iniciar um período de sofrimento e de purificação dolorosa, como diria São João da 

                                                 
5
 Sdp 2. 

6
 VC 37. 

7
 Cf. Sdp 37. 
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Cruz, uma caminhada pelo deserto, uma saída da terra até agora conhecida, como Abraão, sem 

saber para onde se vai ou, pior ainda, o que acontecerá (cf. Gn 12,1ss). 

 Todavia, para dar uma resposta positiva a essas perguntas, é necessário, primeiramente, 

vencer o medo. O medo de nós mesmos, da fraqueza de nossa caminhada, do caráter 

extremamente vulnerável daquilo que procuramos fazer. Sentimos a necessidade de segurança. O 

medo, que parece nos defender e proteger, na realidade nos liga a grandes ou pequenas 

seguranças, que nos deixam cômodos, permitindo que nos sintamos bem. 

 Às vezes, e até com demasiada freqüência, pensamos que para ir além basta a boa 

vontade, a vontade pura e simples. Não, não basta a boa vontade. É necessário ter a coragem de 

arriscar nossa pobre palavra para arrancar de um silêncio de morte aquilo que cria espaço à vida. 

E, para isso, é necessária a fé para a qual nada é impossível (Lc 1,37), a fé que faz novas todas as 

coisas (Ap 21,5), a fé naquele que é “a brilhante estrela da manhã” (Ap 22,16), a fé naquele que 

caminha no meio de nós (cf. Ex 34,9). Sem fé, sem confiança, sem abandono no Senhor, seremos 

vítimas de nossas análises sem futuro, de nosso realismo asfixiante, de nossas pobrezas sem 

esperança de superação. 

 Por outro lado, sinto que, se desejarmos passar para a outra margem, a primeira coisa a 

ser feita é romper a linguagem que “diz a verdade”, mas falsamente. Não há pior mentira do que 

dizer falsamente a verdade. Dizemos falsamente a verdade quando, deixando de lado os valores, 

cedemos à ideologia. Quando falamos de fraternidade, ao invés de viver a comunidade de vida 

em Fraternidade que, entre outras coisas, comporta aceitar o outro como irmão e aceitar suas 

diferenças como manifestação da riqueza dos dons do Senhor. Dizemos falsamente a verdade 

quando falamos de minoridade, de opção pelos pobres e de justiça, paz e integridade da criação, 

ao invés de ficar ao lado de quem sofre, de sentir-nos contentes quando temos algo a fazer com 

as pessoas que não contam, de viver valores tão sagrados como a justiça, a paz e a integridade da 

criação dentro de nossas Fraternidades e fora delas. Dizemos falsamente a verdade quando 

falamos de Francisco como “o filho do vento, do Espírito”, e nos proclamamos itinerantes, e 

depois ficamos ancorados em nosso “imobilismo”, na rotina do “sempre se fez assim”, na 

escravidão das estruturas. 

 Irmãos, nosso momento é de crise. Estamos conscientes disso? É hora de despertarmos e 

vigiar (cf. 1Ts 5,6). Estamos dispostos a fazê-lo? 

 

 

O PRESENTE EXIGE DE NÓS 

CORAGEM E AUDÁCIA 
 

 7. Estamos a viver um tempo novo. Portanto, são necessárias novas opções, opções 

alternativas: “Vinho novo em odres novos” (Mc 2,22). 

 Desde a celebração do último Capítulo geral extraordinário em Santa Maria dos Anjos, 

em 1976, foram feitas muitas análises na Ordem, em todos os níveis: local, provincial e geral. 

Essas análises eram necessárias e, pelo que sei, foram lúcidas. É o que nos demonstram os 

documentos, emanados principalmente dos Capítulos gerais e provinciais. 

 Certamente deveremos continuar a questionar-nos sobre nossa vida e a analisar a situação 

em que nos encontramos e a situação da sociedade em que vivemos, conscientes de que, como 

diz um amigo meu, quando compreendemos a resposta, mudamos a pergunta; certamente 

devemos começar de novo. Hoje mais do nunca, a fidelidade sofre de solidão, por isso deve 

sempre ser acompanhada da criatividade
8
. Sem dúvida, neste momento não basta continuar a 

analisar ou a questionar-nos; exatamente porque a fidelidade deve ser criativa, é preciso passar 

da ortodoxia à “ortopraxia”
9
, é preciso optar por linhas de ação concretas

10
, é preciso passar 

                                                 
8
 VC 37. 

9
 Cf. Giacomo Bini, A Ordem hoje, p. 9. 

10
 Cf. NMI 3. 
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para a outra margem, é preciso viver o presente “não só como memória do passado, mas como 

profecia do futuro”
11

. E para isso são necessárias a coragem e a audácia evangélicas. Coragem e 

audácia como antídoto contra o medo: “Não tenhais medo”, repete-nos hoje o Senhor, como o 

disse às mulheres que, no primeiro dia da semana, se aproximaram do sepulcro (cf. Mc 16,6). 

Coragem e audácia como antídoto contra o realismo asfixiante: “Tudo posso naquele que me 

conforta”, deveremos poder dizer como Paulo (Fl 4,13). Coragem e audácia que nascem da 

certeza de que o Senhor está sempre conosco: “Porque estas dúvidas em vosso coração?” (Lc 

24,38), “eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo” (Mt 28,20). Sim, necessitamos de 

coragem e audácia que nascem da renovada fé naquele para o qual nada é impossível (Lc 1,37). 

 Estamos dispostos a assumir a criatividade como companheira da fidelidade? 

 

 

O PRESENTE EXIGE DE NÓS 

A FORÇA DA FÉ 
 

 8. Assumir o Evangelho como Boa Nova, passar para a outra margem, viver o presente 

com audácia e coragem evangélicas, pôr-se a caminho, pressupõe a fé. Sem fé, nada disso é 

possível. Sem fé, o perigo de acomodar-nos, de repetir-nos, de anular os sonhos mais profundos, 

de perder pouco a pouco a alegria que brota da paixão de viver nossa vocação e missão
12

, é mais 

do que uma possibilidade. 

 Os crentes – Abraão, nosso pai na fé
13

; Maria, a mulher crente; Jesus, autor e 

aperfeiçoador de nossa fé (cf. Hb 12,2); Francisco humilde servo de Cristo pobre e crucificado; a 

Igreja que, unificada por obra e à imagem da Trindade, aparece diante do mundo como corpo de 

Cristo e templo do Espírito
14

 – todos foram convidados, e neles também nós o somos, a sair da 

terra natal, da casa paterna, e a pôr-nos a caminho para a terra que o Senhor nos indicar (cf. 

Gn 12,1). 

 Como eles, também nós nos poremos a caminho movidos somente pela fé na Palavra de 

Deus. Pela fé em suas promessas sairemos sem saber para onde iremos; por fé emigraremos 

como estrangeiros para a terra prometida; por fé nos tornaremos homens da estrada e 

habitaremos em tendas, aguardando a cidade de cimento, cujo arquiteto e construtor é Deus (cf. 

Hb 11,8-10). 

 Movidos pela fé na Palavra de Deus, contemplaremos a realidade com os olhos da fé e 

nos moveremos nela guiados pela luz da fé e, quando um dia alcançarmos aquilo que esperamos, 

então desaparecerá a fé, que hoje é nossa luz e nossos olhos. Afinal, a esperança que se vê já não 

é esperança. Como pode alguém esperar o que já vê?” (Rm 8,24). E em outra passagem lemos: “a 

fé é o fundamento do que se espera e a prova das realidades que não se vêem” (Hb 11,1). 

 Não nos porá a caminho a beleza descritível e efêmera daquilo que vemos, mas a beleza 

inefável e permanente daquilo que esperamos. Por isso, renunciamos a fixar nossas tendas na 

cidade do vale, ainda que ela possa parecer-nos um jardim de Deus (cf. Gn 13,10-12), e nos 

fazemos seguidores de Cristo pobre e crucificado, no qual esperamos encontrar a plenitude das 

bênçãos de Deus para nossa vida. 

 É o momento de exercitar-nos na fé, de mover-nos a partir da fé, de viver da fé. Só a fé 

nos permite ver que tudo é graça e que em tudo se manifesta o infinito amor que Deus tem por 

nós. Esta é a fé que move montanhas, a esperança que põe em movimento os filhos da Igreja, o 

amor que abre caminhos para o futuro. Esta é a vida que enche de paz o coração de todos nós. 

 

 

                                                 
11

 NMI 3. 
12

 Cf. Sdp 6. 
13

 Cf. Oração eucarística I, ou Cânon romano. 
14

 Cf. VIII Prefácio dominical do Tempo ordinário. 
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SÃO FRANCISCO E SUA FORMA DE VIDA 

CONTINUAM A SER ATUAIS 
 

 9. São Francisco não é certamente o santo mais popular, mas é com certeza o santo mais 

universal e atual. De sua universalidade dão testemunho os milhares de seguidores espalhados 

por todo o mundo, não só na Igreja católica, mas também em outras Igrejas irmãs. São Francisco 

não é patrimônio exclusivo dos franciscanos ou dos católicos; na realidade, é um santo para 

todos os homens e mulheres de boa vontade. De sua atualidade falava-nos João Paulo II em sua 

mensagem ao Capítulo de Pentecostes de 2003: “A atração de São Francisco é muito grande”
15

. 

Com razão foi eleito o homem do II milênio. 

 Diante dessa constatação, é lógico que também nós lhe perguntemos: “Por que a ti? Por 

que a ti?”. Pessoalmente, fiz-me essa pergunta muitas vezes e a resposta que encontro é sempre a 

mesma: o segredo do fascínio que Francisco continua a despertar após 800 anos está em sua 

“inatualidade”. Francisco, como todo o profeta, é “inatual”, vai sempre além, antecipa o futuro, 

não se deixa aprisionar pelo presente. 

 É a sorte das sentinelas (cf. Is 21,11-12) e de quem se sente realmente “peregrino e 

forasteiro neste mundo” (1Pd 2,11; cf. RB 6,2); é a condição do homo viator ou in statu viae, do 

crente em busca constante, do seguidor de Jesus e de quem, como Francisco, faz do Evangelho 

sua regra e vida (cf. RB 1,1); é o destino do todo o peregrino que faz sua esta lei: “hospedar-se 

sob teto alheio, ansiar pela pátria, andar pacificamente”
16

. 

 O que é presente, passa; mas o Evangelho, como forma de vida, não passa: “Jesus Cristo 

[evangelho do Pai à humanidade] é o mesmo ontem, hoje e sempre” (Hb 13,8). Como não sai de 

moda quem, como o Poverello, assume o Evangelho como regra e vida, como exigência de 

totalidade. 

 Desta sua atualidade, ou melhor, “inatualidade”, Francisco nos provoca, chama-nos a 

viver com radicalidade a mensagem de Jesus, a abrir o ouvido do nosso coração para obedecer à 

voz do Filho de Deus (cf. Ord 6), e à total dedicação de si e das próprias forças pela causa do 

Reino. A partir de sua “inatualidade”, Francisco nos convida a deixar-nos tocar pela mão de 

Cristo, a deixar-nos conduzir por sua voz e a deixar-nos sustentar por sua graça
17

. 

 Acolheremos estas provocações? Teremos a coragem de deixar-nos tocar por Cristo, de 

assumir verdadeiramente o Evangelho como regra e vida? Da resposta que dermos a estas 

perguntas dependerá nossa atualidade, ou melhor, “inatualidade”, dependerá nossa capacidade de 

sermos significativos e de provocar. 

 10. Estas são algumas certezas das quais partirei para fazer uma análise de nossa vida e 

missão hoje e algumas propostas para o futuro. Delas proponho que também vocês partam, meu 

caros Irmãos. 

 Peço ao Senhor que me dê lucidez para, o mais objetivamente possível, fazer uma análise 

da situação da Ordem nestes momentos delicados e árduos
18

 e, ao mesmo tempo, peço coragem e 

audácia evangélicas para fazer propostas que ajudem os Frades a manter viva a chama profética 

de nossa forma de vida, a graça das origens, de forma a poderem continuar a ser evangelho vivo 

“para nutrir, mediante a oferta libertadora do Evangelho, nosso mundo dividido, desigual e 

faminto de sentido, como Francisco e Clara de Assis fizeram no seu tempo”
19

. 
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João Paulo II, Mensagem ao Capítulo geral, n. 5. 
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 LM, VII,2,5. 
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Premissa 

 

 

PASSADO, PRESENTE E FUTURO 

DE NOSSA VIDA E MISSÃO 
 

 11. Passado, presente e futuro se envolvem e se evocam reciprocamente. Se o passado é 

um texto e o presente sua interpretação, o futuro é aquilo que move o presente e dá sentido pleno 

ao passado. O passado constitui a raiz do presente e, em certa medida ao menos, condiciona-o; o 

presente, por sua vez, ilumina o passado e este descobre seu verdadeiro sentido a partir daquele; 

o futuro, por outro lado, em certo sentido está presente. Passado, presente e futuro são 

inseparáveis. 

 Nosso passado, presente e futuro, enquanto Frades menores, estão intimamente unidos 

por um forte dinamismo que vem de sua capacidade de ir-sair, encontrar-se, edificar e 

testemunhar. Estas quatro expressões verbais, que normalmente se sucedem e, certamente, são 

complementares, são as que qualificam nosso passado e devemos esperar que qualifiquem 

também nosso presente e nosso futuro. 

 Ir-sair revela uma certa itinerância física e espiritual, que caracterizou, e deve continuar a 

caracterizar, aqueles que prometeram viver sine proprio. Encontrar, conseqüência do ir, indica 

uma atitude e um programa de vida, típico do Frade menor, dinamizado pela vontade de dialogar 

com o “outro”, por mais diferente que seja, pelo conhecimento recíproco, pela troca de pontos de 

vista, pela partilha de experiências. Edificar é a atitude criativa que torna possível a abertura do 

ir e do encontrar para o futuro e, ao mesmo tempo, dá-lhe consistência. Testemunhar é a meta 

dos três movimentos precedentes; é o que os justifica e lhes dá força; é o que verdadeiramente 

abre nossa vida e missão ao futuro. 

 João Paulo II, concluindo o grande jubileu do ano 2000, em sua Carta apostólica Novo 

Millennio Ineunte, convidava-nos a “fazer grata memória do passado, a viver com paixão o 

presente, a abrir-nos com confiança ao futuro”
20

. 
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Primeira parte 
 

 

FAZER GRATA MEMÓRIA DO PASSADO 
 

 12. Volvendo o olhar para o nosso passado, guiados pelo esforço em prol da verdade, 

devemos reconhecer os erros cometidos, mas também que nossa história está repleta de páginas 

heróicas, muitas vezes escritas por nossos predecessores com o sangue e sempre com o 

testemunho. Não hesitando em pedir perdão pelos erros cometidos, queremos dar graças por todo 

o bem que o Senhor realizou nestes oitocentos anos de história de nossa Fraternidade e, com um 

canto de louvor, restituí-lo “ao Altíssimo Senhor Deus, a quem pertence todo o bem” (Ad 7,4). 

 Movidos por esta exigência, brotam espontâneas em nosso coração e em nossos lábios as 

palavras do Apocalipse: “Nós te damos graças, Senhor Deus todo-poderoso” (Ap 11,17). Creio 

que seja justo e necessário viver este jubileu da fundação de nossa Ordem como um “único, 

ininterrupto canto de louvor à Trindade”
21

, ao “onipotente, santíssimo, altíssimo e sumo Deus” 

(RnB 12,1). Por isso, abramos nosso coração ao louvor e com o salmista repitamos: “Cantarei 

eternamente as misericórdias do Senhor” (Sl 88,2). 

 Nessa dimensão de louvor e de gratidão, move-se toda a resposta autêntica de fé na ação 

do Senhor na história de nossa Fraternidade. Nossa história é uma história de graça, revelação 

maravilhosa de um Deus que não cessa de realizar maravilhas nos Frades e por meio dos Frades, 

tornando possível a generosidade do dom de si e manifestando a glória da graça divina em 

nossas evidentes fragilidades. 

 

 

GUARDAS DA MEMÓRIA 
 

 13. Este não é o lugar de fazer uma síntese da história dos oitocentos anos de nossa 

Fraternidade. Temos uma história grande e bela a narrar e transmitir, mas é preciso fazer uma 

merecida homenagem de gratidão a todos aqueles que nos precederam e escreveram as páginas 

gloriosas desta história que agora, com orgulho, dizemos que é nossa. 

 Com suma gratidão, pensamos em todos os Frades que, a começar pelo próprio 

Francisco, saíram de sua terra e foram ao encontro dos outros: a partir do ano de 1217, os Frades 

saíram da Itália para a Alemanha, Espanha, França, Hungria e Portugal; depois, dirigiram-se para 

o norte da África, onde Berardo e seus companheiros deram testemunho de Cristo; a seguir, 

tomaram o caminho do extremo Oriente, da China, onde o primeiro a chegar, em 1246, foi João 

de Pian del Carpine, seguido, em 1305, por João de Montecorvino; e quando se abriram os 

caminhos para o continente americano, os Frades dirigiram-se para aquelas terras, a fim de levar 

o único tesouro de que dispunham, o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 

 Depois, quero recordar aqui Odorico de Pordenone, evangelizador da Armênia, da Pérsia, 

da Índia, da Indonésia, da China, da Tartária e do Tibet; Tomás de Tolentino, evangelizador da 

Pérsia e da Armênia; Tiago das Marcas, evangelizador da Dalmácia, Croácia, Albânia, Bósnia, 

Áustria, Boêmia, Saxônia, Prússia, Polônia, Dinamarca, Noruega, Suécia e Rússia; João de 

Dukla, evangelizador da Rutênia e Armênia; Ladislau de Gilniow, que evangelizou a Rússia e a 

Lituânia. São apenas algumas das figuras mais ilustres que saíram de sua terra para proclamar o 

Evangelho em terras distantes de suas pátrias de origem.  

 14. Nutrimos um profundo reconhecimento por aqueles que fizeram do encontro com os 

outros a primeira e principal forma de sua atividade missionária. Além dos Frades citados e do 

próprio Francisco que, com caridade evangélica, procurou o encontro com o Sultão, pondo assim 
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os fundamentos de nossa missão ad gentes, é preciso recordar, entre os outros, João de 

Montecorvino, que traduziu o Novo Testamento e o Saltério para a língua tártara; Tomás de 

Florença e Alberto de Sarteano, que trabalharam com os Coptas na celebração do Concílio de 

Florença; Martín Ignazio de Loyola, que, no Sínodo de Assunção, para comunicar o Evangelho 

aos guaranis, usou a língua daquele povo; São Diego de Alcalá, catequista das Ilhas Canárias; 

João da Silva, missionário na Flórida, que nos deixou as primeiras notícias sobre a tribo Timucua 

e sua língua, para a qual traduziu diversos livros de devoção; Pedro de Gand, músico que 

compôs um hino a São Francisco em língua nahatl; João de Zamarraga, fundador da Igreja 

mexicana; Turíbio “Motolinia” de Benavente e Jerônimo de Mendieta, conhecidos por seus 

trabalhos etnográficos e lingüísticos sobre os Índios da América; Pedro de Álvaro e Paulo de 

Jesus, compiladores de gramáticas e de dicionários em língua indígena; Luís Bolaños, a quem se 

deve a idéia de fundar as “reduções”; Junípero Serra, fundador das missões na Califórnia; 

Bernardino de Sahagun, educador da classe aristocrática dos indígenas e grande conhecedor da 

antiga cultura mexicana; Jerônimo Mendieta, João Torquemada, André de Olmos, grandes 

evangelizadores do México; Pedro de la Piñuela, que publicou pela primeira vez um catecismo 

em chinês; e, em tempos mais recentes, Gabriel Maria Allegra, tradutor da Bíblia para o chinês. 

 15. Nossa grata recordação vai aos que edificaram, para dar solidez à sua presença em 

meio ao povo. Muito cedo nossos apóstolos perceberam a necessidade de certa criatividade no 

campo das estruturas. Compreenderam que não era possível concretizar um projeto eficaz de 

relações culturais sem um adequado aparelho organizativo. Não podendo citar aqui todas as 

“construções” realizadas por nossos Frades de ontem, desejo simplesmente mencionar algumas 

dentre as que me parecem mais significativas: a fundação, em Roma, de um Colégio de estudo, 

para a publicação da história da Ordem e dos escritos de João Duns Scotus, por parte de Lucas 

Wadding, um dos maiores organizadores do saber franciscano; a fundação dos Colégios de 

estudo de São Bartolomeu e São Pedro in Montório, em Roma, para a formação dos missionários 

destinados ao Extremo e Médio Oriente; as de Priego de Cuenca, Santiago de Compostela e 

Chipiona, na Espanha, para a formação dos missionários destinados a Marrocos; as de 

Propaganda Fide, para os missionários da América Latina, em Herbón, Querétaro, Guatemala, 

Zacatecas, México, Pachuca...; recorde-se ainda a fundação dos Centros de estudo, entre os quais 

deve-se citar a Universidade de Alcalá de Henares, na Espanha, por obra de Francisco Ximénez, 

humanista e reformador, sob cujo patrocínio realizou-se a Bíblia poliglota de Alcalá; o 

Antonianum de Roma e o Colégio de Quaracchi, hoje Colégio São Boaventura de Grottaferrata, 

por obra do Ministro geral Bernardino de Portogruaro; o Colégio teria dado origem à 

Universidade São Boaventura, nos USA, por obra de Panfílio de Magliano; a Comissão Escotista 

e a Academia Mariana Internacional, por obra de Carlos Balic. 

 Sempre nesse contexto, merece menção especial Pedro de Gand, fundador das primeiras 

escolas para as crianças indígenas do México e a fundação dos Montepios no século XV, por 

obra dos Franciscanos, para combater a usura e humanizar as relações com os bens. Almas dessa 

instituição, entre outros, Pedro de João Olivi, um dos iniciadores da reflexão sobre a ética 

econômica, e São Bernardino de Sena, grande promotor dos Montepios. 

 16. Por fim, queremos expressar nossa gratidão a todos aqueles que, doutos ou simples, 

pastores ou eremitas, literatos ou camponeses, matemáticos ou pedreiros, filósofos ou porteiros, 

teólogos ou esmoleres testemunharam “a beleza do seguimento do Senhor”
22

, do Cristo pobre e 

crucificado, nas mais diversas circunstâncias da vida, fazendo que nossa história fosse uma 

história de santidade, coroada por mais de 300 mártires, 128 bem-aventurados e 68 santos. A 

Igreja reconheceu a santidade de muitos; porém, muito maior é o número dos “canonizados” pelo 

povo. Frades de todos os continentes mostram que a santidade é a dimensão que melhor exprime 

a seqüela de Cristo, assim como a viveu e a quis Francisco. 
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 17. Esta é uma parte de nossa história, da história de nossa Ordem e de nossa família. 

Uma história que nem sempre conhecemos e que, muitas vezes, não conseguimos narrar e 

transmitir. Nessa história do passado não faltam, como não faltam em nosso presente, momentos 

e atitudes pelas quais devemos pedir perdão. Sim, durante estes 800 anos não faltam 

infidelidades com as quais nossos Irmãos ofuscaram, e, por vezes, nós mesmos ofuscamos, essa 

“grande história” que deve ser narrada e transmitida. Chamados a celebrar as maravilhas do 

Senhor em nossa história, desejamos também purificar nossa memória para reforçar “nossos 

passos na caminhada para o futuro, tornando-nos também mais humildes e vigilantes em nossa 

adesão ao Evangelho”
23

. 

 

 

Viver o passado como crescimento 
 

 18. Sendo nossa história uma “experiência do Espírito”
24

 e reconhecendo nela uma 

experiência original revivida, guardada com fidelidade criativa, aprofundada e desenvolvida 

pelos Frades durante esses 800 anos, não devemos esquecer que nossa fidelidade a esta história 

não consiste em fazer perdurar o passado, mas em superá-lo, em fazê-lo entrar e viver no 

presente e projetá-lo para o futuro. 

 A verdadeira fidelidade à nossa tradição é continuação ou prolongamento, não simples 

imitação ou repetição. A verdadeira fidelidade não é a repetição de um momento da história, por 

mais que o consideremos privilegiado; mas é vida, transmissão, crescimento. Característica da 

fidelidade é sermos sempre jovens. É isso que frescor dá a cada momento. A fidelidade é 

criativa
25

, é tornar nosso hoje aquilo que Francisco e nossos Irmãos de ontem fizeram em seus 

tempos e, assim, “sermos nós próprios sinais legíveis de vida para um mundo sedento de novos 

céus e nova terra (Is 65,17)”
26

. 

 O melhor serviço que podemos prestar à nossa história é recolher o melhor do passado e 

atualizá-lo, sem repeti-lo materialmente. O melhor serviço que podemos e devemos prestar a 

Francisco e a seus seguidores nestes 800 anos de história, é fazer o que eles fariam se vivessem 

hoje. O melhor serviço que podemos prestar à nossa história é “repropor corajosamente o espírito 

de iniciativa, a criatividade e a santidade”
27

 de Francisco e de muitos Frades que nos precederam. 

Nem ruptura com o passado, nem simples repetição, mas fidelidade criativa à atitude vital de 

incondicionada adesão a Cristo e docilidade ao Espírito, em obediência ativa à Igreja e para o 

serviço generoso aos homens, com preferência pelos mais pobres dos pobres, como fizeram 

Francisco e muitos de nossos Irmãos. 

 

 Como nos colocamos, pessoal e institucionalmente, em relação ao nosso passado? De que 

perspectiva lemos esse passado? Como o transmitimos? O que nos está a pedir a fidelidade 

criativa em relação à nossa história? Com freqüência constatamos que é fraco o sentido de 

pertença à Ordem. Não será a ignorância de nosso passado, de nossa história, uma das causas 

dessa desafeição pela Fraternidade universal? 
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 Cf. VC 37. 
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Segunda parte 

 

 

VIVER O PRESENTE COM PAIXÃO 
 

 19. A paixão é a resposta de quem, sentindo-se amado com um amor de predileção, pôs-

se a caminho para seguir mais de perto as pegadas de Jesus Cristo até as últimas conseqüências. 

A paixão exprime o testemunho de nossos mártires e santos, o ir e o construir de nossos 

evangelizadores, o fascínio e o contágio da vida de muitos Frades nossos – clérigos e leigos, 

“doutos e ignorantes” – que dão brilho à nossa história. 

 Posto que a paixão por Cristo se transforma necessariamente em compaixão pelo homem, 

a paixão está na base do serviço, muitas vezes, silencioso e humilde, mas, exatamente por isso, 

precioso aos olhos do Senhor, de muitos Frades nossos que, como o Samaritano da parábola, 

cuidam de todos os que jazem “semimortos” à margem do caminho (cf. Lc 10,30 ss). 

 Assim, a paixão que brota de um coração profundamente enamorado, como o de 

Francisco e Clara entre outros, é que dá sentido e visibilidade àquilo que somos e fazemos agora 

e é também ela que nos estimula a preparar com confiança o nosso futuro. Sem paixão não existe 

qualidade de vida e, facilmente, apresentam-se em nossa vida e missão a rotina, o cansaço, o 

enjôo, a resignação, o aburguesamento. 

 20. Nos momentos em que tanto na vida da Igreja como na vida de muitos Frades estão 

presentes o pessimismo e o desencanto, alimentados pela situação social e política que impera 

em muitos Países, pela diminuição numérica dos consagrados e pela inversão da pirâmide da 

idade nos Países do assim-chamado “primeiro mundo”, não hesito em afirmar que o desafio 

maior que temos pela frente é viver nossa vida e missão com verdadeira paixão e, deste modo, 

restituir-lhe todo o encanto, com aquilo que este comporta: alegria contagiosa, forte atração, 

suave frescor e estimulante otimismo. 

 21. Nos momentos em que alguns falam em declínio da vida consagrada e de sua virtual 

dissolução, nós, Frades menores, devemos perguntar-nos: o que fazer para que nossa vida 

continue a ser atraente e a despertar simpatia, não só para ser admirada, mas também para 

deixar-se seduzir por ela e comprometer-se nela? Onde nos encontramos? Qual é a situação atual 

de nossa vida e missão? Somos animados pela paixão, pelo encanto e pelo desencanto? 

 Responder a esta e a outras perguntas semelhantes não é empresa fácil. Nossa vida e 

missão de Frades menores participa das vicissitudes, aspirações e crises da vida social, política e 

eclesial em que está imersa. Isso significa que para responder às precedentes perguntas devemos 

ter no fundo a situação de nossa sociedade e, em particular, da Igreja. Não podendo fazer uma 

análise do estado da sociedade, nem da Igreja, no momento atual, mas tendo sempre presente 

essa situação e assumindo os riscos que comporta dar um juízo sobre o atual momento da 

Ordem, desejo, sem a pretensão de ser completo, oferecer aos Frades minha visão da Ordem 

hoje, tendo como ponto de partida as Prioridades assumidas pelo último Capítulo geral da 

Ordem, enquanto “chave de leitura para vivermos nossa identidade e para compreendermos as 

expectativas do mundo”
28

 e reformuladas pelo Definitório geral no início deste sexênio
29

. 

Enquanto vou indicando luzes e sombras, os sinais de vida e os apelos à conversão, procurarei 

apresentar alguns passos que considero necessários para pôr-nos a caminho e passar do bom 

para o melhor. 
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 Cf. Seguidores de Cristo por um mundo fraterno; Guia para o aprofundamento das Prioridades da Ordem dos 

Frades menores (2003-2009), Roma 2004. 
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I 

 

 

ESPÍRITO DE ORAÇÃO E DEVOÇÃO 
 

Uma Fraternidade com o coração voltado para o Senhor 

para anunciar ao mundo, com a vida e a palavra, 

que somente Ele é Onipotente. 

 

 22. Os documentos da Ordem, há algum tempo já, insistem em apresentar a dimensão 

contemplativa como a prioridade das Prioridades de nossa vida e missão, como “o eixo central 

de nossa forma de vida”
30

. Os Frades menores, chamados a viver na Igreja o Evangelho segundo 

a forma observada e proposta por Francisco de Assis, como ele devem ser homens de oração, ou 

melhor, homens que se fizeram oração, que têm a graça de conhecer, viver e gozar o encontro 

com o Senhor. 

 Com o gosto pela fraternidade e a alegria pela minoridade, herdamos de Francisco, de 

Clara e dos grandes místicos da tradição franciscana o desejo de Deus, a paixão em procurá-lo, 

conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Ter “a mente e o coração voltados para o Senhor Deus” (RnB 

22,19), não apagar “o espírito da santa oração e devoção” (RB 5,2) é a primeira e principal tarefa 

de todo o Frade menor, a opção que dá fundamento e ilumina as outras opções que ele deve fazer 

em sua vida. 

 Manter aceso o espírito de oração e devoção é imprescindível para manter constante o 

frescor e a autenticidade da graça das origens e para responder com audácia e criatividade aos 

sinais dos tempos. Manter aceso o espírito de oração e devoção é imprescindível para deixar-nos 

conduzir pelo Espírito ao encontro, sempre renovado, com o Pai celeste e com seu Filho Jesus 

Cristo, para um amor ardente pelo Senhor e pela humanidade e para a compreensão, sempre mais 

profunda, de nosso carisma. Manter aceso o espírito de oração e devoção é imprescindível se 

quisermos descobrir nossas raízes e abrir caminhos para o futuro. Manter aceso o espírito de 

oração e devoção é imprescindível para dinamizar nossa vida fraterna, pois é na contemplação do 

abismo de amor da vida trinitária que aprendemos, com obediência filial, o amor que dá 

consistência à vida na comunhão fraterna. Manter aceso o espírito de oração e devoção é 

imprescindível se quisermos caminhar nos passos de Cristo e sermos testemunhas de seu amor 

entre os homens e as mulheres de nosso tempo. Somente se mantivermos o espírito de oração e 

devoção como real prioridade em nossa vida poderemos chegar à descoberta de Cristo e sermos 

suas testemunhas e apóstolos: “não podemos calar o que vimos e ouvimos” (At 4,20). 

 Nossa identidade de Frades menores, como é descrita na Regra e nas Constituições, exige 

de nós que em nossa vida demos prioridade ao espírito de oração e devoção, de forma que cada 

Frade se converta em mestre do espírito e nossas Fraternidades sejam escolas de espiritualidade, 

ambientes privilegiados de oração, contemplação, meditação, “cenáculos” de busca e encontro 

com o Senhor, como também de celebração alegre daquilo que Ele fez e faz por nós. 

 Como vivemos esta prioridade das Prioridades? 

 

SINAIS DE VIDA 
 

 23. Nos últimos anos, têm sido grandes os esforços realizados na Ordem para, em nossa 

vida, dar uma real prioridade ao espírito de oração e devoção. Os sinais de vida são evidentes. 

Entre eles, gostaria de destacar: 

 

                                                 
30

 Hermann Schalück, Encher a terra com o Evangelho de Cristo, Roma 1996, n. 60. 



 15 

Redescoberta do sentido da oração e da vida litúrgica 
 

 24. Muitos Frades e muitas Fraternidades fizeram grande esforço para harmonizar seus 

projetos e atividades com uma vida de oração verdadeiramente significativa. São muitos os 

Frades e as Fraternidades que voltaram a degustar a Liturgia das Horas como oração com a qual 

“todo o curso do dia e da noite é consagrado pelo louvor de Deus”
31

 e voltaram a ver na 

Eucaristia o sacramento pelo qual se renova a aliança do Senhor com a humanidade, sacramento 

da real e verdadeira comunhão com Cristo e com os Irmãos
32

. Também são muitos os Frades e 

muitas as Fraternidades que multiplicam as ocasiões de encontro para refletir sobre a oração e 

fazer dias de recolhimento e retiros espirituais. Em muitas Províncias foram criadas ou 

recuperadas as Casas de retiro ou de oração. Todos esses esforços estão dando resultados muito 

positivos de renovação. 

 

Redescoberta da centralidade da celebração e adoração da Eucaristia 
 

 25. A celebração e a adoração da Eucaristia ocupam um lugar primário e principal na 

vida de Francisco de Assis e primário e principal deve ser também o lugar que ocupa na 

espiritualidade franciscana. “Eis que diariamente ele se humilha, como quando veio do trono real 

ao útero da Virgem; diariamente ele vem a nós em aparência humilde; diariamente ele desce do 

seio do Pai sobre o altar nas mãos do sacerdote” (Ad 1,16-18). Na Eucaristia, o Senhor se mostra 

a nós. Na Eucaristia, enquanto com os olhos corporais vemos o pão e o vinho que foram 

consagrados, com os olhos do espírito vemos e firmemente cremos que são o santíssimo corpo e 

o santíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A espiritualidade franciscana é uma 

espiritualidade eucarística. E são muitos os Frades e as Fraternidades que se esforçam por viver 

essa espiritualidade, conforme o pedem, em admirável coerência com o carisma de Frei 

Francisco, as Constituições gerais da Ordem: “os irmãos manifestem toda a reverência e toda a 

honra ao Sacramento do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor [...] e com meios adequados, 

fomentem em si mesmos o amor e o diligente cuidado por tão grande Mistério. Os irmãos [...], 

com pureza e reverência, celebrem, se possível diariamente, a Santíssima Eucaristia em comum. 

Tenham os irmãos em todas as Casas ao menos um oratório onde se conserve a Santíssima 

Eucaristia”
33

. São muitos os Frades e as Fraternidades que tomaram consciência de que na 

Eucaristia está contido todo o bem espiritual da Igreja e fazem da celebração e adoração deste 

divino sacramento o centro e a fonte da comunhão fraterna, o centro e a fonte de sua vida 

espiritual. 

 

Redescoberta da importância da Palavra de Deus 
 

 26. Frei Francisco deixou escritas estas palavras também para nós: “E porque quem é de 

Deus ouve as palavras de Deus, devemos nós, por conseguinte, que mais especialmente fomos 

encarregados dos ofícios divinos, não só ouvir e fazer o que o Senhor diz, mas também, para 

compenetrar-nos da grandeza de nosso Criador e de nossa submissão a ele, guardar os vasos e 

demais objetos do ofício, os quais contêm suas santas palavras. Por isso, admoesto e estimulo 

todos os meus irmãos em Cristo a que, onde encontrarem as palavras divinas escritas, da maneira 

como puderem, as venerem e, no que lhes compete, se elas não estiverem bem colocadas ou se 

em algum lugar estiverem dispersas sem a devida honra, recolham-nas e guardem-nas, honrando 

o Senhor nas palavras que ele falou. Pois muitas coisas são santificadas pelas palavras de Deus, e 

é em virtude das palavras de Cristo que se realiza o sacramento do altar” (Ord 34-37). 
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 São muitos os Frades e as Fraternidades que, procurando ouvir a Palavra de Deus com a 

fé de Frei Francisco, encontraram nela o centro de sua vida e começaram a fazer dela uma leitura 

orante, um tempo privilegiado de encontro com o Senhor. Com efeito, são muitos os Frades que, 

de forma pessoal, fizeram da lectio divina uma prática diária e, de forma comunitária, uma 

prática semanal. 

 Desse modo, a Palavra de Deus faz-se alimento dos Frades pela oração e pela vida. 

Todavia, a escuta da Palavra, para muitas Fraternidade, é também princípio de união e 

importante mediação no discernimento; mediação para chegar a um sentir comum. Desse modo, 

essas Fraternidades convertem-se em “lugares de um despertar da fé e de experiência de Deus
34

. 

 

 

APELOS À CONVERSÃO 
 

 27. Exatamente porque fomos chamados a viver de forma apaixonada a busca e o 

encontro com o Senhor na oração, a dedicar-nos totalmente a Deus sumamente amado, a seguir a 

Cristo na oração, a viver o santo Evangelho segundo a forma observada e proposta por São 

Francisco, reconhecemos a distância que existe entre a vocação recebida e a realidade vivida, 

entre o amor que seduz e o amor domesticado, entre o ideal da oração e a realidade de nossa 

oração pessoal e comunitária. Um modo demasiadamente dispersivo de viver as exigências do 

trabalho, a multiplicidade dos compromissos pastorais, o acúmulo das responsabilidades internas 

marcam nossa vida. Muitas vezes, a oração sofre por isso. Corre-se o risco, sempre presente, de 

fazê-la passar para um segundo plano nas prioridades pessoais e comunitárias e, em alguns 

casos, os Frades ou as Fraternidades estão a relegá-la para o último lugar em seus projetos de 

vida. 

 Reconhecer os progressos e os resultados positivos no âmbito da dimensão contemplativa 

de nossa vocação não pode fazer-nos esquecer que nos resta muito caminho a percorrer. 

 Os apelos à conversão são muitos; limito-me a indicar alguns deles: 

 

O tempo dedicado à oração em nossas Fraternidades 
 

 28. O que dizemos sobre a centralidade da oração na vida de Fraternidade e de 

evangelização, muitas vezes, está em contradição com o que praticamos, conforme parece 

indicar o tempo real que os Frades e as Fraternidades dedicam à prática da assim-chamada 

oração mental
35

. 

 É verdade que não se pode quantificar e medir, a partir do tempo indicado em nossos 

projetos de vida, algo tão pessoal como a dedicação amorosa ao Senhor na oração; todavia, 

penso que esse tempo constitui um elemento significativo. Dos Estatutos de 108 Entidades 

consultadas, saem os seguintes dados: 20 Entidades prescrevem uma hora de oração mental; 67 

Entidades meia hora; 1 Entidade, um quarto de hora; 20 Entidades não prescrevem a duração e 

limitam-se a fazer alguma exortação geral ou, até, omitem esse aspecto da vida fraterna. Sobre a 

modalidade da oração mental, os dados são os seguintes: 30 Entidades prescrevem 

explicitamente a oração mental em comum; 8 Entidades em particular; 70 Entidades deixam a 

decisão para o Capítulo local. 

 Outro dado significativo é apresentado pelos Relatórios que são enviados à Cúria geral 

depois das Visitas canônicas. Não é raro encontrar expressões como estas: 

 há Frades que sufocaram o espírito de oração, submersos num ativismo desenfreado; há 

Frades que, por causa dos numerosos compromissos, limitam a prática da oração a alguns 

                                                 
34

 Cf. A vocação da Ordem hoje, Declaração do Capítulo geral OFM, Madrid 1973, 8.12. 
35

 A terminologia usada nos Estatutos provinciais é muito variada: oración mental, meditación, betrachtendes 

Gebete, mental prayer, reflective prayer... 
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atos litúrgicos, transformando a necessidade vital de um encontro com Deus numa 

formalidade; 

 há Frades que, não dando atenção à qualidade da vida vocacional, abandonaram toda a 

prática de oração e sacramental; 

 há Frades que têm dificuldade de rezar com a oração oficial da Igreja, com os salmos e, 

não tendo encontrado forma melhor, abandonaram-na. 

Uma armadilha na qual se cai é substituir a oração da fraternidade pela oração com o 

povo. Isso, que em princípio poderia apresentar-se como vantagem, no fim não o é de fato, pois 

em muitos casos, como constatam os Visitadores, a oração com o povo reduz-se às Laudes e às 

Vésperas, e dela participam somente os Frades ou o Frade que celebra a Eucaristia que segue ou 

precede as referidas Horas litúrgicas, ou na qual estão inseridas. 

 Nesse contexto, penso que seja indispensável avaliar o âmbito (tempo e modalidade) da 

oração mental no projeto de vida pessoal e fraterna. A fidelidade aos horários e a perseverança 

são indispensáveis para a vida de oração. Considero também fundamental avaliar com seriedade 

nossa prática sacramental – Eucaristia e Reconciliação – como também a qualidade e, até, a 

freqüência de nossas celebrações eucarísticas e a fidelidade à celebração da Liturgia das Horas, 

conscientes da diferença que existe entre dizer o Ofício divino e celebrar a Liturgia das Horas. 

Como a vida fraterna, também a vida de oração precisa ser submetida a uma regular avaliação. 

Seu crescimento depende de um crítica construtiva: tempo, ritmo, sentido do sagrado... Trata-se 

de fundamentar o projeto franciscano no tempo de Deus e de convertê-lo numa experiência 

orante (cf. RnB 22,27). 

 

Qualidade de nossas celebrações litúrgicas 
 

 29. O Sínodo sobre a Eucaristia, celebrado em Roma em 2005, entre outras coisas disse 

que a melhor catequese-evangelização sobre a Eucaristia é a própria celebração realizada de 

forma digna. Em que medida nossas celebrações evangelizam? São muitos os Frades e as 

Fraternidades que preparam com atenção as celebrações, mas há também muitos que se deixam 

levar pela improvisação, pela rotina e pela negligência. 

 Este é um dos aspectos no qual mais insistem os Visitadores: 

 há Frades que confundem a fidelidade às normas da Igreja com a falta de criatividade, 

embora essa não só seja admitida pela Igreja, mas seja até recomendada; 

 há alguns que confundem a vida de oração com as orações; 

 há Fraternidades que não se preocupam em preparar um ambiente adequado para a 

celebração; 

 há situações em que existe evidente desprezo pelas normas da Igreja a respeito do 

número de celebrações da Eucaristia que, sem motivo pastoral algum, são diariamente 

multiplicadas. 

É preciso recordar que uma boa celebração litúrgica exige preparação; como é necessário 

recordar também que a fidelidade não se opõe à criatividade e que a espontaneidade nada tem a 

ver com a improvisação. Penso que também seja importante recordar que Francisco era muito 

atento à limpeza das igrejas, ao respeito e à veneração com que os Frades deviam tratar o corpo e 

o sangue do Senhor nosso Jesus Cristo, os nomes e as palavras do Senhor, em qualquer lugar que 

os encontrassem (cf. 1Cl 11-12). Por fim, penso que devemos estar a atentos a conciliar o serviço 

que pressupõe a celebração da Eucaristia para os outros com a centralidade da mesma celebração 

para cada um e para nossa vida fraterna. 

 

Eremitérios e solidão 
 

 30. A hagiografia e as crônicas franciscanas mostram a predileção de Francisco e dos 

Frades pelos lugares retirados como montanhas, grutas, bosques e ilhas. Por outro lado, desde as 
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origens de nossa Fraternidade aparece uma tensão entre a vocação de retirar-se para a solidão e a 

vocação de ir em missão pelas estradas dos mundo
36

. A Regra para os eremitérios fala-nos da 

necessidade que todos os Frades e Fraternidades têm de um projeto de vida que fomente 

experiências radicais de solidão e de oração, para nutrir-se do Evangelho e poder, depois, 

oferecer à humanidade a Palavra que é espírito e vida, conscientes de que a radicalidade e a 

validade dessa experiência não depende tanto de sua duração quanto da qualidade. 

 Apesar daquilo que se escreveu nos últimos anos sobre o projeto eremítico ou de uma 

casa de oração, está aberta a pergunta sobre o interesse dos Frades por estes projetos e sobre a 

freqüentação desses lugares. De fato, são poucos os Frades que participam desse tipo de 

experiência. Em alguns lugares, prescrições muito simples como a do retiro mensal, dos retiros 

anuais ou dos capítulos de revisão de vida, como novamente constatam os Visitadores, são 

realizadas com dificuldade. Isso nos faz perguntar: cremos realmente na necessidade de “retirar-

nos para o deserto”, longe de tudo, para procurar a Deus e depois levá-lo do mundo? 

 Muitas vezes, os Frades são vítimas também da ilusão da produtividade de suas vidas 

(ministério, compromissos). A necessidade da experiência de eremitério, de solidão, de 

moratorium, a alguns pode parece um luxo para Frades originais ou “raros”, alguma coisa que 

para os Frades “normais” ou “compromissados” representaria apenas perda do precioso tempo. 

 A credibilidade desse tipo de projeto depende da continuidade, da visibilidade e da 

acessibilidade. O trabalho e o compromisso pastoral não eliminam a exigência de retirar-se de 

vez em quanto, de procurar um equilíbrio entre os compromissos e os espaços de solidão. Os 

exemplos de Jesus e de Francisco, entre outros, são claros. Devemos reconhecer que a vida em 

solidão se torna necessária, talvez hoje mais do que nunca, para nutrir, converter e reintegrar as 

atividades diárias. 

 

 

A CAMINHO PARA PASSAR 

DO BOM AO MELHOR 
 

 31. Nossa Fraternidade, que quer tornar a percorrer com humilde perseverança uma 

caminhada de renovação da própria vida e missão, de retorno às origens, de refundação, de 

recuperação daquilo que é essencial, está consciente de que este impulso renovador pode 

terminar em palavras sem um conteúdo real, acabar num ativismo, cair no desânimo. Se não 

quisermos desfalecer durante a caminhada, “a oração, como meio para sempre de novo conseguir 

a força de Cristo, torna-se aqui uma urgência totalmente concreta”
37

. 

 Nossas Constituições gerais destacam o dever que os Frades têm de alimentar a vida 

contemplativa, intensificar a vontade e o propósito da oração, robustecer e cultivar o espírito de 

oração e devoção, encontrar com sumo cuidado lugares de retiro e solidão, como testemunho de 

nossa vida contemplativa
38

. O fato é que a oração, como o amor e a amizade, deve sempre ser 

objeto de atenção e de cuidado; do contrário deteriora-se, torna-se rotineira e perde sabor, força e 

qualidade. O que devemos fazer para que o espírito de oração e devoção, a oração e a 

contemplação, sejam vida para nossa vida? Eis alguns passos que considero imprescindíveis: 

 

Passar da oração por dever para a oração para encontrar 
 

 32. Sem negar a obrigação que temos de rezar, tendo sido chamados a ficar com o Senhor 

para depois sermos por ele enviados (cf. Mc 3,14-15), devemos fazer o possível para ver na 

oração um tempo privilegiado de encontro com Quem sabemos que nos ama. A oração feita por 

simples obrigação acaba por ser uma oração abandonada pelo tédio. O desejo do encontro com 

                                                 
36

 Cf. 1Cel 35; LM 12,1. 
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quem nos ama, longe de ser causa de saciedade, despertará nos Frades um desejo sempre maior 

de renovar a experiência vivida. 

 A oração não pode ser vista só como uma obrigação, mas como o alimento indispensável 

de nossa vida. Se a vida é amor, e se só ama quem se sente amado, atingido e transformado pelo 

amor, rezando nos deixamos amar por Deus e nascemos para o amor e para a vida. A imersão em 

Deus é o que diariamente nos dá força, o desejo pelo qual cada perda, mudança, esforço se torna 

aceitável. 

 Nesses momentos em que muitos sofrem as conseqüências do stress e o secularismo 

introduziu-se entre nós, torna-se mais necessária uma intensa vida de oração: “Chegou o 

momento de reafirmar a importância da oração diante do ativismo e do opressor secularismo”
39

. 

Sempre que estiverem paralisados pela angústia, desorientados e desmoralizados, os Frades e as 

Fraternidades precisam entrar na sala “do plano superior”, o Cenáculo, num lugar íntimo, onde 

Deus seja reconhecido e adorado, de onde suba a Deus nossa súplica e nosso agradecimento. Em 

tempos em que entre nós se faz sentir fortemente a tentação de cada um construir a própria 

estratégia e acender o próprio foguinho, é necessário contemplar e rezar para recebermos juntos 

o único Fogo de Pentecostes, o Espírito que vem de Deus. Quando a superficialidade e a 

dispersão se tornam presentes em nossas vidas, é necessário que toda a nossa existência 

mergulhe num clima de oração, de contemplação, de adoração, de abandono e de ação de graças. 

Em todas essas situações é necessário deixar-se transformar pela oração. A oração e a 

contemplação farão a diferença tanto em nossa vida de Fraternidade como na de evangelização. 

A idéia de sermos pessoas que procuram a Deus, e Deus somente, dá à vida uma força que não 

teríamos de outra forma. 

 Em resumo, trata-se de superar a mentalidade que entende a oração como um ato 

realizado e adquirir uma nova mentalidade, na qual os Frades, como todos os fiéis, são chamados 

a rezar sem se cansar. 

 

 Considero a oração uma simples obrigação, um peso, tempo perdido ou uma necessidade 

vital? Que lugar concreto a vida pessoal e comunitária deixa à oração? 

 

Passar da observância à fidelidade criativa na oração 
 

 33. A vida de oração é a história de um relacionamento amoroso e, como tal, está sujeita 

à fidelidade. Essa fidelidade não consiste tanto na observância de um preceito ou de uma norma, 

ainda que importante, mas de uma fidelidade criativa. Trata-se da fidelidade do amor que “não 

tem forma” e, portanto, toma formas diferentes em cada Irmão, em cada Fraternidade e em cada 

momento dessa história de relacionamento. Por outro lado, quando o amor é vivo e sedutor é 

também criativo e, então, nascerão novas formas de oração. 

 Se a oração deve iluminar nossa vida, também a vida deve impelir os Frades e as 

Fraternidades a uma busca constante de novas formas de oração. Só assim a oração tocará a vida 

e a transformará, só assim poderemos identificar-nos com o Senhor e conformar-nos a Ele, meta 

última de nossa vocação para a vida consagrada
40

. 

 Estou convencido de que devemos prestar muita atenção para não cairmos na rotina e na 

falta de criatividade. Indícios de uma e de outra são a falta de preparação prévia para as 

celebrações, a improvisação, o ritualismo e o rubricismo. Nessas situações, a oração empobrecer-

se-ia enormemente e o ato, o rito, acabaria por sufocar a experiência, a vida. 

 É importante enriquecer nossa oração com novas formas de expressão e de participação, 

que respondam às situações pessoais e fraternas e à sensibilidade de hoje, se verdadeiramente 

quisermos ser fiéis a esta exigência de nossa vida. 
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 A oração que fazemos ilumina verdadeiramente nossa vida? Que espaços de criatividade 

existem em nossa oração? Como renovar, dar nova vitalidade à oração para que não seja 

monótona e rotineira? Que importância damos aos gestos e aos símbolos na oração? 

 

Fazer da oração a alma de nossa atividade 
 

 34. Com freqüência, separamos a oração do trabalho apostólico, o “tempo para a oração” 

do “tempo da ação”, esquecendo que a qualidade e a fecundidade de nossas atividades, também 

de nossa evangelização, dependem diretamente da experiência contemplativa e, assim, corremos 

o risco do “fazer por fazer”. É hora de tomarmos consciência de que tudo deve estar “radicado na 

contemplação e na oração”
41

; é hora de resistirmos à tentação de contentar-nos com o fazer sem 

levar em conta o ser, a qualidade da vida. 

 O que distingue o consagrado e, portanto, o franciscano, não é simplesmente o que ele 

faz, mas como e por que o faz. Não se trata só de antes rezar por um momento e depois agir. 

Tudo o que fazemos deve ser animado e sustentado pela oração, deve cravar suas raízes numa 

oração assídua, paciente e perseverante. 

 Isso nos levará a encontrar a Deus na densidade e na consistência da vida. Como no caso 

de Francisco, também para nós, a oração deve constituir o substrato, o húmus do qual se nutre a 

planta de nossa vida, também de nossa vida apostólica. Somente assim, como para Francisco, 

também nós poderemos chegar a ser não só homens que rezam, mas homens feitos oração
42

. 

 Nesse contexto, encontra seu sentido a oração mariana. Quando nasce a Igreja, ontem 

como hoje, Maria está ali. Como seria possível o nascimento da Igreja e seu crescimento sem a 

presença de uma mãe? Por outro lado, Maria é a primeira a pronunciar o sim da fé. No sim de 

Maria acolhemos o Evangelho; naquele sim, nosso testemunho dá fruto. 

 Se não quisermos que nossa atividade, difícil e ansiosa, acabe por cansar-nos e exaurir-

nos, devemos aprender a dar tempo a Deus, vacare Deo. Devemos dar tempo à oração, porque 

somente rezando se aprende a rezar, só rezando se toma gosto pela oração e se sente a 

necessidade de rezar sempre mais. 

 

Dar prioridade à celebração eucarística, 

à escuta orante da Palavra 

e ao sacramento da reconciliação 
 

 35. Permitam-me que recorde aqui as palavras de Frei Francisco: “Rogo-vos mais do que 

por mim mesmo que, quando vos convier e parecer melhor, supliqueis humildemente aos 

clérigos que o santíssimo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e seus santos nomes e 

palavras escritos, que santificam o corpo, devem ser venerados acima de todas as coisas. E 

devem ter preciosos os cálices, corporais, ornamentos do altar e tudo o que se refere ao 

sacrifício. E se em algum lugar o santíssimo corpo do Senhor estiver muito pobremente 

colocado, de acordo com as prescrições da Igreja, seja por eles colocado com destaque em lugar 

precioso e seja levado com grande veneração e ministrado com discrição aos outros. Também os 

nomes e as palavras escritos do Senhor, onde forem encontrados em lugares sujos, sejam 

recolhidos e colocados em lugar honesto. E em toda pregação que fizerdes, admoestai o povo 

sobre a penitência e que ninguém pode salvar-se, a não ser quem recebe o santíssimo corpo e 

sangue do Senhor; e quando é sacrificado pelo sacerdote sobre o altar e é levado para outra parte, 

todas as pessoas, de joelhos, rendam louvores, glória e honra ao Senhor Deus vivo e verdadeiro.” 

(1Ct 2-7). 

 Com quanto amor devem os Frades participar da celebração diária da santíssima 

Eucaristia, sacramento admirável que o Senhor nos deixou de sua vida doada, de sua obediência 
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filial, de sua morte por nós pecadores. Com quanto amor devemos receber Aquele que, com 

infinito amor, nesse divino sacramento se oferece a nós. Com quanto amor devemos venerar, 

honrar, adorar Aquele que, na humilíssima aparência deste inefável mistério, ficou conosco para 

ser nosso alimento. 

 Enfim, quero recordar aos Frades que existe uma relação íntima e profunda entre Palavra 

de Deus e comunidade eucarística, entre obediência à Palavra de Deus e vida da comunidade que 

celebra a Eucaristia, entre a força da fé e o apego à palavra do Senhor, entre discernimento da 

vontade de Deus e meditação assídua de sua Palavra. Quero destacar firmemente que não pode 

existir verdadeira comunidade de fé sem palavra de Deus ouvida, não se pode experimentar a 

liberdade própria dos filhos de Deus sem obediência à palavra de Deus, não se pode ter alegria 

duradoura e verdadeira sem fidelidade à Palavra, que é sua eterna bem-aventurança. 

 Mas, dado que nossa adesão à palavra do Senhor é sempre pobre e limitada, marcada pela 

fraqueza de nossa condição e pela maldade de nossos pecados e, mais ainda, dado que a palavra 

do Senhor, além de dar-nos a presença daquele que nos fala, de ser para nós Palavra que nos 

liberta, nos guia e nos consola, é também Palavra que nos ilumina, nos questiona, nos admoesta e 

nos acusa, devo recordar a todos os Frades a necessidade que temos de manter-nos firmemente 

sob a correção da misericórdia de Deus e, assim, examinar todos os dias a nós mesmos, tendo 

presente, sobretudo, a fórmula da profissão, freqüentar o sacramento da reconciliação e começar 

cada dia a servir ao Senhor
43

. 

 

 À luz do que se disse, devemos perguntar-nos que lugar ocupa a celebração e a 

participação na Eucaristia no projeto de vida pessoal e fraterna; na própria vida e na vida da 

Fraternidade, qual é o lugar da leitura orante da Palavra; que importância tem, na caminhada 

espiritual pessoal, o sacramento da reconciliação? 

 

Usar os meios de comunicação com discrição 
 

 Todos sabemos da influência que os meios de comunicação têm na vida das Fraternidades 

e dos Frades. Muitas vezes, os meios condicionam, e não pouco, a qualidade do relacionamento 

interpessoal e também o clima de recolhimento que deveria reinar em nossas Fraternidades para 

favorecer a oração, o estudo, o repouso, para não falar daquilo que podem influir no estilo de 

vida de cada Frade e no viver seus compromissos como consagrado e Frade menor. 

 Não desconhecemos a importância que os meios de comunicação têm nas sociedades 

modernas, mas a experiência nos está a dizer que devemos formar-nos para o discernimento 

espiritual de seu uso. As Constituições nos pedem que usemos os meios de comunicação com “a 

necessária discrição”, para que os Frades possam “guardar em seu coração as coisas boas que o 

Senhor lhes mostra”
44

. 

 Se, como Francisco, quisermos dirigir tudo para o Senhor, “toda a atenção e todo o 

afeto”
45

, não podemos usar os meios de comunicação de modo indiscreto. Se, como Jeremias, 

quisermos devorar as palavras do Senhor (cf. Jr 15,16), devemos reduzir o espaço às outras 

palavras. 

 

 O uso que fazemos dos meios de comunicação está favorecendo a comunicação entre os 

Frades ou está criando distâncias? Os meios de comunicação nos ajudam realmente a viver 

nossos compromissos de Frades menores e consagrados ou nos são um obstáculo? Como nos 

formamos e como formamos para que os meios de comunicação nos ajudem a viver melhor 

nossa forma vitae? 

 

                                                 
43

 Cf. CCGG 33 § 2. 
44

 CCGG 28 § 2. 
45

 Cf. 2Cel 95. 
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II 

 

A VIDA FRATERNA EM COMUNIDADE 
 

Uma Fraternidade em obediência caritativa 

e serviço recíproco para testemunhar 

a reconciliação em Cristo para além de toda a ruptura 

 

 37. A palavra-chave para interpretar nossa vida e nossa missão de Frades menores é a 

palavra fraternidade. Somos uma Fraternidade. Na Fraternidade acolhemos os Irmãos que o 

Senhor nos dá; cultivando os valores humanos, caminhamos para a maturidade humana, cristã e 

franciscana; acolhemos a palavra do Senhor e, da Fraternidade, como Irmãos, vamos pelo mundo 

a anunciar a Boa Nova. Se perguntássemos a São Francisco de Assis: “Quem és tu?”, ele nos 

responderia: “Sou Frei Francisco”. Assim, se lhe pedíssemos para falar de sua vida com as 

palavras do Testamento, depois que o Senhor lhe concedeu começar a fazer penitência, ele nos 

falaria somente dos dons de seu Senhor, das obras de Deus, da graça de Deus, da fé nas igrejas, 

nos sacerdotes que vivem segundo a forma da santa Igreja romana e dos Irmãos. Como não 

poderemos compreender a vida de São Francisco sem a graça da penitência, sem a simplicidade 

e a certeza de sua fé, assim não se poderia compreendê-la sem a presença dos Irmãos que o 

Senhor lhe deu. A vida e a missão de um Frade menor não podem ser compreendidas sem a 

graça da penitência, sem a força da fé, sem os Irmãos que o Senhor quer lhe dar. 

 A Fraternidade franciscana, como toda a vida fraterna em comunidade, é participação na 

comunhão trinitária e nasce da viva consciência de sermos “filhos do Pai celeste e irmãos de 

Jesus Cristo no Espírito Santo”
46

. Além disso, antes de mais nada, a Fraternidade é um dom que 

devemos acolher com gratidão, mas também uma tarefa que supõe um esforço e um 

compromisso para construí-la, respeitando sempre a pessoa do Irmão, dom de Deus, assim como 

é
47

. 

 Essa forma de vida, a vida fraterna em comunidade, tem como valores unificantes a 

unidade da fé e do projeto de vida evangélica, que, para nós, concretizam-se na Regra e nas 

Constituições
48

. Ao mesmo tempo, tem como “estruturas” básicas a pessoa do Irmão, enquanto 

ser em relação, e a figura do Guardião, animador da vida dos Irmãos que o Senhor lhe confiou. 

 

 A mais alta vocação do homem é “entrar em comunhão com Deus e com os outros 

homens, seus irmãos”
49

. A Igreja, “desde o primeiro momento, caracteriza-se como fraternidade 

e comunhão na unidade de um só coração e de uma só alma”
50

. “A história da vida consagrada 

testemunha modalidades diferentes de viver a única comunhão – eclesial – segundo a natureza de 

cada instituto”. “A vida fraterna em comunhão sempre apareceu como uma radicalização do 

comum espírito fraterno que une todos os cristãos”
51

. Para nós, Frades menores, a vida fraterna 

em comunidade representa um dos elementos essenciais da forma de vida, um critério ineludível 

de discernimento para nos aproximarmos da verdade de nossa adesão a Cristo e é também um 

dos pontos centrais de um autêntico testemunho de vida evangélica. Exatamente por isso, a vida 

fraterna em comunidade é um dos pilares da refundação de nossa Ordem, que se define como 

“uma Fraternidade”
52

. 

                                                 
46

 CCGG 38. 
47

 Cf. 2EP 85. 
48

 Cf. CCGG 42 § 2. 
49

 VFC 9. 
50

 Idem. 
51

 VFC 10. 
52

 Cf. CCGG 1 § 1. 
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 Que caminhada fizemos nos últimos anos a respeito da vida fraterna? Quais são os 

desafios com os quais nos confrontamos? 

 

 

SINAIS DE VIDA 
 

 38. Com todos os Institutos de vida consagrada, nossa Ordem participou do processo de 

renovação promovido pela força do Espírito e pela palavra do Concílio Vaticano II. Um dos 

aspectos de nossa vida em que melhor podemos apreciar os sinais da renovação, fruto da 

obediência dos Frades ao Espírito e à Igreja, é precisamente o da vida fraterna em comunidade. 

 

O novo rosto de nossas Fraternidades 

 

 39. Apesar das dificuldades encontradas, podemos tranqüilamente fazer nossa a análise 

que o documento Vida fraterna em comunidade faz da vida consagrada em geral. “É impressão 

difundida – afirma o documento – que a evolução destes anos tenha contribuído para o 

amadurecimento da vida fraterna nas comunidades. O clima de convivência em muitas 

comunidades melhorou: deu-se mais espaço à participação ativa de todos, passou-se de uma vida 

em comum demasiadamente baseada na observância para uma vida mais atenta às necessidades 

de cada um e humanamente mais cuidadosa”
53

. 

 Sim, melhorou a participação dos Frades na tomada de decisões, progredimos no respeito 

à pessoa, na capacidade de confrontar-se como Fraternidade nos conflitos, no discernimento 

comunitário, na qualidade humana. Hoje, nossas Comunidades são “menos formalistas, menos 

autoritárias, mais fraternas e participadas”
54

. Passou-se a pôr o acento sobre o aspecto 

comunitário no interior da dimensão fraterna, compreendendo mais as Fraternidades como 

lugares de comunhão, “onde as relações aparecem menos formais e onde a acolhida e a mútua 

compreensão são facilitadas”
55

. 

 

Mediações na construção da Fraternidade 
 

 40. Entre as mediações que ajudaram a melhorar a qualidade da vida fraterna é preciso 

destacar: o projeto de vida fraterna, elaborado em muitas Entidades, em não poucos casos com 

paixão e participação ativa dos Frades, e avaliado periodicamente; a leitura orante da Palavra 

em Fraternidade, que, pouco a pouco, abre caminho na vida de muitas Fraternidades, 

manifestando-se nelas como instrumento de graça para seu crescimento interno e para a ação 

pastoral; o capítulo local e os outros encontros da Fraternidade, que estão dando frutos 

maravilhosos para as Fraternidades que não se contentam com os encontros para resolver 

problemas administrativos, mas que se aproveitam deles para a formação, para a elaboração e a 

avaliação do projeto de fraternidade e a comunhão autêntica e profunda, não só das atividades, 

mas também da vida dos Frades. Muito importantes e fecundos mostram-se também os 

encontros em nível provincial ou Capítulos das esteiras, e as reuniões interprovinciais, 

sobretudo as de caráter formativo. 

 

O ministério do Guardião 
 

 41. O ministério do Guardião está se revelando fundamental na construção da 

Fraternidade. Nesses anos, a experiência e a reflexão nos ajudaram a ver no cargo do Guardião 

                                                 
53

 VFC 47. 
54

 Idem. 
55

 RdC 29. 
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um ministério a serviço da comunhão dos Frades, com Deus e entre si; um ministério que, na 

Fraternidade, promove o seguimento de Cristo; um ministério a serviço do Evangelho – máxima 

autoridade na Fraternidade –, do carisma e de cada Frade; um ministério de acompanhamento 

espiritual, através do qual o Guardião deve inspirar e exigir uma resposta íntima, sincera e 

responsável, de forma que cada Frade e toda a Fraternidade vivam e levem a termo sua vocação 

e missão. 

 

A comunicação 
 

 42. Também a comunicação nos parece imprescindível na construção da vida fraterna. Se 

para chegarmos a ser irmãos é necessário conhecer-se, para conhecer-se é necessário comunicar-

se. Quando existe comunicação, o ar que se respira na Fraternidade é ar limpo e sadio, o 

relacionamento torna-se mais estreito e familiar, alimenta-se o espírito de participação e cresce o 

sentido de pertença. A falta de comunicação, ao contrário, deteriora a comunicação fraterna até 

destruí-la. 

 Certamente crescemos na capacidade de comunicação graças aos boletins de todo o tipo, 

inclusive os que nos chegam via internet, às múltiplas formas de encontros fraternos, aos 

encontros pessoais com os Guardiães, os Ministros e os membros dos Definitórios. Na vida de 

cada Frade, esses encontros representam momentos preciosos para ouvir os outros, partilhar com 

eles as próprias idéias e avaliar juntos a caminhada feita. Entre os encontros fraternos deve-se 

destacar: aqueles do Ministro e do Definitório geral com os Presidentes das Conferências, com 

cada Conferência, dos Definidores das diversas Entidades, dos Ministros e dos Formadores de 

uma mesma Conferência, dos Animadores e Coordenadores das diversas áreas de atividade nas 

Conferências dos Ministros provinciais; os encontros dos Ministros provinciais e dos membros 

do Definitório provincial com os Frades, sobretudo com os Guardiães; os encontros particulares, 

como os Capítulos de esteiras ou os Capítulos espirituais... Tudo isso fomentou a participação e 

o interesse pela vida das Fraternidades locais e provinciais. 

 

A colaboração 
 

 43. Os Frades melhoraram muito sua capacidade de trabalhar juntos para a realização de 

fins comuns. Basta citar a colaboração na formação inicial com Casas comuns ou 

interprovinciais, sobretudo na etapa do noviciado; Centros de estudo interprovinciais; 

experiências de formação permanente e de evangelização comuns a várias Entidades. Nesse 

campo, particular menção merecem as Fraternidades interprovinciais e internacionais. Num 

mundo ferido pelo ódio étnico e por loucuras homicidas, estas Fraternidades têm a missão 

profética de “testemunhar o sentido da comunhão entre os povos, as raças e as culturas”
56

. A esse 

propósito, é significativo notar que todas as Casas dependentes diretamente do Ministro geral em 

Roma – Santa Maria Medianeira (Cúria), Santo Antônio, Fr. Gabriel Maria Allegra, Latrão –, em 

Grottaferrata, em Bruxelas, em Istambul e em Waterford (USA) são Casas internacionais. 

 Importante é a colaboração que se vive na Ordem para a realização dos Projetos 

missionários dependentes do Ministro geral: Rússia-Cazaquistão, Tailândia, Sudão e Mianmar; 

como também de outros Projetos relativos às missões como Terra Santa, Marrocos e África
57

. 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 VC 51. 
57

 A missão de Marrocos, embora, evidentemente, esteja na África, por causa de algumas características muito 

particulares em relação ao restante de nossa presença na África, é considerada um projeto especial. 
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APELOS À CONVERSÃO 

 

 44. A caminhada que juntos fizemos nos últimos quarenta anos, quanto à renovação da 

vida fraterna, foi longa e muito positiva, mas a meta para chegarmos a formar uma Fraternidade 

como a exige Francisco (cf. RB 6,8) ainda está longe. 

 Na vida fraterna, como em outras dimensões de nossa vida franciscana, torna-se 

impossível separar claramente as luzes das sombras, por isso, os “sinais de vida” não deixam de 

ser apelos à conversão. Entre eles, recordo alguns: 

 

Desencanto e ceticismo 
 

 45. Sobre nossa vida fraterna em comunidade pesam sobretudo as densas sombras do 

desencanto e do ceticismo, muitas vezes alimentadas por resultados pouco satisfatórios, que não 

correspondem ao esforço realizado para consegui-los. A passagem do dizer ao fazer, do 

diagnóstico à terapia, do programa à vida, do carisma à realidade da vida diária, não é nada fácil. 

 Por vezes, fomos demasiadamente ingênuos ao falar de fraternidade, pensando que teria 

bastado libertar nossas comunidades de certos laços, de esquemas muito rígidos, para que a 

caridade encontrasse expressão livre, conseguindo assim crescer e se expandir. Porém, com 

surpresa, vimos que, muitas vezes, foram exatamente as diferenças e as tensões que se 

manifestaram por primeiro: diferenças não aceitas de mentalidade, de opiniões e de caráter, que 

criam tensões e que antes estavam escondidas ou cobertas pela uniformidade da vida comum. 

Quando vieram à luz, na vida de muitos Frades insinuou-se, devido ao desânimo, o desencanto e 

o ceticismo. 

 Se não quisermos sucumbir a essa tentação, devemos ser realistas e aceitar que construir a 

fraternidade não é nada fácil, porque comporta ascese e sacrifício, e que não é possível sem o 

esforço de cada um; devemos assumir as dificuldades como desafios e não como derrotas, e 

devemos enfrentar os conflitos com maturidade, tacto e atenção, sem forçar as coisas. Isso exige 

respeito, compreensão, humildade e diálogo, sem jamais subestimar a comunicação afetiva nem 

procurar um bode expiatório. Construir a fraternidade comporta também aceitar com serenidade 

um sadio e legítimo pluralismo. 

 Não se trata de viver em Fraternidades ideais, que não existem, mas de levar uma vida 

fundamentada na caridade, na fé, no perdão, na aceitação de cada um pelo que é, com seus dotes 

e suas fraquezas. Foi-nos dado viver num tempo de edificação e construção contínuas. A unidade 

que somos chamados a construir se estabelece a preço da reconciliação. Creio que seja muito 

urgente, desde o início da caminhada formativa, preparar nossos Irmãos mais jovens para serem 

construtores de fraternidade e não somente consumistas, para serem responsáveis uns pelos 

outros e acolherem os outros em sua diversidade, como um dom de Deus. 

 

As divisões 
 

 46. Apesar da caminhada já feita na construção da fraternidade, continuam a existir 

divisões entre nós no seio das Entidades, que se tornam evidentes no momento dos Capítulos; no 

seio dos Definidores das Províncias ou das Custódias, que, às vezes, impedem o governo de uma 

Entidade; nas Fraternidades locais. 

 As divisões têm sempre sua origem no pecado do orgulho. É ele que faz degenerar em 

divisões entre os Frades as diferentes visões da vida franciscana ou maneiras diversas de 

entender a missão. O orgulho é o pecado que faz degenerar em divisões as coisas que podiam ser 

legítimos interesses pessoais ou de grupos e impele alguns Frades a constituir grupos de poder 

para obter, no seio deles, privilégios econômicos ou posições de prestígio. 
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 Diante de tais fatos, que não hesito defini-los como muito graves, devemos perguntar-nos 

o que viemos fazer na Ordem e o que nos faz ficar na Fraternidade. 

 As divisões entre nós são um escândalo que não podemos justificar por causa de nossa 

opção de vida fraterna em comunidade. As divisões são a negação visível daquilo que nossa 

identidade exige: ser e mostrar-nos irmãos que acolhem o “outro” como um dom do Senhor à 

Fraternidade (cf. Test 14)
58

. 

 

As faltas de comunicação 

 

 47. Como já dissemos, melhoramos muito no campo da comunicação, mas ainda há 

muito a fazer para atingir um nível de comunicação que nos ajude a crescer juntos. Sem esquecer 

os resultados nesse campo, desejo destacar a necessidade de caminhar para uma comunicação 

maior e mais intensa, uma comunicação mais ampla e mais profunda. 

 Nossa comunicação sofre de superficialidade. Estamos habituados a comunicar o que 

fazemos, mas menos o que pensamentos e menos ainda o que sentimos ou projetamos. 

Particularmente, falta-nos a comunicação dos bens do Espírito, uma comunicação da fé e na fé. 

Conseqüência amarga disso tudo é o “desconhecimento” recíproco dos Irmãos. Não nos 

conhecemos de fato, num nível de conhecimento que seria lícito supor – e portanto exigir – de 

nós que fomos chamados a amar-nos e a ter cuidado uns dos outros “mais do que uma mãe ama e 

nutre seu filho carnal”
59

. 

 Não nos enganemos; mais cedo ou mais tarde, a falta e a pobreza de comunicação gera o 

enfraquecimento da Fraternidade “pelo não conhecimento da vida do outro, que torna estranho o 

irmão e anônimo o relacionamento, além de criar verdadeiras e próprias situações de isolamento 

e de solidão”
60

. A falta de comunicação privará nossas Fraternidades da alegria, medida exata da 

comunhão entre nós, e assim, pouco a pouco, nossas Fraternidades irão se apagando e muitos 

serão tentados a buscar fora o que não encontram em sua casa. 

 Para se comunicar não basta falar; pode-se falar muito e comunicar pouco ou nada. 

Também não basta falar de temas e problemas marginais; menos ainda se contribui para a 

comunicação entre Frades quando o que se transmite não vai além da categoria do mexerico. Em 

nossas Fraternidades, é preciso criar sistemas de comunicação aberta, humilde e sincera. E já que 

não existem receitas mágicas, também aqui devemos ser criativos, recordando que sem uma 

comunicação normal, fluida, sincera, uma Fraternidade não avança humanamente nem 

espiritualmente. Devemos também ter presente que essa comunicação acontece em vários níveis. 

Por exemplo, existe uma comunicação que ocupa 70% de nossas relações, e é aquela que não é 

expressa por palavras (gestos, silêncios, rostos...). Há silêncios mais eloqüentes do que mil 

palavras. 

 Para chegar a essa comunicação autêntica, é necessário criar um ambiente de confiança, 

de sinceridade e de transparência, tornar-se vulnerável aos outros. Sem esses ingredientes e se 

não se viverem os valores humanos da boa educação, do controle de si, da delicadeza, do senso 

de humor, da capacidade de diálogo, da cortesia... jamais chegaremos a uma comunicação que 

nos faça crescer no seguimento de Jesus Cristo. 

 

A invasão dos meios de comunicação 
 

 48. Somos “invadidos” pelos meios de comunicação, sobretudo pela televisão, pelo 

internet, pelos celulares. Não poucas vezes, isso condiciona fortemente a comunicação e, 

portanto, a vida fraterna. 
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 Cf. CCGG 40. 
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 CCGG 38. 
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 Onde isso acontece, é preciso buscar os remédios. Os meios de comunicação são bons se 

forem usados com discrição; são nefastos se formos escravos deles. Particularmente nocivo é 

chegar a usar o internet sem o necessário discernimento. 

 Nesses momentos, entre nós, sobretudo em algumas áreas geográficas, impõe-se uma 

maior austeridade e discrição no uso dos meios de comunicação. Impõe-se também uma 

educação adequada para a utilização desses meios em vista do crescimento pessoal e fraterno na 

forma de vida que abraçamos com a profissão. Pessoalmente estou convencido de ter chegado o 

momento de fazermos um sério discernimento sobre o uso que fazemos desses meios que, 

utilizados com responsabilidade, não hesito em defini-los como excelentes para o anúncio do 

Evangelho e dos valores franciscanos, para facilitar o estudo e a pesquisa e para desenvolver 

uma comunicação mais estreita entre os Frades
61

. 

 Por que nos Capítulos locais e provinciais não se faz uma avaliação sobre o uso dos 

meios de comunicação? 

 

Individualismo 
 

 49. A tentação do individualismo esteve presente em todos os tempos, mas parece que em 

nosso tempo a tendência ao isolamento e ao egoísmo nas relações tenha se manifestado com 

renovado vigor, também na vida franciscana. Por vezes, tenho a impressão de que não temos 

tempo para pensar nos outros, porque nossos problemas nos ocupam demais, ou que em nós 

reine a lei do “salve-se quem puder”. Constatei muitas vezes que nos falta o tempo para estar 

com os outros: para rezar, comer, fazer recreio juntos. Com tristeza, vejo que o individualismo 

de muitos Frades está destruindo, como maligno câncer, sua identidade franciscana; também 

observo que o trabalho assumido pelos Frades pode transformar-se em ocasião de isolamento e, 

com desprazer, noto que às vezes os lugares de missão são escolhidos com o inadmissível 

critério de satisfazer interesses individuais, esquecendo que somos sempre enviados pela 

Fraternidade e sempre somos enviados como Frades. 

 Diante da cultura do subjetivismo que nos arrasta para o individualismo, a passar sem o 

outro, devemos optar pela cultura da fraternidade, que leva à consciência de que o próprio “eu” 

não pode existir sem o “tu” e de que nossa realização como consagrados e como Frades menores 

passa pela vida fraterna. Devemos continuar a crescer no sentido de pertença recíproca: os outros 

me pertencem e eu pertenço a eles. E esse é um aspecto de nossa vida que devemos ter muito 

presente na formação inicial e permanente. 

 

A CAMINHO PARA PASSAR 

DO BOM AO MELHOR 
 

 50. Para encurtar as distâncias, por vezes muito visíveis, entre o que deveremos ser como 

Frades menores e o que realmente somos, entre o magnífico ideal da fraternidade, como foi 

vivido e proposto por Francisco, e a modesta realidade em que nos encontramos, limito-me a 

indicar alguns passos que considero necessário fazê-los nesses momentos, para que a vida de 

comunhão em fraternidade seja realmente profética. 

 

Da vida em comum para a comunhão de vida 
 

 51. Muitos de nós foram formados mais para levar uma vida em comum do que para a 

comunhão de vida, mais para a observância de regulamentos e normas do que para a vida em 

fraternidade. 
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 Cf. RS 139-141. 
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 Se é certo que chegou o momento de fazer da Igreja “a casa e a escola da comunhão” e 

se, para a mesma Igreja, a comunhão se apresenta como o grande desafio no início do terceiro 

milênio
62

, não deixará de sê-lo para a vida consagrada em geral e para a vida franciscana em 

particular, chamadas que são a serem “peritas em comunhão” e sinais de comunhão na Igreja
63

. 

 Nossa “específica vocação para a vida de comunhão no amor”
64

 exige de nós que sejamos 

pessoas “forjadas interiormente pelo Deus da comunhão amorosa e misericordiosa, e 

comunidades maduras onde a espiritualidade de comunhão é lei de vida”
65

. 

 Para chegar a uma meta tão alta e significativa não basta programar atividades; é 

necessário, sobretudo, “promover uma espiritualidade da comunhão”, propondo-a como 

dimensão fundamental e imprescindível em qualquer etapa da formação inicial e permanente
66

. 

 Essa caminhada supõe, usando as palavras de João Paulo II, um “olhar do coração 

voltado para o mistério da Trindade que habita em nós, e cuja luz é percebida também no rosto 

dos irmãos que estão ao nosso lado”; “capacidade de sentir o irmão de fé na unidade profunda do 

Corpo místico, portanto, como “alguém que me pertence”; “ver sobretudo o que o outro tem de 

positivo, para acolhê-lo e valorizá-lo como dom de Deus: um dom para mim, além de o ser para 

o irmão que diretamente o recebe”; “saber fazer espaço ao irmão, carregando o peso uns dos 

outros (Gl 6,2) e repelindo as tentações egoístas que continuamente nos atacam e geram 

competição, carreirismo, desconfiança, ciúmes”. De modo realista, o Papa conclui dizendo: “Não 

nos iludamos: sem esta caminhada espiritual, muito pouco serviriam os instrumentos exteriores 

da comunhão. Tornar-se-iam instrumentos sem alma, máscaras de comunhão mais que seus 

meios de expressão e crescimento”
67

. 

 A comunhão de que falamos não pode ser entendida somente “dentro da Fraternidade”, 

mas deve estender-se também “para o exterior”. Comunhão com a Igreja e, concretamente, com 

os Pastores, em primeiro lugar com “o senhor Papa”. Uma comunhão “da mente e do coração”, 

“vivida com lealdade e testemunhada claramente”
68

, que pressupõe um relacionamento efetivo e 

afetivo. Comunhão com os outros Institutos de vida consagrada, particularmente com aqueles 

que formam a Família franciscana. Isso nos permitirá descobrir as comuns raízes evangélicas e 

acolher ainda, com maior clareza, a beleza da identidade específica na variedade dos respectivos 

carismas. Para isso, é necessário fomentar os encontros entre os Institutos, a solidariedade 

recíproca e a colaboração nos projetos de evangelização. Se as dores, as alegrias e as 

preocupações são de todos, não é aceitável enfrentar o futuro na dispersão. Por último, a 

comunhão com os leigos, em particular com os Franciscanos seculares. A Igreja é una e as 

diversas vocações devem ser acolhidas e vividas na unidade misteriosa do Povo de Deus. 

 Essa “caminhada de comunhão” deve ser acompanhada de alguns “sacramentos de 

comunhão” que, às vezes, a manifestam e a fortificam. Nesse sentido, deve-se ter cuidado com 

os espaços de escuta e de encontro dos Frades entre si, dos Frades com seus pastores, dos Frades 

com os outros religiosos, em particular com os mais próximos às nossas raízes carismáticas, e 

dos Frades com os leigos. 

 

 A passagem da vida em comum para a comunhão fraterna exige conversão, mudança de 

mentalidade e, sobretudo, do coração. Estamos dispostos a isso? Nossa pedagogia-metodologia 

formativa favorece uma formação para a observância da vida comunitária ou para a vida de 

comunhão em fraternidade? Que espaço damos à formação na espiritualidade da comunhão de 

vida em fraternidade? 

                                                 
62

 NMI 43. 
63

 Cf. VC 46. 
64

 RdC 28. 
65

 Idem. 
66

 Cf. NMI 43. 
67

 NMI 43. 
68

 VC 46. 



 29 

 

Da centralidade do fazer para a necessária harmonia entre o ser e o fazer 
 

 52. Da totalidade de nossas Entidades e da maioria dos Frades podemos dizer que 

vivemos sob o predomínio prático do fazer. Eu mesmo experimento isso quando ouço os Frades 

e visito as Entidades e o notam muitos Visitadores gerais em seus Relatórios sobre a Visita 

canônica. Os Frades trabalham muito e, em geral, bem, mas freqüentemente são vítimas do 

ativismo. Por outro lado, pode-se facilmente constatar que, enquanto nas Entidades da Ordem 

diminuem as forças, porque somos sempre menos e sempre mais idosos, aumenta o trabalho, 

porque temos sempre mais obras e são sempre mais ambiciosas. 

 O ativismo põe em perigo não só o projeto evangélico de vida, como é proposto pela 

Regra, as Constituições e as Prioridades, mas também a própria saúde física e mental dos 

Frades. São muitos os que não têm tempo para o Senhor, nem para os outros membros de suas 

Fraternidades, nem para si próprios. 

 Diante desse “costume”, perguntei-me mais vezes, e hoje pergunto-me com vocês, que 

opções estão na base das diversas formas de ativismo? O que há por trás? Gostaria de pensar 

que, na maioria dos casos, o ativismo manifesta a generosidade dos Frades que não poupam 

esforço no serviço aos outros. Ao mesmo tempo, o sentido da realidade me leva a pensar que na 

base de tanta atividade existe, muitas vezes, a necessidade pessoal de “sentir-se realizado”, de 

deixar uma “obra” para a posteridade, um certo protagonismo ou, simplesmente, a fuga de si 

mesmo e do compromisso com as exigências da vida franciscana. Certo é que num e noutro caso 

nossa “atividade absorvente” e, por vezes, nossa “generosidade patológica” fazem que as outras 

dimensões fundamentais de nossa vida se tornem irrelevantes, particularmente a vida fraterna em 

comunidade. É normal: as forças são limitadas e se mergulharmos numa só dimensão, as outras 

sofrem. 

 Sem defender aqueles que, celebrada a “sua” missa, não estão mais disponíveis para 

nada, sem justificar o ócio e “o estar ocupado o dia todo em fazer nada”, verdadeiros “Frades 

mosca”, que sempre houve e continuam presentes em nossas Fraternidades e que nada têm a ver 

com a forma de vida que abraçamos
69

, devemos recuperar com urgência o justo equilíbrio entre o 

fazer e o ser. Considero urgente que se façam opções por um “projeto ecológico de vida”, 

equilibrado, que ponha cada coisa em seu lugar, segundo a hierarquia que existe para cada coisa 

em nossa forma de vida. 

 Por outro lado, o ativismo mina em profundidade um dos valores típicos do 

franciscanismo: a gratuidade. Muitas vezes, os Frades são avaliados pelo que fazem e por sua 

contribuição, assim como as atividades são consideradas por aquilo que produzem. Tais critérios 

ferem mortalmente a gratuidade, que deve estar presente em nossos trabalhos e serviços, e a 

valorização das pessoas por aquilo que são em si mesmas. 

 Se desejarmos progredir na vida fraterna em comunidade, entre outras coisas, impõe-se 

uma revisão séria dos critérios de avaliação que guiam nossa ação, não só quanto aos critérios 

pessoais, mas também aos comunitários e da Ordem. Ao mesmo tempo, fraterna e pessoalmente, 

faz-se urgente a opção de um dia ecológico, que seja animado pelo projeto de vida pessoal e 

fraterna; um dia no qual haja tempo para a oração pessoal e fraterna, para o estudo, para o tempo 

“gratuito” de ficar com os confrades, para a reflexão, para o confronto, para o tempo para si 

mesmo. Na construção de um dia ecológico, o projeto de vida pessoal e fraterna apresenta-se 

como uma mediação muito importante, porque fomenta o discernimento pessoal e comunitário 

com tudo o que o discernimento traz consigo: ficar junto, comunicar, ouvir-se com respeito, 

chegar a um certo consenso. Nesse sentido, o projeto de vida pessoal e fraterna é um forte 

antídoto contra um dos “tumores” de nossa vida fraterna: o individualismo. 
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 Na vida quotidiana, temos um dia ecológico ou somos “dependentes” do trabalho 

(ativismo)? Que opções de vida estão na base de nosso ativismo ou de nossa irresponsabilidade a 

respeito da “graça” do trabalho? O que exige de nós, na vida concreta de cada dia, a passagem da 

centralidade do fazer para a desejável harmonia entre o ser e o fazer? Teremos a coragem de 

redimensionar nossas atividades para podermos viver um dia ecológico? Como estamos 

superando o crescente individualismo que muitas vezes constatamos? 

 

 

Da obsessão pela eficiência-eficácia para a alegria do ágape 
 

 53. Nossa sociedade mede o resultado do esforço pelo lucro obtido. Não só: com muita 

freqüência, estima as pessoas pelo que produzem, pelo que dão ou por aquilo que parecem. Essa 

lógica pode levar à exclusão de muitos Frades que, embora valentes, não produzem, não dão e 

não aparecem. 

 Diante desse perigo, mais do que hipotético, se desejarmos realmente fortificar a vida 

fraterna em comunidade, torna-se necessário descobrir o valor do irmão pelo que realmente é: 

dom do Senhor (cf. Test 14). Impõe-se, também, descobrir e valorizar adequadamente a 

gratuidade: ama-se o Irmão não pelo que é capaz de fazer ou produzir, mas simplesmente porque 

é um Irmão, “um que me pertence”, “presente de Deus”: “um dom para mim”
70

. 

 Só quem fizer essa dupla descoberta poderá experimentar a alegria do ágape: amor 

gratuito e sacrificado que leva a partilhar as alegrias e os sofrimentos dos Irmãos, “amor 

oblativo”
71

 que se ocupa do outro e se preocupa com o outro
72

. Só quem fizer essa dupla 

descoberta poderá “fazer espaço ao irmão”, oferecer ao outro “uma verdadeira e profunda 

amizade” para derrubar as barreiras que, de outra forma, as diferenças tornariam insuperáveis
73

. 

Não se trata de edificar fraternidades gratificantes, mas de amar o irmão também quando de sua 

parte não há resposta alguma. 

 Considero urgente a necessidade de converter-nos a essa forma de relacionamento que o 

Novo Testamento chamou de ágape: amor pessoal, amor a Deus, amor ao próximo, amor 

recíproco, amor ao irmão; considero urgente a necessidade de afirmar seu primado em nossa vida 

de Frades menores. De outra forma, como poderemos cumprir a vontade de Francisco de amar-

nos sempre uns aos outros (cf. TestS 3)? Somente quem crê na caridade, que é Deus, e vive nesse 

amor empenha-se seriamente na construção da fraternidade. Nossa vida, e tudo o que ela 

comporta, compreende-se somente como experiência de comunhão no amor. 

 Trata-se de uma verdadeira conversão que envolve a mente, nosso modo de pensar, de 

pôr-nos diante da vida e seus problemas, de escolher as opções e os critérios pelos quais 

julgamos as pessoas. Trata-se de sermos vigilantes para não cedermos à tentação da eficiência 

num mundo onde esta parece autorizar o que esmaga o ágape. Trata-se de, na vida cotidiana, 

assumir a convicção de que a verdadeira eficiência cristã e franciscana está no ágape, ao qual 

todo o mais deve estar subordinado. 

 

 Estamos dispostos a isso? O que esperamos da Fraternidade? Construímo-la a partir do 

ágape ou somos seus simples consumidores? Para que nos formamos ou formamos? Para sentir-

nos bem na Fraternidade ou para assemelhar-nos a Cristo e fazer o que ele fez, amar como ele 

amou? 
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Da simples amizade, ou das afinidades de interesse, 

a uma família unida em Cristo 
 

 54. As Constituições gerais colocam a “mútua amizade”
74

 entre os valores humanos que 

deveriam caracterizar nossas Fraternidades. A amizade pode ter um papel importante na 

construção da vida fraterna em comunidade sempre e quando o “grupo de amigos” não for um 

grupo fechado, mas aberto a acolher o “outro”, o “diferente”, o “distinto”, permitindo-lhe 

continuar a ser ele mesmo; e sempre e quando a amizade for animada por uma opção de fé. 

Também o interesse ou a missão comum pode ajudar a unir as forças, contanto que os interesses 

não sejam individuais e a missão seja fruto de um discernimento comunitário e partilhado com o 

restante da Fraternidade provincial ou universal. 

 Na vida de nossas Fraternidades locais, provinciais e na Fraternidade universal é fácil 

constatar a existência de grupos fechados, nascidos de interesses particulares ou por simples 

amizade que não leva em conta a dimensão de fé suposta por nossa fraternidade. Em ambos os 

casos, geram-se divisões que pouco ou nada têm a ver com uma fraternidade franciscana que se 

autodefine como “família unida em Cristo”
75

, na qual, antes de mais nada, deve-se procurar e 

amar a Deus
76

 e na qual os Frades devem procurar aceitar-se uns aos outros em sua realidade 

própria, assim como são e na base da igualdade, “embora dotados de caráter, cultura, costumes, 

talentos, faculdades e qualidades diferentes
77

; acima da amizade ou interesse. 

 Para conseguir tudo isso é essencial saber, por experiência, que somos filhos do mesmo 

Pai, sentir-nos envolvidos na aventura de amor do Filho e sentir a força unitiva do Espírito 

Santo. A verdadeira fraternidade nasce e se alimenta da experiência da vida trinitária e é 

proporcional à profundidade desta experiência. 

 Do que se disse, deduz-se o primado que é preciso dar à escuta filial e orante da palavra 

de Deus, que sempre nos revela um Deus que nos ama e que nos chama a amar como ele nos 

ama. Como é possível pensar num compromisso sério a favor da Fraternidade em pessoas que 

habitualmente fogem da escuta atenta da Palavra que se implanta no ambiente divino do ágape? 

Ao lado da escuta diária da Palavra, devemos pôr uma intensa vida sacramental e a oração para 

obter o Espírito. Só o Espírito Santo é capaz de criar fraternidade; uma fraternidade na qual 

pessoas “diferentes” podem conviver, tendo “um só coração e uma só alma” (At 4,32). Sem o 

Espírito Santo, a fraternidade transforma-se em mera utopia, simples amizade ou grupo de 

interesse. Mas o Espírito vem quando somos “assíduos e concordes” (At 1,14). Daí a necessidade 

de uma autêntica vida de oração em fraternidade, que não se reduza a mero cumprimento de 

normas e regulamentos, mas que seja também manifestação e alimento de nossa vida fraterna. O 

progresso na vida fraterna em comunidade anda passo a passo com a caminhada de fé de cada 

irmão e a caminhada de fé da Fraternidade. Se faltar a fé como fundamento da Fraternidade, 

mais cedo ou mais tarde, ela desaparecerá e seu lugar será ocupado por um grupo de amigos ou 

por uma comunidade de trabalho ou por um conjunto de indivíduos com o fim de satisfazer os 

próprios interesses e que, quando isso não acontecer, transformar-se-á num “campo de batalha”, 

no qual os mais fracos sempre serão derrotados. 

 

 Sobre que base se ergue nossa vida fraterna? Como nossas Fraternidades cultivam o 

âmbito da fé? 
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Da atitude do fariseu para a atitude do publicano 

 

 55. A fraternidade é um dom e uma tarefa. Como dom a acolhemos com gratidão, como 

tarefa devemos esforçar-nos seriamente em sua construção e em seu crescimento. “A 

comunidade sem mística não tem alma, mas sem ascese não tem corpo. Exige-se “sinergia” entre 

o dom de Deus e o esforço pessoal para construir uma comunhão encarnada, isto é, para dar 

carne e concretude à graça e ao dom da comunhão fraterna”
78

. 

 Com alegria, devemos reconhecer que entre nós são muitos os que trabalham sem cessar 

para obter essa sinergia, mas considero também necessário reconhecer que são muitos os 

“consumidores” de fraternidade, que pensam ser tudo a eles devido. De fato, não é raro constatar 

que os que mais exigem da Fraternidade, com freqüência, são aqueles que mais a ignoram. 

Esquecem que a verdadeira Fraternidade “não existe sem a doação de cada um”
79

. 

 Para participar ativamente na construção da vida fraterna em comunidade é 

imprescindível ter a coragem de reconhecer as feridas que uns causam aos outros. É necessário 

viver a gratidão pelo que se recebe e a humildade pelo que não sabemos dar. A fraternidade é 

construída pela atitude do publicano, daquele que se julga culpável, e não do fariseu, daquele que 

se crê justo. É necessário reconhecer que a fraternidade ideal não existe e que nós nos 

aproximamos dela na medida em que soubermos servir-nos da graça das fraquezas humanas e 

estivermos dispostos a restabelecer a unidade, sempre que ela se quebrar, ao preço da 

reconciliação. Será importante recordar que somente quem tem consciência de ter necessidade de 

perdão oferecê-lo-á aos outros. 

 A consciência de nossa fraqueza deve levar-nos a pedir a correção fraterna. Ela é 

importante para fazer-nos abrir os olhos, para objetivar os comportamentos e as atitudes e para 

recordar nossa “decisão”
80

, para que “com passo ligeiro”
81

, sem deixar-nos envolver por 

nenhuma “amargura”
82

, possamos “ir com mais segurança pelo caminho dos mandamentos do 

Senhor”
83

. 

 Reconhecer o que se recebe e ter consciência das próprias fraquezas, é fundamental no 

momento de cimentar uma autêntica vida fraterna em comunidade. São essas atitudes que devem 

ser inculcadas desde o início da formação e cultivadas em cada etapa da vida. 

 

 Como formamos e nos formamos para adquirir essas atitudes? Que outros meios poder-

se-iam indicar para a construção da vida fraterna em comunidade? 
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III 

 

MINORIDADE, POBREZA E SOLIDARIEDADE 
 

Uma Fraternidade de menores, pobres e solidários, 

peregrina e estrangeira pelas estradas do mundo nas pegadas de Jesus, 

para proclamar o valor de cada homem e de cada criatura 

 

 56. A minoridade (pobreza interior, humildade de coração), a pobreza (o viver sine 

proprio) e a solidariedade (responsabilidade pelo destino dos outros) caracterizam e qualificam 

nossa vida fraterna em comunidade, pois descrevem nosso modo de ser irmãos, nosso modo 

peculiar de viver e anunciar o Evangelho no coração da Igreja e nos abandonados claustros do 

mundo. Somos uma Fraternidade de “menores”. 

 Viver em minoridade, sem nada de próprio e solidários é fazer nossa a forma de vida com 

a qual Francisco viveu no seu tempo a opção pelo Evangelho, forma de vida que ele mostrou 

“com a palavra e com o exemplo” (TestC 5) e que, em última análise, consiste em fazer próprios 

os sentimentos de Cristo, que, embora sendo de condição divina, não fez alarde de sua posição 

divina, mas despojou-se a si mesmo e se abaixou, obedecendo até a morte e morte de cruz (cf. Fl 

2,5-8), Ele que, para nossa salvação, esconde-se sob a aparência de pão (cf. Ord 27). 

 Ser menores, viver sem nada de próprio e solidários, certamente tem conseqüências 

sociais, pois exige um certo despojamento exterior e interior, sentir-se servos de todos e 

obrigados a servir a todos (cf. 2Fi 2), renunciar ao poder sobre os outros, estar com os pobres e 

ver o mundo com seus olhos. Em qualquer caso, a motivação profunda é sempre exclusivamente 

evangélica, pois indica o movimento de quem opta por seguir “mais de perto o Evangelho e as 

pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo”
84

, que comporta: despojar-se para servir e humilhar-se 

para ouvir, obedecer e partilhar. 

 Por outro lado, desde que Deus manifestou-se menor, sem nada de próprio e solidário 

com todos na pessoa do Filho, é evidente que a minoridade, o viver sem nada de próprio e a 

solidariedade são lugares privilegiados de encontro com Deus e que, conseqüentemente, só quem 

não retém nada para si (cf. Ord 29) será capaz de acolher e de servir. 

 

 

SINAIS DE VIDA 
 

 57. Depois do Concílio Vaticano II, nossa Fraternidade fez um grande esforço para seguir 

com fidelidade, na vida e nas atividades dos Frades, o caminho de Jesus, como foi percorrido por 

Francisco, “que amou e seguiu de verdade”
85

 a Cristo, inspirando-se no projeto proposto pela 

Regra; projeto que, nas Prioridades da Ordem para este sexênio, está formulado nestas palavras: 

“uma Fraternidade de menores, pobres e solidários, peregrina e estrangeira pelas estradas do 

mundo seguindo as pegadas de Jesus, para proclamar a dignidade de todo o homem e de toda a 

criatura”
86

. 

 Chegamos a esta formulação graças a um conhecimento mais profundo do carisma 

franciscano e graças à escuta e à interpretação, à luz do Evangelho, dos sinais dos tempos e dos 

lugares, através dos quais nos sentimos interpelados por Deus e chamados a dar uma resposta 

evangélica
87

. 
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Deslocamento para a periferia 
 

 58. Entre os sinais de vida no campo da minoridade, pobreza e solidariedade podemos 

destacar o fato de nos últimos anos ter ocorrido um certo deslocamento dos Frades para a 

periferia, para os lugares de fronteira, os claustros esquecidos e os claustros inumanos
88

, 

abandonando por vezes estruturas que nos faziam aparecer como grandes (em contraposição 

com nosso ser menores), como poderosos (em contraposição com nossa opção de viver em 

pobreza) e como patrões (em contraposição com a solidariedade pelos últimos). Nesse contexto, 

desejo destacar a importância das Fraternidades itinerantes e das Fraternidades de inserção, 

cujo número, ultimamente, está crescendo. Se essas Fraternidades nascerem como fruto do 

discernimento da Fraternidade provincial e forem por ela acompanhadas, não hesito defini-las 

como realidades muito positivas, significativas e necessárias, para recordar a todos os Frades a 

necessidade que temos de sentir-nos “peregrinos e forasteiros” (RB 6,2) e de conviver com os 

pobres e necessitados deste mundo (cf. RnB 9,2)
89

. 

 

Opção por uma vida sóbria e essencial 
 

 59. Um importante sinal de vida é a opção que muitos Frades e diversas Fraternidades 

nossas, inclusive algumas Entidades, fizeram de levar uma vida sóbria e essencial, motivados 

pela radicalidade evangélica e pelo chamado à solidariedade com muitas pessoas às quais falta o 

indispensável. Isso levou muitas Fraternidades a partilhar os espaços da própria Casa com os 

pobres e a oferecer-lhes alimento (mesas para os pobres), acolhida, particularmente aos sem teto, 

primeiros socorros sanitários, orientação profissional... 

 

 Promotores da justiça e arautos da paz 
 

 60. Outro sinal positivo de nossa opção pela minoridade, pobreza e solidariedade é o fato 

de em muitos Frades ter crescido o esforço em favor da justiça, paz e integridade da criação, 

mostrando assim uma especial solidariedade com quem não tem voz em nosso mundo dominado 

pelo dinheiro e pela violência, participando ativamente na defesa dos direitos humanos e na 

denúncia a suas violações. As manifestações de solidariedade são vistas também em muitas de 

nossas atividades educativas, assistenciais, pastorais e de promoção humana. Nesse contexto é 

particularmente significativo o esforço de muitos Frades que trabalham para os doentes de AIDS, 

de lepra ou com dependências destrutivas (drogas, álcool...), como também em favor da 

educação da pessoa nas escolas, nos colégios, nas universidades. 

 

Abertura para a colaboração 
 

 61. Outro aspecto importante de nossa opção de minoridade é de estarmos abertos à 

colaboração com os leigos, com a Família franciscana, com os outros entes eclesiais e com o 

próprio Estado em obras nas quais, até pouco tempo, éramos os responsáveis absolutos, e, ao 

mesmo tempo, o fato de nos termos aberto à colaboração em projetos de outros, em obras que 

não dependem de nós. 

 

Respostas aos chamados para a solidariedade 
 

 62. Sempre no campo da solidariedade é belo constatar a resposta generosa a alguns 

convites da Cúria geral da Ordem para colaborar na ajuda às vítimas de catástrofes naturais e às 
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Entidades pobres. Nesse contexto é obrigatório recordar – e de minha parte agradecer 

sinceramente – a ajuda das Entidades para o Fundo pela Formação e Estudos, para o Fundo de 

solidariedade “São Francisco” e para o Fundo pela Evangelização missionária. 

 

 

APELOS À CONVERSÃO 
 

 63. Os elementos positivos que recordamos, e outros que certamente poderiam ter sido 

recordados, testemunham a caminhada feita pelos Frades para viver a minoridade, a pobreza e a 

solidariedade. Todavia, devemos dizer que, nessa dimensão essencial de nossa vida, há sombras 

e que a graça de Deus nos dá a luz para discerni-las e a força para vencê-las. 

 A seguir, indico algumas pistas de reflexão: 

 

As posições sociais que ocupamos 
 

 64. É inegável o êxodo que muitos Frades e Fraternidades fizeram do centro para a 

periferia. São muitas as opções concretas que vão nessa direção. Visitando as Entidades, o 

Senhor me deu a graça de conhecê-las diretamente. Mas é inegável também, e seríamos cegos se 

não víssemos, que, na maioria dos casos, nossa posição social continua a ser a de sempre: a de 

quem pertence a uma classe social meio-alta. 

 Nossas Constituições nos pedem, porém, que de bom grado aceitemos “passar por 

insignificantes, simples e desprezíveis”
90

; que abracemos “a vida e a condição dos pequenos, 

morando sempre entre eles como menores” e que, a partir de nossa posição social, contribuamos 

para o advento do Reino de Deus
91

; que tenhamos um estilo de vida tal que ninguém se sinta 

afastado de nós, ninguém, muito menos os mais pobres
92

; que apresentemos “uma imagem 

profética, a fim de confundir os falsos valores de nosso tempo”
93

. 

 Nesse contexto, é necessário perguntar-se com freqüência: qual é a posição social que nos 

caracteriza, da qual falamos e fazemos projetos? Para onde nos impele o Espírito? 

 

A solidariedade 
 

 65. É verdade que fazemos muitas coisas e muitas obras boas em favor dos pobres e 

necessitados. Penso que tudo isso deva continuar e ser incrementado. Mas não basta. Não basta a 

atividade assistencial, porque, como dissemos, pode criar várias formas de dependência e, 

portanto, de escravidão. Enquanto ajudamos os necessitados, devemos estimulá-los a tomar em 

suas mãos a própria vida e o próprio futuro. 

 Ao mesmo tempo, é necessário que continuemos a vigiar, para evitar que nossas obras de 

solidariedade sirvam para justificar atitudes que nada têm a ver com nossa forma de vida, como o 

aburguesamento, a busca de segurança, a falta de liberdade interior e exterior, o apego aos 

lugares, às obras, às pessoas, às coisas e às posições do passado. 

 A solidariedade tem manifestações concretas também “para dentro”: solidariedade com 

os Frades da própria Fraternidade, das Fraternidades locais com a provincial, das Fraternidades 

provinciais com a Ordem. 

 Em relação à nossa vocação para a partilha dos bens, o que nos está a pedir o Senhor? 

Enquanto alguns desperdiçam, outros passam necessidade. Como podemos justificar muitas 

desigualdades numa mesma Fraternidade, entre as Casas de uma mesma Província ou na Ordem? 
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Nossa herança: a altíssima pobreza 
 

 66. Devemos vigiar atentamente para guardar a porção, a bela herança da altíssima 

pobreza que Francisco nos deixou, e da qual fazem parte, indissoluvelmente unidas, a 

minoridade, a pobreza material e a solidariedade. Essa preciosa herança, à qual devemos aderir 

totalmente (cf. RB 6,4-6), pode ser perdida por causa das lutas pelo poder, lutas que se verificam 

em algumas Entidades; por causa das divisões internas nas Entidades e no seio dos próprios 

Definitórios; por causa do desinteresse e da irresponsabilidade de alguns Frades diante das 

necessidades dos outros. A herança da altíssima pobreza é perdida quando seu lugar é ocupado 

pelas “economias pessoais”, contas formadas pela apropriação indébita daquilo que, na “justiça 

franciscana”, pertence à Fraternidade. A herança da altíssima pobreza é perdida quando os 

Frades renunciam a viver uns para os outros, em mútua dependência, isto é, renunciam a viver na 

“verdadeira obediência”. A “altíssima pobreza”, com tudo o que comporta, caracterizou 

Francisco e deve caracterizar também a nós, Frades menores. 

 

 

A CAMINHO PARA PASSAR 

DO BOM AO MELHOR 
 

 67. Talvez, a minoridade, com a pobreza e a solidariedade, seja a dimensão de nossa vida 

à qual, nesse momento, possamos referir as palavras de nosso pai e irmão Francisco: “até agora 

apenas pouco ou em nada progredimos”
94

. 

 Para estimular-nos a passar do bom ao melhor, proponho o seguinte: 

 

Aprofundar a compreensão do voto de pobreza 
 

 68. Para muitos Frades, o voto de pobreza tem apenas uma dimensão individual, que, por 

fim, cai para uma concepção individualista – o que facilmente comporta que toda a sua vida se 

torna individualista – e é compreendido quase que exclusivamente em relação às coisas – o que 

comporta que seja vivido de modo somente formal, materialmente quantificável. Quanto à 

pobreza, muitos Frades continuam a excluir da própria vida o aspecto de solidariedade afetiva e 

efetiva com os pobres e, conseqüentemente, não se sentem envolvidos na vocação carismática de 

serem pobres com os pobres, de fazerem misericórdia com os leprosos de nosso tempo (cf. Test 

3). 

 É verdade que o voto de pobreza ultrapassa o âmbito de nossa relação com as coisas, mas 

é também verdade que a inclui necessariamente. Em perspectiva ecológica, o voto de pobreza 

nos coloca num movimento de interdependência e de solidariedade para o interior e para aqueles 

e aquelas a quem é negada a participação nos bens da criação. Dessa perspectiva, o voto de 

pobreza é um antídoto para a tentação de acumular para o tempo das vacas magras
95

. É o 

antídoto para a irresponsabilidade que comporta a cultura do desperdício, presente, sem dúvida, 

também entre nós. 

 O voto de pobreza deve ser interpretado e vivido como o voto da solidariedade, 

acompanhada da reciprocidade. Dou e recebo. 

 Sem a reciprocidade, a solidariedade poderia causar dependência e acabar sendo um 

estorvo para aqueles que, dentro ou fora da Ordem, são “objeto” de uma pseudo-solidariedade. 

“É hora – dizia João Paulo II – de uma nova “fantasia da caridade”
96

, que leve a uma 
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aproximação aos últimos e excluídos, a uma “comunhão fraterna com todos os menores da 

terra”
97

, para dar e receber. 

 O voto de pobreza deve ser interpretado e vivido como o voto da liberdade que nos leva a 

viver realmente “sine proprio”, como queria Francisco e nós prometemos. A pobreza evangélica 

e franciscana liberta de tudo aquilo que freia e dificulta a entrega total de si ao Senhor e o serviço 

libertador aos irmãos, sobretudo aos mais necessitados. Nesse sentido, só o pobre pode ser, como 

Francisco, aberto às surpresas do Senhor, porque é autenticamente livre da aflição pelo amanhã, 

principal preocupação dos pagãos (cf. Mt 6,31-32); do supérfluo, que se amontoa em nossos 

“celeiros”; de muitas idéias, que acorrentam ao passado; dos projetos individuais realizados à 

margem da Fraternidade. 

 

 Como concebo o voto de pobreza? Como o vivo? Sinto-me livre porque sou pobre ou 

condicionado porque não posso satisfazer todas as minhas necessidades? Como nos colocamos 

diante das estruturas que são desproporcionais em relação às nossas necessidades de vida? Como 

as utilizamos, a serviço de quem as colocamos? 

 

Assumir o trabalho como uma graça 
 

 69. Segundo o projeto de Deus, o trabalho faz parte da condição do homem e, para nós 

Frades menores, é sobretudo uma “graça”. 

 O trabalho é graça, em primeiro lugar, porque é um dom de Deus (cf. RB 5,1), “que diz e 

faz todo o bem” (Ad 8,3). É graça porque nos coloca em relação com os outros, sobretudo com 

os mais pobres. O trabalho, sobretudo o manual e os trabalhos mais humildes, é um dos melhores 

sinais que podem ser entendidos pelos pobres (e não só eles) entre os quais vivemos e com os 

quais partilhamos a vida e a condição. Por isso, devemos preferir o trabalho no qual brilha “o 

testemunho de vida franciscana, ... o aspecto da solidariedade e do serviço aos pobres”
98

. O 

trabalho é graça porque, além de fazer que não sejamos um peso para os outros, oferece-nos “as 

coisas necessárias ao corpo” (RB 5,3) e evita que “o coração ou a língua, por meio de coisas 

ilícitas, vagueie no ócio”
99

. O trabalho é graça, enfim, porque nos torna colaboradores de Deus 

criador. 

 Exatamente por ser graça, ninguém tem o direito de apropriar-se de nenhum tipo de 

trabalho. Apropriar-se-ia indevidamente daquilo que não lhe pertence e, portanto, seria uma 

blasfêmia contra o Altíssimo. Por isso, o trabalho, qualquer tipo de trabalho, deve ser exercido 

em atitude de restituição ao Senhor daquilo que se recebeu: Bem-aventurado o servo que não 

mais se exalta do bem que o Senhor diz e opera através dele do que pelo bem que diz e opera por 

meio de outro” (Ad 17,1). Isso significa que devemos estar livres e prontos a deixar um trabalho 

e iniciar outro necessário, até o trabalho que exige uma certa especialização ou tenha sido 

exercido por muito tempo
100

. Nesse sentido, a atitude de restituição, que faz de nós verdadeiros 

itinerantes, será um real antídoto contra as muitas formas de dependência e de escravidão que 

freiam nosso progresso para a liberdade do pobre e do verdadeiro fiel, que vivem e gozam da 

presença do Espírito. Por outro lado, se o trabalho não nos pertence, menos ainda pertencer-nos-á 

o fruto do trabalho. Para os Frades é justiça retribuir aos outros participantes o fruto do próprio 

trabalho e isso está em estreita relação com a solidariedade. 

 Na visão franciscana, o trabalho deve ser realizado “com fidelidade e devoção” (RB 5,1). 

Parece-me intuir que através desses dois termos, que devem caracterizar todas as atividades dos 

Frades (trabalho manual, pastoral, intelectual), Francisco peça que nos comprometamos 

seriamente no trabalho (fidelidade), sem esquecer que isso não pode substituir “o espírito da 
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santa oração e devoção, ao qual devem servir todas as outras coisas temporais” (RB 5,2). Em 

outras palavras, para o Frade menor, o trabalho não é uma opção facultativa, mas a resposta a um 

dom,  uma resposta vocacional, que deve ser generosa e perseverante. Por outro lado, o trabalho 

não é um “absoluto” na vida dos Frades, porque existe uma hierarquia de valores. O espírito de 

oração e devoção ocupa o primeiro lugar (cf. Ant 2), é o primeiro trabalho ou compromisso do 

Frade menor. 

 Tendo clara essa hierarquia de valores e unindo o trabalho à minoridade e à pobreza (cf. 

RB 5,4-5), Francisco nos ensina que o trabalho “franciscano” tende a consolidar uma 

Fraternidade fundamentada no ser, isto é, na qualidade de vida, na qual grande importância têm a 

minoridade e a pobreza e onde o bem, do qual tudo procede e ao qual tudo retorna, é Deus, “toda 

a nossa riqueza até à saciedade” (LD 4). 

 Liberdade em relação ao trabalho que fazemos, de forma que em qualquer momento 

possamos iniciar outro com a bênção do Senhor, responsabilidade em relação ao dom que 

recebemos e à tarefa que nos foi confiada, e respeito a uma hierarquia de valores, constituem a 

moldura na qual devemos colocar nossas atividades, mesmo as pastorais ou profissionais. 

 À luz desta síntese do pensamento de Francisco sobre o trabalho, é lógico perguntar: 

 

 Como nos colocamos diante do trabalho que nos foi confiado, como patrões ou como 

simples operários na vinha do Senhor? Como vivemos concretamente a “restituição” da graça do 

trabalho em relação a Deus, aos Frades da Fraternidade, aos pobres? O trabalho não é uma opção 

facultativa. Levando em conta as horas que trabalhamos, podemos dizer que somos pobres? Qual 

é minha responsabilidade em relação ao trabalho que me foi confiado? Com que classe social nos 

identificam os trabalhos que realizamos? 

 

Passar de uma economia individualista 

para uma economia fraterna, transparente e solidária 
 

 70. Nós, Frades, separamos com demasiada facilidade as opções relativas à economia e à 

vida quotidiana dos valores essenciais do franciscanismo. Na melhor das hipóteses, relacionamos 

a economia com a pobreza. Por outro lado, facilmente pensamos que as opções evangélicas que 

professamos foram feitas, são vividas e devem ser avaliadas só individualmente, deixando de 

lado suas implicações comunitárias e fraternas. E, sem dúvida, das opções econômicas que 

fazemos poder-se-á deduzir claramente se iniciamos ou não um estilo de vida conforme o que 

professamos. 

 Devemos constatar, como já acenamos anteriormente, que entre nós existem enormes 

desigualdades econômicas, que são verdadeiras injustiças. Há economias paralelas, contas 

pessoais, Frades que retêm o que recebem pelo trabalho feito. Há Frades que usam grandes 

quantidades de dinheiro para interesses próprios ou para a própria família, sem o necessário 

discernimento das circunstâncias concretas da parte dos Ministros e das Fraternidades. Em 

muitos casos, a situação é grave. Alguns Visitadores mo fizeram notar em seus relatórios depois 

das Visitas canônicas. Depois, do dinheiro injusto derivam muitas outras coisas que são 

incompatíveis com nossa forma de vida e que todos conhecemos. Como se pode justificar tudo 

isso? Certamente não a partir de nossa condição de irmãos, da Regra ou das Constituições. 

Nenhum tipo de economia paralela ou oculta é justificável. E então? O que fazer? 

 Não se pode continuar assim. Devemos mudar. Devemos passar do ocultismo econômico 

para a transparência total. Esta cria liberdade e serenidade nas relações fraternas. Uma economia 

paralela ou oculta será sempre motivo de tensões e manifestação da falta de liberdade, além de 

ser uma falta contra o viver “sine proprio” que prometemos. Conforme o uso que os Frades 

fazem do dinheiro e de como prestam conta dele, criar-se-á confiança ou tensão na Fraternidade. 
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 Por outro lado, não basta que a economia seja transparente. Deve ser também fraterna e, 

por isso, exige-se que seja também solidária. A solidariedade será conseqüência de uma opção 

radical para viver sine proprio, isto é, despojados da própria segurança econômica. 

 Ponhamo-nos a caminho. Um reestruturação econômica é necessária e urgente se 

quisermos caminhar na direção para a qual nos impele nossa identidade de Frades menores e que 

nos é recordada pelo documento A graça das origens. 

 

 Qual é a preparação que nos é dada desde os primeiros anos de formação para viver uma 

economia fraterna, transparente e solidária? Como nos comportamos diante dos abusos nesse 

campo? Como vivemos a solidariedade, pessoal e fraternalmente? 

 

Ser testemunhas e promotores de justiça, paz e reconciliação 
 

 71. Vivemos num mundo dilacerado por injustiças de todo o tipo, flagelado pela violência 

e fraturado pela falta de reconciliação. O documento final do Capítulo de Pentecostes 2003, O 

Senhor te dê paz, faz uma lista, necessariamente incompleta, dos sinais que evidenciam essa 

triste e dramática realidade
101

. 

 Diante dessa situação não basta entristecer-se dolorosamente pela “violência e 

necessidades da vida quotidiana de todas as regiões do mundo”
102

; menos aceitável ainda seria 

permanecermos testemunhas mudas do drama em que vivem muitos homens e mulheres, que são 

nossos irmãos e irmãs. Diante dessa situação, devemos sentir-nos seriamente impelidos a tomar 

consciência das forças que a promovam e dos remédios que podemos usar pessoal e 

institucionalmente para enfrentá-la
103

. 

 Graças a Deus, e como é recordado pelo mesmo documento capitular, não faltam “raios 

de luz presentes na noite escura dos povos, faróis geradores de esperança”
104

 que indicam um 

tempo novo que nasce para nós
105

. Nós, Frades menores, como nos colocamos nessa situação? 

Sabemos ver esses raios de luz no meio da noite? 

 Nossas Constituições nos convidam a participar “em projetos de caridade, de justiça e de 

solidariedade internacional”
106

, a pregar “por obras a reconciliação, a paz e a justiça” e a mostrar 

“respeito pela criação”
107

, a ser “promotores da justiça, arautos e artífices da paz”
108

, a instaurar 

uma sociedade de justiça, de liberdade e de paz em Cristo ressuscitado”
109

, a optar “pelos 

marginalizados, pelos pobres e oprimidos, pelos atribulados e doentes”
110

. 

 Todavia, tenho a impressão de que não levamos muito a sério esses apelos. Ao contrário, 

parece-me que com demasiada freqüência voltamos as costas à dura realidade em que vivem 

muitos de nossos contemporâneos. Precisamos “abrir portas e janelas” para ouvir o grito dos 

pobres, para ver as injustiças que sofrem muitos homens e mulheres, nossos irmãos e irmãs. 

Tenho a impressão de que à beira de nossa estrada jazem muitos feridos, semimortos, e que nós, 

ou não damos atenção à sua presença ou, com demasiada freqüência, olhamos e passamos 

adiante. Seria um bom início reconhecer isso. Seria o primeiro passo em nossa caminhada de 

conversão. 
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 Nosso testemunho de minoridade, pobreza e solidariedade inclui também um esforço em 

favor da justiça, da paz e da reconciliação. Ele é constitutivo de nossa identidade. Não podemos 

renunciar a essa dimensão de nossa vida. Não podemos cruzar os braços diante das violações dos 

direitos humanos, ser espectadores passivos diante das diversas formas de violência. É bom 

tomar consciência do que dizem as Constituições: “Na reivindicação dos direitos dos oprimidos, 

os irmãos renunciem à ação violenta e recorram a meios que estão ao alcance também dos mais 

fracos... denunciem com firmeza toda espécie de ação bélica e corrida armamentista... e não 

poupem trabalhos e sofrimentos na construção do Reino do Deus da paz”
111

. 

 

 Na situação atual, o que está a pedir o Evangelho para sermos, aqui e agora, testemunhas 

e promotores de justiça, paz e reconciliação? Qual é nossa contribuição específica, como Frades 

menores, para a promoção da justiça, da paz e da reconciliação? Como respondemos ao apelo 

que nos vem de nosso mundo e de nossa legislação, em nível pessoal e de Fraternidade? Que 

mudanças nos pedem a realidade em que vivemos e nossa legislação? Como formamos a 

Comissão de JPIC em nossas Entidades e como acompanhamos seu trabalho? 
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IV 

 

EVANGELIZAÇÃO – MISSÃO 
 

Uma Fraternidade que se nutre do Evangelho 

para oferecer à humanidade, inquieta e em busca do sentido da vida, 

a Palavra que é “espírito e vida” 

 

 72. Fomos chamados para evangelizar. Existimos para a missão: “Escolheu doze entre 

eles para ficarem em sua companhia e para enviá-los a pregar” (Mc 3,14). Como Frades menores 

que, levados “por divina inspiração” (RnB 2,1), desejam seguir essa vocação, abraçamos o 

Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo como “regra e vida” (RB 1,1). Ao mesmo tempo, 

sentimos que nossa missão, como a de Francisco, é de “encher a terra com o Evangelho de 

Cristo”
112

. Seguindo “as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo” (RnB 1,1), descobrimos que 

nossa missão é viver e proclamar a Boa Nova a toda a criatura humana, sobretudo aos pobres, 

aos prisioneiros e aos cegos (cf. Lc 4,18-19)
113

. 

 Falar de evangelização, significa, pois, falar de nossa vocação e de nossa razão de ser na 

Igreja e no mundo. A missão é única: a do Pai que envia o Filho e a do Filho que envia os seus 

(cf. Mt 10,1ss). Como batizados e como franciscanos somos enviados, pela força do Espírito 

Santo, a viver e proclamar o Evangelho, partilhando a missão confiada a toda a Igreja: “Ide, pois, 

fazei discípulos meus todos os povos” (Mt 28,19). 

 Se a missão não é uma simples atividade da Igreja, mas faz parte de sua própria essência, 

a evangelização não pode ser considerada uma tarefa a mais na vida de uma comunidade 

franciscana, mas a tarefa na qual se expressa profundamente sua vocação cristã. 

 A evangelização não é uma missão que devemos executar, mas a missão pela qual 

existimos: “Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos destinei para 

irdes dar fruto e para que vosso fruto permaneça” (Jo 15,16). 

 É o Espírito que nos impulsiona a isso. Nós simplesmente devemos responder a esse 

impulso. Por isso, quando falamos de evangelização como vocação dos Frades menores, mais do 

que tratar de algumas exigências pastorais, falamos da resposta a uma vocação, que nasce do 

diálogo profundo entre Deus e o homem, da consciência de termos sido enviados aos homens 

para aquilo que para eles é a Boa Nova do Pai e a acolhida do Reino de Deus no coração de cada 

Irmão. 

 

 

SINAIS DE VIDA 
 

 73. Do Concílio Vaticano II até hoje, nossa Fraternidade fez um notável esforço de 

renovação em tudo o que se refere à evangelização-missão. Como evidenciou o Conselho 

Plenário de Guadalajara (México), crescemos na consciência de formar uma Fraternidade em 

missão; e mais clara é também a consciência de que dedicar-se à evangelização-missão é nossa 

razão de ser, pois deriva da própria identidade de nossa vida. Em tudo isso, muito nos ajudaram 

os documentos da Igreja e os da Ordem
114

. 

 Entre os sinais de vida mais evidentes, acenarei apenas para alguns. 
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Busca de novas formas de evangelização 
 

 74. Como fizeram muitos Institutos de vida apostólica, desejosos também nós de “viver o 

carisma franciscano em novas formas”
115

, levados a buscar atividades de evangelização “que 

respondam a novas exigências”
116

, movidos a descobrir, estimular e celebrar as iniciativas que 

procuram encarnar com criatividade e radicalidade o Evangelho, nossa Fraternidade foi mudando 

a geografia ocupacional, abrimo-nos a novos ministérios e a novas necessidades eclesiais e 

sociais: trabalho com minorias étnicas, tóxico-dependentes, doentes de AIDS e todas as classes 

de novos leprosos e excluídos da sociedade. 

 Já que a renovação de nossa vida não passa somente pelo discernimento dos sinais dos 

tempos, cada dia cresce a consciência da necessidade de analisar onde estávamos presentes e 

onde deveremos estar. Assim, nasceram as Fraternidades de inserção e as Fraternidades 

itinerantes, foram revistas as estruturas, foram partilhados os espaços e houve uma certa 

deslocação das obras
117

. 

 Tudo isso levou-nos a tomar consciência do fato de não podermos “escolher 

arbitrariamente os lugares onde morar”; mas é necessário “deixar-nos seduzir pelos claustros 

esquecidos, pelos claustros inumanos onde a beleza e a dignidade da pessoa são continuamente 

ofuscadas”
118

. Assim, aproximamo-nos um pouco mais dos pobres, primeiros destinatários da 

missão de Jesus (cf. Lc 4,18-21), para também nós fazermos misericórdia com eles (cf. Test 2). 

 Conseqüência disso é que hoje são muitos os Frades que vivem em contextos culturais, 

sociais e religiosos nos quais evangelizam com o diálogo, com a solidariedade e o esforço pela 

paz, com a reconciliação e a justiça. 

 

Redescoberta do testemunho de vida 

como primeira forma de evangelização 
 

 75. “A contribuição específica dos consagrados e consagradas para a evangelização 

consiste, primariamente, no testemunho de uma vida totalmente entregue a Deus e aos irmãos, à 

imitação do Salvador que se fez servo por amor do homem”
119

. Nestes anos, graças também ao 

aprofundamento do conhecimento das Fontes franciscanas, compreendemos melhor a 

indissolúvel união que existe entre evangelização e testemunho de vida dos que são chamados a 

evangelizar. A proclamação silenciosa do Reino de Deus com o testemunho da própria vida é o 

primeiro modo de evangelização que os Frades oferecem lá onde vivem. A evangelização-missão 

deve partir de nossa comunhão existencial com Cristo, sabendo que quanto mais estivermos 

unidos a Ele, tanto mais fecunda será nossa atividade evangelizadora e que “quanto mais se vive 

de Cristo, tanto melhor pode-se servi-lo nos outros, aventurando-se até os postos de vanguarda 

da missão, e abraçando os maiores riscos”
120

. Gostaria de dizer que tudo o que fazemos em vista 

da evangelização deve encontrar alimento numa vida de oração contínua: é a totalidade da vida 

que deve ser imersa num clima de oração, de adoração, de abandono e de ação de graça. 

 Vamos assimilando também o forte laço existente entre evangelização-missão e 

comunhão de vida em Fraternidade. Como Jesus, Francisco enviou seus Frades dois a dois, 

nunca sozinhos. Somos Fraternidade em missão, enviados como Fraternidade. Partimos da 

Fraternidade e voltamos para a Fraternidade. Ao menos por princípio, estamos convencidos de 
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que não pode existir fraternidade franciscana sem missão, nem missão franciscana sem 

fraternidade. 

 Tendo presente nossa forma de vida, é também evidente que não se pode separar nossa 

obra evangelizadora de nossa vocação para a minoridade, pobreza e solidariedade. Por sermos 

menores, somos servos de todos, renunciando a exercer qualquer tipo de poder ou domínio sobre 

os outros; por sermos pobres, deixamo-nos evangelizar pelos pobres; por sermos solidários, 

alargamos nossa tenda para fazer nossas “as alegrias e tristezas dos mais pobres e daqueles que 

mais sofrem”
121

. 

 Enfim, de alguns anos para cá, temos mais claro que a evangelização não pode ser 

separada de uma formação adequada às exigências de hoje. Só uma formação sólida poderá 

ajudar-nos a pôr o Evangelho no coração da cultura atual. Sem uma formação de qualidade não 

se pode ter uma evangelização de qualidade. 

 

Despertar a missão ad gentes 
 

 76. Nossa Fraternidade sentiu-se chamada a ir sempre mais longe para estar sempre mais 

próxima a todos, para encontrar e servir a todos, sem distinção de raça, língua, cultura e religião. 

Isso levou-a abrir, há alguns anos já, os Projetos África, Tailândia e Rússia-Cazaquistão e, nos 

últimos anos, depois do Capítulo geral 2003, a abrir novas presenças missionárias em Mianmar, 

Burkina Faso, Namíbia e Sudão. Em alguns desses lugares, o Senhor está nos abençoando com 

novas vocações e algumas das novas Entidades assumiram a responsabilidade da implantatio 

Ordinis em novos territórios. Ao mesmo tempo, fizeram-se consideráveis esforços para 

intensificar nossa presença missionária em lugares muito significativos como a Terra Santa e 

Marrocos. 

 O bonito desses Projetos é que são Projetos da Ordem, nos quais participam Frades que, 

provindo de diversas Entidades e de culturas muito direrentes, formam Fraternidades 

internacionais e interculturais. 

 Nesse sentido, merece especial menção a abertura da Fraternidade Notre Dame des 

Nations, em Bruxelas, para a formação dos que, movidos por inspiração divina, vão em missão 

ad gentes e a ereção da nova Fraternidade Santa Maria Draperis, em Istambul, que tem o 

específico objetivo de trabalhar para o diálogo inter-religioso e ecumênico, uma nova forma de 

missão ad gentes. 

 

Revitalização dos tradicionais modos de evangelização 
 

 77. É inegável que na Ordem temos uma riqueza imensa de presença e de ação 

evangelizadora tipicamente franciscana. Em muitas Entidades, faz-se um esforço digno de louvor 

para criar verdadeiras Fraternidades evangelizadoras. Em geral, pode-se dizer que trabalhamos 

em estreita colaboração e comunhão com a Igreja. Muitos são os Frades preocupados em dar 

nova vida e um rosto franciscano aos ministérios tradicionais: paróquias, santuários, escolas, 

obras sociais... Reconhecendo sua importância, procura-se aclarar seus objetivos e concretizar os 

meios que podem ajudar numa avaliação periódica, para que respondam melhor às exigências 

pastorais de hoje e à nossa forma de vida franciscana, evitando o risco da repetição. 

 O Projeto de Evangelização, onde se faz, ajudou muito nessa revitalização. 
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APELOS À CONVERSÃO 
 

 78. Como nos demais aspectos de nossa vida, também na evangelização-missão existem 

pontos escuros e, se é certo que andamos muito, é também certo que resta um logo caminho a 

percorrer. Entre os muitos apelos á conversão que poderemos apontar, destaco alguns. 

 

Falta de um projeto de evangelização especificamente franciscano 
 

 79. Acenamos para o esforço que se faz em muitas Entidades para criar Fraternidades 

evangelizadores, que respondam a um Projeto de evangelização com clara identidade 

franciscana. Ao mesmo tempo, porém,  devemos reconhecer que em muitas outras Entidades 

falta esse Projeto e que, em muitos casos, nossas atividades não têm a “marca” de uma clara 

identidade franciscana. Há ainda muitos, demais, Frades que vivem sós, sobretudo nas paróquias; 

há também muitos Frades que levam adiante obras extraordinárias, mas que não podem ser 

consideradas obras da Fraternidade, mesmo que esses Frades vivam numa Fraternidade. Temos 

Fraternidades compostas de bom número de Frades, nas quais é evidente que cada um se dedica 

à “sua” atividade, sem relação alguma com a dos outros Frades. Com demasiada freqüência, o 

individualismo e o ativismo impedem de rezar, de programar e de avaliar juntos nossas 

atividades de evangelização. 

 Falta um Projeto de evangelização especificamente franciscano, isto é, um estilo de vida 

no qual estejam presentes os valores centrais do carisma franciscano: espírito de oração e 

devoção, comunhão de vida em fraternidade, minoridade, pobreza e solidariedade, compromisso 

com a justiça, a paz e a integridade da criação, não só pessoalmente, mas também fraternalmente. 

 

Insuficiente preparação para uma evangelização de qualidade 
 

 80. É verdade que temos Frades bem preparados para desenvolver os vários trabalhos de 

evangelização, tanto do ponto de vista intelectual como técnico; mas é também verdade que em 

muitos casos falta uma preparação adequada, teórica e prática, que qualifique nosso trabalho. 

 Continua-se a improvisar, quase supondo que nós, frades, servimos para tudo e podemos 

fazer de tudo, esquecendo-se com freqüência que a formação intelectual é “uma exigência 

fundamental da evangelização”
122

, porque somente uma sólida formação, que compreenda 

também uma adequada formação intelectual, permitir-nos-á “compreender a problemática do 

homem contemporâneo”
123

 e abrir-nos-á a possibilidade de um diálogo fecundo com a cultura 

atual, de forma a pôr o Evangelho no coração dela e da história contemporânea
124

. 

 

 

A CAMINHO PARA PASSAR 

DO BOM AO MELHOR 
 

 81. O constante esforço de sermos fiéis à graça das origens deve ser acompanhado pelo 

esforço, também ele constante, de perscrutar os sinais dos tempos e os sinais dos lugares, a fim 

de melhor responder aos convites do Espírito, que nos chama “a re-situar e a recriar nossa 

identidade de Frades menores no novo contexto da história”
125

 e, assim, podermos ser 

testemunhas do Evangelho, assumindo com determinação o anúncio explícito de Jesus Cristo. 
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 Sempre nessa dimensão fundamental de nossa vida que é a evangelização, somos 

chamados a pôr-nos a caminho para passar do bom ao melhor. Esse movimento, entre outras 

coisas, comporta algumas passagens. 

 

De uma evangelização de conservação a uma “nova evangelização” 
 

 82. Quando falamos da necessidade de optar por uma nova evangelização, não se trata de 

opô-la àquela que chamamos tradicional, mas de encontrar novos caminhos para levar a todos o 

Evangelho, para que todos conheçam o Reino de Deus. 

 A necessidade de apostar na nova evangelização – convite insistente da própria Igreja – é 

uma conseqüência de termos sido questionados pela Palavra revelada, das necessidades das 

pessoas e de suas perguntas sobre o sentido da existência; porque Palavra, necessidades e 

perguntas nos estão a pedir a elaboração de “novas respostas para os problemas novos... novos 

projetos de evangelização para as situações atuais”
126

. 

 Sem deixar de prestar atenção à ação litúrgica, à administração dos sacramentos e às 

práticas de devoção, devemos trabalhar para recuperar a centralidade da fé, motivando os 

batizados a serem agentes ativos de evangelização. Sem esquecer os cristãos empenhados na 

construção do Reino, devemos voltar nosso olhar sobretudo para a multidão dos batizados não 

evangelizados, para as novas realidades do nosso tempo, para a imensa mobilidade das pessoas e 

para o extraordinário fenômeno da migração. Sem esquecer “as noventa e nove ovelhas do 

rebanho”, devemos sair à procura da “ovelha perdida”, porque também ela é destinada ao Reino. 

 Nestes momentos, não se trata tanto de intensificar quantitativamente a mensagem, mas 

de qualificá-la, tornando-a legível, transparente, contagiosa e eficaz. Por isso, torna-se necessário 

um novo ardor, novos métodos e novas expressões. No desejo de qualificar a mensagem, 

considero essencial que a proclamação do Evangelho parta de seu centro, da eterna novidade do 

amor de Deus, manifestada em Jesus. Ele, como salvador de todos os homens, deve ser o 

objetivo principal e o conteúdo essencial de nossa evangelização. Nesse sentido, parece-me 

imprescindível que nossa evangelização parta do Evangelho, seja centrada na palavra de Deus, 

na Palavra encarnada, que é Cristo Jesus, Boa Nova do Pai à humanidade. Ao mesmo tempo, no 

atual contexto de secularismo vivido em muitos Países nos quais estamos presentes, deve-se 

considerar como elemento dominante a presença de sinais vivos e transparentes, capazes de 

manifestar a presença do Senhor e, deste modo, questionar as consciências. 

 Nesse esforço de qualificar a mensagem, é indispensável também o vivo testemunho da 

caridade, pois o amor, vivido com radicalidade evangélica é a mais transparente presença de 

Deus, a que mais questiona e mais facilmente leva a descobrir o tesouro da fé. Resumindo, o 

testemunho de vida evangélica e o amor, em sua exigência evangélica, são o que melhor 

qualifica a mensagem que pretendemos transmitir através da evangelização. 

 Os novos areópagos que nos questionam e a exigência de todos nós sermos testemunhas 

do amor estão a nos pedir a fantasia da caridade, que, em nosso caso, poderemos com razão 

traduzir com criatividade apostólica ou novas formas de evangelização. 

 Se a nós, enquanto consagrados, é pedida uma presença profética na Igreja e no mundo, 

não podemos deixar de surpreendê-los com novas formas de presença e de evangelização 

segundo as necessidades de nosso tempo
127

. A consciência de sermos enviados ao mundo para 

testemunhar e proclamar o Evangelho dar-nos-á a mobilidade e a audácia de ir para o meio dos 

homens e mulheres de nosso tempo e partilhar com eles, nas situações concretas, a sempre jovem 

e alegre Boa Nova do Reino de Deus
128

. 
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 Este é o momento da criatividade, da audácia, de dar uma resposta aos homens de nosso 

tempo, convencidos de que nada mais somos senão servidores de uma Palavra que nos 

transcende
129

. É o momento de irmos para as fronteiras da evangelização, para os “claustros 

esquecidos”, para os “claustros inumanos”. É o momento de alargarmos o espaço de nossa tenda 

(cf. Is 54,2), “para fazer nossas as alegrias e as tristezas dos mais pobres e daqueles que mais 

sofrem”
130

. 

 

 Estamos dispostos a abrir-nos à nova evangelização e a abraçar novas formas de 

evangelização? O que estamos a fazer nesse momento? Avaliamos periodicamente nossas 

estruturas e nossas atividades evangelizadoras? 

 

De um projeto de atividade evangelizadora 

para um projeto franciscano de evangelização 
 

 83. Dado que “nossa forma original de evangelização está no testemunho da 

Fraternidade”
131

, a evangelização não pode ser pensada à margem de nossa forma de vida. Em 

outras palavras, se desejamos que nossas atividades evangelizadoras sejam realmente fecundas, 

devemos cuidar da qualidade evangélica de nossa vida. 

 Para nós, Frades menores, vocação e missão, longe de serem duas realidades distintas, 

formam uma única realidade. Vivendo de acordo com a forma de vida evangélica que 

professamos, anunciamos, proclamamos e evangelizamos e, quando evangelizamos, 

respondemos à nossa vocação. Com razão afirma o documento final do Capítulo de Pentecostes 

2003: “nossa principal missão está inscrita no próprio coração de nossa forma de vida em 

fraternidade e minoridade”
132

. 

 A missão-evangelização franciscana exige, portanto, que haja um diálogo permanente 

entre o que vivemos e o que proclamamos. A fecundidade de nossa evangelização não depende 

tanto das técnicas ou dos meios que utilizamos – a evangelização não é uma campanha 

publicitária – quanto do fogo do Espírito, que queima o coração daqueles que não se contentam 

apenas em “conhecer as palavras e interpretá-las aos outros” (Ad 7,3), mas que, antes de anunciar 

a Palavra, assimilam-na e, antes de pregá-la, experimentam viver o que vão dizer aos outros, 

restituindo assim ao altíssimo Senhor Deus, a quem pertence todo o bem (cf. Ad 7,4), tudo o que 

sabem, por muito que seja. Nem vida sem missão, nem missão sem vida. 

 Além disso, podemos dizer que a evangelização franciscana deve ser iluminada e 

avaliada pelas Prioridades, particularmente por aquela da contemplação, “eixo central para a 

nossa forma de vida”
133

 e por aquela da vida fraterna em comunidade, na qual e da qual vivemos 

e anunciamos o Evangelho. “Portanto, nenhum frade é enviado a título individual”
134

. A 

qualidade evangélica da vida é um elemento decisivo na consistência do anúncio
135

. 

 Nesse contexto, devemos refletir sobre a necessidade de deixar-nos evangelizar para 

poder evangelizar. Evangelizar é, antes de mais nada, um testemunho – o testemunho da própria 

vida – e não uma “aula”. “O homem contemporâneo ouve com mais vontade os testemunhos do 

que os mestres”
136

. No assim chamado breviário de viagem (cf. Mc 6,7-13), Jesus mostra-se 

muito mais preocupado em como se deve ser, do que o que se deve dizer. Quando o “fazer” é 

superestimado, devemos ter a coragem de fazer uma longa caminhada para verificar (fazer 

verdade) o que estamos fazendo e voltar ao essencial (cf. At 6,2). 

                                                 
129

 Idem 15. 
130

 Sdp 37. 
131

 Hermann Schalück, ofm, Encher a terra com o Evangelho de Cristo, 1996, 86. 
132

 Sdp 38. 
133

 Hermann Schalück, ofm, Encher a terra com o Evangelho de Cristo, 1996, 60. 
134

 João Paulo II, Mensagem ao Capítulo geral OFM, San Diego 1991, 5. 
135

 Cf. VFC 55. 
136

 EN 41. 



 47 

 

 “Acreditei, por isso falei” (2Cor 4,13). Todo o evangelizador deve viver a experiência de 

que Paulo nos fala. Não basta cumprir os deveres da evangelização, é necessário ser evangelho 

vivo. Não podemos contentar-nos em propor e pregar aos outros a Palavra, pois isso significaria 

“sermos mortos pela letra” (Ad 7,2), mas devemos permitir que a Palavra se encarne em nós, de 

forma a fazer nosso o que lemos na primeira carta de São João: “o que vimos com nossos olhos, 

o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam... o que vimos e ouvimos, nós também vos 

anunciamos” (1Jo 1,1.3). 

 Se um dos principais objetivos da evangelização é a passagem de uma fé herdada como 

crença para uma fé personalizada, então esse processo deve ser vivido em primeiro lugar pelo 

evangelizador. Não é possível sermos evangelizadores sem encontrar-nos pessoalmente com 

Aquele que é a Boa Nova, Evangelho do Pai para a humanidade. Como Paulo, o evangelizador 

deve ser uma pessoa atingida, transformada e motivada pelo Evangelho. Hoje, já não se trata só 

de proclamar o Evangelho, mas sobretudo de confessá-lo, de transmiti-lo e isso não é possível 

sem um encontro pessoal do evangelizador com o Senhor. O futuro da evangelização dependerá 

muito da capacidade de testemunhar a Boa Nova de Deus à humanidade. 

 

 O que significa afirmar que o Frade menor evangeliza primeiramente com sua vida? Que 

conseqüências tem este princípio para nossa vida e para a vida de nossas Fraternidades? No 

momento de programar as atividades de evangelização, temos presente a qualidade evangélica de 

nossa vida? 

 

De uma Fraternidade em missão só “ad intra” 

para uma missão também “ad extra” 
 

 84. Por motivos diferentes – diminuição do número dos Frades, forte compromisso 

pastoral nas Igrejas particulares de origem, desaparecimento, ou quase, das missões confiadas a 

uma Província em particular para serem assumidas pela Ordem, respeito pelas diferentes culturas 

etc. – facilmente arriscamos reduzir a dimensão missionária da Ordem à evangelização pastoral, 

com a justificativa de que cada território é terra de missão ou de que todos somos missionários, 

dissolvendo assim a missão na pastoral ordinária e não prestando suficiente atenção às vocações 

especificamente missionárias. 

 Como outros membros da Igreja, também nós corremos o risco de contribuir para uma 

Igreja introvertida, preocupada em estar pastoralmente atenta àqueles que freqüentam a Igreja, 

enquanto, fiéis à nossa dimensão missionária ad extra, deveremos continuar a contribuir 

fortemente para a vitalidade da Igreja missionária, seriamente empenhada no anúncio do 

Evangelho a todos aqueles que ainda não o ouviram. 

 Nesse momento, devemos trabalhar intensamente a fim de superar a tendência 

egocêntrica para a introspecção e o fechamento, para a administração das necessidades imediatas 

e urgentes de nossas Entidades, tendência que paralisa a abertura e a disponibilidade de pessoas e 

recursos para as necessidades da Ordem, empenhada na missão ad gentes. 

 Visitando as diversas Entidades, encontrei muitos Frades que têm o desejo de “ir para a 

missão”, desejo muitas vezes sufocado pelas estruturas da pastoral ordinária. A Ordem, como a 

própria Igreja, não pode renunciar ao anúncio explícito do Evangelho onde ainda não foi feito. 

Por isso, necessita-se de missionários, provenientes tantos das Entidades “velhas” como das 

“jovens”. Sobretudo estas últimas, que, com freqüência, o Senhor abençoa com o dom de 

abundantes vocações, devem deixar de considerar-se “sujeitos passivos” da missão, para se 

tornarem “sujeitos ativos”. É a hora das “Igrejas jovens”; é a hora das “Entidades jovens”. 

 Nesse contexto, acolher a graça das origens significa assumir o desafio de ir, de sair, de 

encontrar-se. As missões continuam a nos chamar. Não podemos ser surdos a esse chamado. Por 

outro lado, para nós não é algo opcional. Quem vai em missão, faz isso por divina inspiração. O 
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Frade que recebeu esse dom deve responder a essa inspiração com generosidade e o Ministro ou 

o Custódio, “não lhes ponha objeção, se vir que são idôneos para serem enviados; pois deverá 

prestar contas ao Senhor, se nisto ou em outras coisas proceder de modo indiscreto” (RnB 16,4). 

 

 Em que medida apoiamos os projetos missionários da Ordem? Que discernimento 

fazemos sobre a vocação das pessoas que enviamos? Que motivações nos levam a dizer não a 

um Frade que pede para ir em missão? Como estimulamos os Frades jovens a assumirem o 

espírito missionário e como promovemos sua disponibilidade para as missões franciscanas? 
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V 

 

FORMAÇÃO E ESTUDOS 
 

Uma Fraternidade nascida por divina inspiração, 

chamada cada dia à conversão e à vida nova, 

para crescer como “Fraternidade em missão” 

 

 85. Da formação que damos e recebemos depende a profunda renovação da vida 

consagrada
137

; de fato, da qualidade da formação depende a autêntica “refundação” da Ordem. 

No campo da formação, enquanto processo de conversão e exigência de fidelidade, nós jogamos 

a verdade daquilo que somos e daquilo que fazemos como consagrados e Frades menores. 

 Somente a formação do coração, no sentido mais profundo que a linguagem bíblica dá a 

essa palavra, permitir-nos-á descobrir progressivamente a grandeza e a beleza de nossa vocação 

e possibilitará que sejamos fascinados pelo rosto vivo de Jesus Cristo. Somente uma sólida 

formação integral da pessoa permitirá que os Frades respondam aos clamores que nos chegam da 

sociedade e do homem de hoje. A formação manterá alta a capacidade de dar sentido à vida 

franciscana e, como sinal profético sempre novo, há de pô-la “à vista de todos”, contanto que 

seja totalizante, integral e em harmonia com os diversos contextos sócio-culturais; que seja 

ancorada no mistério da comunhão trinitária; que seja capaz de abraçar estas quatro fidelidades: 

a Jesus Cristo e ao Evangelho, à Igreja e à missão, à vida religiosa e ao nosso carisma, à 

humanidade e aos sinais dos tempos; que seja desenhada a partir de um modelo de integração. 

 Que caminhada estamos a fazer no campo da formação e dos estudos? 

 

 

SINAIS DE VIDA 
 

 86. Os sinais de vida no campo da formação e dos estudos são muitos. Não podendo ater-

me a cada um, destacarei os mais significativos. 

 

Uma reflexão profunda sobre a formação e os estudos 
 

 87. A formação e os estudos foram uma das prioridades sobre a quais mais se trabalhou 

nos últimos decênios. A publicação de documentos como Devem desejar ter o Espírito do 

Senhor e seu santo modo de operar (Capítulo VI das Constituições gerais, 1987), A formação na 

Ordem dos Frades Menores (1971 e 1981), a Ratio Formationis Franciscanae (1991, revista em 

2003), a Formação permanente na Ordem dos Frades Menores (1995), a Ratio Studiorum OFM 

(2001), Orientações para a Pastoral Vocacional (2002), como também os diversos Congressos 

internacionais, que se ocuparam desse tema
138

, são um claro testemunho da importância que a 

Ordem deu à formação e aos estudos nos anos após o Concílio Vaticano II. 
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Nossa vida como formação 

 

 88. Essa reflexão, feita com outros Institutos de vida consagrada, levou-nos, entre outras 

coisas, a conceber a própria vida de Frades menores como um processo formativo que dura toda 

a vida e que, portanto, “nunca termina”
139

. Assim, já não se pode falar de fidelidade à vocação 

franciscana sem falar necessariamente de um processo de formação que nunca se considera 

terminado, nem se pode falar de formação, referindo-se só aos primeiros anos da vida em 

Fraternidade, à formação inicial, como se a formação fosse mero processo pedagógico de 

preparação aos votos solenes. 

 

Prioridades da formação permanente 
 

 89. Essa nova concepção da formação, como caminhada de conversão que dura a vida 

toda, levou-nos a desenvolver a consciência da prioridade que se deve dar à formação 

permanente na vida de cada Frade, e em cada etapa da vida, com particular atenção ao 

acompanhamento dos Frades nos primeiros anos depois da profissão solene e à adequada 

preparação para os ministérios e ordens sacras, como também para uma formação específica para 

os outros ministérios. 

 

Princípios básicos da formação 
 

 90. Essa mesma reflexão ajudou-nos também a adquirir alguns princípios básicos da 

formação, isto é: a formação deve ser integral, personalizada, permanente, fundamentada na 

experiência, progressiva e gradual
140

. Ao mesmo tempo, estamos chegando a um certo consenso 

sobre a metodologia franciscana a ser seguida, que definimos “provocativo-interpretativa” e que 

inclui, entre outras coisas, o acompanhamento pessoal e de grupo, partindo das necessidades
141

. 

 

Formação especificamente franciscana e formação comum 

 

 91. Um maior conhecimento das Fontes franciscanas levou-nos a perceber a necessidade 

e a urgência de uma formação especificamente franciscana, que não se limite a uma formação 

sobre nossas origens, mas que fomente o conhecimento de nossa tradição carismática, espiritual, 

filosófica e teológica, para que delas possam “ser tiradas respostas adequadas também para as 

dramáticas interrogações da humanidade” e para “colocar o Evangelho no coração da cultura e 

da história contemporânea”
142

. Cresce o número das Entidades que durante o período da 

profissão simples introduziram o ano franciscano, no qual se insiste tanto sobre a formação 

prática (a vivência dos valores) quanto sobre a intelectual (conhecimento de nossa tradição). 

 Em estreita relação com a formação franciscana, existe a necessidade de oferecer aos 

Frades leigos e clérigos uma formação comum que, tendo presente os hábitos de cada candidato 

e a diversidade dos ministérios, garanta realmente a “verdadeira igualdade” entre todos aqueles 

que fazem parte da Fraternidade. 

 

Mediações na formação 
 

 92. A experiência acumulada nesses anos, por sua vez, permitiu-nos tomar consciência de 

algumas mediações fundamentais na formação: uma adequada formação dos Formadores, que os 
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prepare para o delicado serviço a eles indicado, evitando, quanto possível, a improvisação em 

sua nomeação; a constituição de Fraternidades verdadeiramente formativas, para não deixar o 

Formador só no seu serviço; a figura institucional do Secretário para a Formação e os Estudos, 

como coordenador da formação e dos estudos e promotor de uma reflexão profunda sobre o 

assunto, na Ordem, nas Províncias e nas Custódias; e, por fim, mas não menos importantes por 

sua função específica, os Moderadores da Formação permanente. 

 Graças à experiência e à reflexão, como também ao confronto com outros Institutos, 

conseguimos identificar melhor o específico de cada etapa formativa: a Pastoral vocacional, 

como primeiro momento de discernimento das motivações; o Postulantado, como etapa para 

trabalhar, sobretudo, a maturidade humana; o Noviciado como etapa que deve privilegiar a 

experiência de Deus e da vida fraterna; e a etapa da profissão temporária, como momento 

decisivo no processo de discernimento vocacional. 

 Por último, é preciso acrescentar que os Frades estão tomando consciência da necessidade 

de aprofundar a busca de nossa tradição carismática, espiritual, filosófica e teológica e de 

adquirir uma sólida formação intelectual
143

. 

 

 

APELOS À CONVERSÃO 
 

 93. Se, no tocante à formação e aos estudos, longa é a caminhada feita nos anos do pós-

Concílio Vaticano II em companhia com toda a Igreja, particularmente com a vida consagrada, a 

meta está ainda distante. Muitos aspectos, que indiquei como “sinais de vida”, porque assim os 

vejo, continuam a apresentar-se, ao mesmo tempo, como apelos para prosseguir na caminhada. 

 

Formação permanente 
 

 94. No campo da formação e dos estudos, vejo que o primeiro apelo é dar uma prioridade 

real à formação permanente em nossas Fraternidades, nas Entidades e na própria Fraternidade 

universal. Daquilo que fizermos nesse campo dependerá, certamente, a vitalidade de nossa forma 

vitae e sua capacidade de ser significativa para os outros. 

 Pelo fato de a formação permanente ser o húmus da formação inicial
144

, esta jamais 

atingirá os objetivos que lhe são próprios sem aquela. Apesar dos esforços realizados e dos 

resultados obtidos, continua a existir um grande abismo entre a formação inicial e a permanente 

ou, o que afinal é a mesma coisa, entre o que propomos durante os anos de formação inicial e o 

que realmente nossos Frades mais jovens encontram quando devem integrar-se nas Fraternidades 

normais de nossas Entidades. Eu mesmo constatei a gravidade dessa situação. A defasagem entre 

a formação inicial e a vida das Fraternidades – primeiro e principal lugar de formação 

permanente – com freqüência é motivo de abandonos da vida franciscana nos primeiros anos 

após a profissão solene. O dano causado pelo divórcio entre formação inicial e permanente é 

particularmente grave entre nossos Frades mais jovens. 

 Continuam a existir muitos Frades – demasiados – que pensam que a formação termina 

com a profissão solene ou com a ordenação. Tal concepção é nefasta para nossa vida e nosso 

testemunho e missão. Se realmente quisermos uma refundação da Ordem, impõe-se um salto 

qualitativo muito alto na formação permanente. Torna-se imprescindível um Projeto de 

formação permanente, no qual se indiquem com clareza os objetivos e os meios, como também 

os respectivos agentes. 
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Formação prática 
 

 95. Vejo que é necessário ter uma idéia de formação mais afinada com os documentos da 

Igreja e da Ordem. Nossa formação continua a ser demasiadamente conceitual e pouco prática. 

Pode ser que alimente de forma adequada nossa inteligência, mas toca pouco o coração e os 

sentimentos e tem pouco a ver com as mãos, isto é, influi pouco sobre a vida de cada dia. Creio 

que muitas vezes nem atinja os pés, porque não parte da realidade dos sujeitos em formação, 

nem transforma sua realidade mais profunda. 

 Se a formação é “um itinerário de progressiva assimilação dos sentimentos de Cristo para 

com o Pai”
145

, a formação, inicial e permanente, ou incide na vida e a transforma ou não é 

formação. 

 Para que a formação incida na vida, são necessárias experiências fortes e prolongadas, 

bem preparadas, acompanhadas e avaliadas, que permitam viver na concretude de cada dia os 

valores essenciais de nossa forma de vida. Durante a formação inicial, no período da profissão 

temporária, o assim chamado ano franciscano pode ser uma mediação adequada. Completada a 

formação inicial, os anos sabáticos e os períodos de moratorium podem ser mediações 

oportunas. Essas mediações contribuirão para que a formação ilumine, acompanhe e transforme 

a vida dos Frades. 

 

Pastoral vocacional 
 

 96. Quanto à Pastoral vocacional, creio que estamos negativamente condicionados pelo 

número, antes escasso, dos candidatos à vida religiosa. Amedronta-nos a queda numérica de 

Frades que estamos vivendo em muitas de nossas Entidades, enquanto aumenta o trabalho e se 

multiplicam as atividades. A tentação mais evidente é a de não fazer um discernimento adequado 

às exigências atuais da vida franciscana. Devemos levar muito a sério o convite da Igreja de 

“fazer um discernimento sereno, livre das tentações do número ou da eficiência, para verificar, à 

luz da fé e das possíveis contra-indicações, a veracidade da vocação e a retidão de intenções”
146

. 

 Nesse contexto, é urgente também assumir a etapa do Postulantado com a seriedade que 

merece, pois, além de durar doze meses, como decidimos no último Capítulo geral
147

, deve ser 

centrado sobre a maturidade humana dos candidatos, sobre a formação cristã e sobre a análise 

profunda das motivações vocacionais
148

. 

 

Formação dos Formadores 

e discernimento na escolha dos Formadores 
 

 97. Outra necessidade importante no campo da formação e dos estudos e, por 

conseqüência, outro forte apelo que ressoa em nossa consciência tem algo a ver com a formação 

daqueles que são chamados a prestar o serviço de Formadores. Sente-se a necessidade de formar 

os Formadores; mas, até agora, não fomos capazes de responder adequadamente a essa 

exigência, que continua a ser prioritária. 

 O Secretariado geral para a Formação e os Estudos organiza, há vários anos já, cursos 

para a formação de Formadores. Isso é importante, mas não é suficiente, porque, como diz o 

Capítulo de Pentecostes 2003: “esses cursos devem ser integrados pelas Conferências”
149

. A 

Pontifícia Universidade Antonianum preparou um curso de dois anos para Formadores, que 

começará de fato no próximo Ano Acadêmico, para responder às necessidades da Família 

                                                 
145

 VC 65. 
146

 RdC 18. 
147

 EEGG 86 § 3. 
148

 Cf. CCGG 150. 
149

 Sdp, Propostas do Capítulo geral, 28. 



 53 

franciscana nesse setor e a um pedido do último Capítulo geral
150

. Pergunto-me: haverá 

inscritos? 

 As Entidades deverão dar a prioridade a essa exigência que, entre outras coisas, inclui: 

elaborar o perfil do Formador franciscano hoje; discernir com muita atenção a disposição dos 

candidatos para esse serviço, evitando qualquer improvisação, e garantindo-lhes uma formação 

específica (não basta um título qualquer); dar-lhes a possibilidade de adquirir a “instrumentação” 

adaptada para o acompanhamento, pessoal e de grupo, dos Frades a eles confiados. 

 Entre os critérios fundamentais de discernimento dos candidatos a Formadores pode-se 

indicar, antes de mais nada, que sejam capazes de mostrar a quem deve ser formado “a beleza do 

seguimento do Senhor”. Para isso, exige-se que sejam Frades especialistas “no caminho da 

procura de Deus, para serem capazes de acompanhar também outros neste itinerário”
151

. É 

também fundamental que sejam Frades solidamente enraizados em suas opções vocacionais e 

com grande sentido de pertença à Ordem. 

 

Formação intelectual 
 

 98. Outro apelo à “conversão” diz respeito à formação intelectual dos Frades. Penso que a 

atual formação não seja aquela que é exigida pelos tempos e pelos desafios da sociedade de hoje. 

Além disso, creio que não damos aos nossos Frades mais jovens uma formação suficientemente 

sólida para que possam dar a razão de sua fé e de sua esperança, de suas opções vocacionais, de 

seu compromisso existencial, de seu modo de se colocar no mundo. Estou convencido de que na 

origem de muitos abandonos da vida religiosa esteja, entre outras causas, uma carente formação 

intelectual, como também estou convencido de que não haverá uma verdadeira “refundação” da 

Ordem sem uma boa formação intelectual dos Frades. 

 Devemos investir muito mais na formação intelectual dos Frades, para que, sendo 

realizada em sintonia com os critérios indicados pela Ordem nessa matéria
152

, se dê a eles a 

possibilidade não só de realizar um diálogo fecundo com a cultura contemporânea, mas também 

de cumprir com competência e de forma conveniente com as exigências de hoje, o ministério que 

lhes foi ou será indicado. Devemos também garantir que a Ordem disponha de Frades bem 

formados, para que possam desenvolver o serviço do ensino em nível superior e da pesquisa, 

particularmente nos próprios Centros de estudo e de pesquisa. A falta de Frades e o compromisso 

pastoral não são motivos válidos para que uma Entidade limite a formação intelectual dos Frades 

aos cursos exigidos para exercer o ministério. Se não pudermos estar por trás de tudo, é 

preferível deixar algumas presenças e ministérios, antes de renunciar a uma formação intelectual 

sólida, renúncia que nos poderia fechar a porta da nova evangelização. 

 Em estreita relação com aquilo que foi exposto acima, vejo a necessidade de garantir aos 

Frades um conhecimento, o mais profundo possível, de nossa tradição espiritual e intelectual. 

Isso nos ajudará a aumentar o sentimento de pertença à nossa Ordem e, dada a atualidade de 

nossa tradição, ajudar-nos-á em nosso trabalho de evangelização. Algumas vezes nos 

perguntamos por que os Frades vão buscar água em outras espiritualidades que, por vezes, pouco 

ou nada têm a ver com a nossa? É um grande desafio, ao qual todas as Entidades devem dar uma 

resposta adequada, particularmente os nossos Centros de estudo e as Universidades. 

 

Formação comum para clérigos e leigos 
 

 99. Por último, vejo a necessidade de reafirmar a necessidade de garantir uma formação 

básica comum a clérigos e leigos, tendo presentes as condições pessoais dos Frades: índole, 

capacidades intelectuais, qualidades e inclinações. 
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 É hora de passarmos dos princípios que proclamamos a partir das Constituições de 1970 

para uma praxe coerente com o próprio chamado, que todos recebemos, de sermos Frades 

menores e que, pela profissão, fez-nos todos “realmente iguais”
153

. É nesse chamado que se 

fundamenta a necessidade de ter uma formação comum. A partir de nossa vocação e de nossa 

legislação não se podem justificar caminhos paralelos e separados de formação. Poremos em 

jogo a igualdade que deve reinar entre nós e, portanto, a própria Fraternidade. Por outro lado, 

devemos, sem dúvida, ter presente a diversidade dos ministérios que os Frades são chamados a 

desenvolver. Nem uma formação separada, porque criaria “classes” entre os Frades, nem uma 

formação única, porque correr-se-ia o risco de tornar clerical a formação dos Frades leigos, como 

de fato acontece em algumas Entidades. 

 

 

A CAMINHO PARA PASSAR 

DO BOM AO MELHOR 
 

 100. Muitos são os campos abertos ao trabalho dos Frades, mas também são muitos os 

motivos que temos para pôr-nos a trabalhar. A formação, por sua própria natureza, está orientada 

ao futuro. Exatamente por isso, formação não significa somente problemas e dificuldades, como 

parte de um processo complexo e exigente, mas também vitalidade, criatividade, novidade, 

promessa de vida, garantia de futuro. 

 Não podemos parar. Devemos continuar a procurar. Certamente devemos partir da 

experiência acumulada dentro e fora da Ordem nos últimos decênios, mas devemos também 

manter viva a vontade de, sem nos cansar, continuar a busca de novos itinerários formativos que 

nos levem a uma renovada fidelidade vocacional e a uma presença mais significativa da Ordem 

na Igreja e na sociedade. Encontramo-nos num momento que pode ser para todos uma ocasião de 

graça – um kairós, um tempo propício – para repensar e revitalizar nosso processo de formação e 

responder àquilo que o Espírito de Deus nos está a pedir. Sem dúvida, temos necessidade de uma 

nova formação para uma nova forma de vida consagrada, para uma nova forma de vida 

franciscana. 

 Para prosseguir nesse caminho, é necessário dar alguns passos: 

 

Passar de uma formação para a observância 

para uma formação na e para a fidelidade 
 

 101. Mesmo sendo óbvio que seria errado contrapor a observância à fidelidade, seria 

também errado não distingui-las. A fidelidade inclui a observância, mas não se identifica com 

ela, supera-a. Em outras palavras, a observância é somente uma parte da fidelidade. Pode-se ser 

observante e não ser fiel, pois a fidelidade, como a fé, refere-se a uma pessoa; enquanto a 

observância faz referência a uma lei e consiste em seu cumprimento. 

 Nossa vida tem como fim último seguir “mais de perto a Cristo”
154

. Uma primeira 

exigência da formação é, pois, formar na e para a fidelidade a uma pessoa: a pessoa de Jesus. 

Não queremos seguir uma ideologia, mas uma pessoa: Jesus Cristo. Então, Jesus deve situar-se 

no centro de todo o processo formativo. Disso deriva que o serviço primário e principal que a 

formação deve e pode prestar ao Frade é ajudá-lo a descobrir Jesus como pessoa, para depois 

amá-lo como amigo. 

 Esse encontro pessoal com Jesus Cristo não deve ser dado por garantido na vida dos 

Frades. Alguém pode fazer a profissão solene sem ter-se encontrado com a pessoa de Jesus. 

Nesse caso, a ideologia ocupará o lugar de Jesus; mas uma ideologia pode trazer consigo: 

fundamentalismo, divórcio entre vida e “doutrina”, frustração... Por outro lado, não basta 
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descobrir Jesus como pessoa. É necessário descobri-lo como amigo. Nem isso pode ser dado 

como certo. Podemos formar, porque às vezes assim nos formaram, para uma idéia de Jesus 

somente como pessoa que exige e não como o amigo que, “depois de ter amado os seus que 

estavam no mundo, amou-os até o fim” (Jo 13,1) e se entregou para a nossa salvação. 

 Só quem descobre Jesus como uma pessoa e como amigo poderá entregar-se totalmente a 

ele. Só assim as exigências mais radicais do seguimento de Jesus poderão ser fonte de alegria. 

Jesus não pode aparecer aos olhos dos Frades como o rival da própria realização, mas como o 

amigo que tudo pede, porque antes deu tudo. Só assim será possível confessar com Tomé: “Meu 

Senhor e meu Deus!” (Jo 20,28) ou com Francisco: “Deus meus et omnia”: meu Deus, meu bem, 

todo o bem, o sumo bem (cf. LD). Só uma pessoa que realmente se encontrou com Cristo, que se 

deixou seduzir pela beleza do Senhor e tenha provado sua amizade, estará disposto a vender tudo 

para seguir o Senhor com a radicalidade que tal seguimento comporta: até a morte (cf. Lc 18,28). 

 

 Estamos formando para um encontro real, verdadeiro e profundo com a pessoa de Jesus? 

Que meios e que metodologia usamos para isso? Que lugar ocupa a pessoa de Jesus em todo o 

processo formativo? Vivemos da força que nasce do encontro com Cristo ou simplesmente 

vivemos de ideologia religiosa? 

 

Formar na e para a perseverança ao dom de si mesmo 
 

 102. A fidelidade da qual falamos implica perseverar na doação. O “para sempre” é uma 

dimensão essencial do dom que pretende ser total. O que é total é perpétuo, definitivo, ao menos 

em sua intencionalidade. Por sua semelhança com a entrega de Cristo, a entrega de si feita pelo 

fiel na vida consagrada e, por conseqüência, também na vida franciscana, é, usando as palavras 

de Paulo VI, dom “total e irreversível”
155

 

 Isso coloca um problema que não é secundário. Se o ser humano é condicionado e 

medido pela temporalidade, os jovens de hoje parecem sê-lo mais ainda. A palavra “definitivo” 

parece esquecida para descrever uma eventual qualidade de suas opções. Preferem-se, ou melhor, 

acontece que são consideradas razoáveis somente as opções “de tempo parcial”, os 

compromissos temporários, a passagem de uma experiência para outra. 

 Então, surgem perguntas: na sociedade de hoje e com os jovens que se dirigem a nós, é 

razoável pretender que se comprometam de modo definitivo? E se é, como sempre afirmou a 

Igreja, com que forças contamos? E mais, como formar os jovens para que mantenham 

definitivamente a palavra que deram, o compromisso que assumiram? 

 Pessoalmente, não vejo outra saída que não seja a de contemplar a vida consagrada da 

perspectiva de Deus, isto é, como uma vocação ou chamado de Deus para seguir “mais de perto” 

a Jesus. Portanto, em Deus, chamar é doar e, sendo a vocação um dom, esse é definitivo: “os 

dons... de Deus são irrevocáveis” (Rm 11,29). Dando-nos o dom da vocação, Deus nos dá 

também uma permanente capacidade de resposta, porque “fiel é Deus” (1Cor 1,9). Nossa 

fidelidade não se apóia, pois, sobre “carros ou sobre cavalos” ou sobre nossa “sabedoria” ou 

sobre nossa força. Deus escolheu os fracos para confundir os fortes... “para que nenhum homem 

possa gloriar-se diante de Deus” (1Cor 1,29). “Tudo posso naquele que me conforta” (Fl 4,13), 

dirá Paulo. A perseverança no dom da própria vida não se apóia em nossas forças, mas na 

fidelidade inabalável de Deus. 

 Isso apresenta alguns desafios para a formação, inicial ou permanente. Limito-me a 

indicar as principais. 

 Primeiramente, desde o início da Pastoral vocacional, ao fazer o anúncio da vocação, 

deve-se apresentar nossa vocação e missão em toda a sua beleza, mas também em toda a sua 

radicalidade e com todas as suas exigências. Devemos ser muito honestos com nós mesmos e 
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com os outros, como devemos ser também coerentes na proposta e no discernimento vocacional. 

A formação para a perseverança na vocação inclui também formar para o essencial ou, o que 

afinal é a mesma coisa, formar para uma busca constante de Deus, formar para a decisão e para 

uma responsabilidade apaixonada, para o risco, para a fraternidade e a comunhão, para a 

austeridade e a solidão como parte de nossa opção celibatária. 

 

 Diante dessa exigência é lógico perguntar-se: para que estou formando? Como 

apresentamos as exigências de nossa “forma de vida” aos candidatos? 

 

Formar na responsabilidade e na liberdade 
 

 103. Responsabilidade e liberdade andam lado a lado. A liberdade inclui a 

responsabilidade e a responsabilidade, por sua vez, nasce da liberdade. O projeto formativo deve 

ter presente essa dupla exigência. Deve ajudar a crescer numa liberdade que leve a assumir com 

seriedade e responsabilidade a opção vocacional e, conseqüentemente, a viver com coerência e 

em plenitude os compromissos livremente assumidos”
156

, como doação total de si mesmo
157

. 

 A formação deve dar e exigir responsabilidade ao mesmo tempo. Nessa perspectiva, 

compreende-se que a formação, sem cair na rigidez, deve ser, sem dúvida, exigente. Trata-se de 

integrar “a exigência evangélica da radicalidade e o respeito pela liberdade e originalidade 

pessoais”
158

. Não é a permissividade nem a mediocridade que cria responsabilidade e leva à 

verdadeira liberdade. A exigência faz parte do crescimento das pessoas que, para chegar à 

maturidade exigida, necessitam ser estimuladas, animadas, impelidas a dar o melhor de si, de 

acordo com as próprias possibilidades. Por outro lado, a exigência e a radicalidade fazem parte 

do seguimento de Cristo, como é proposto pelos Evangelhos e pela forma de vida franciscana. 

 Nesse contexto de formação para a responsabilidade, devemos ter bem presente que nossa 

vocação tem necessariamente uma dimensão comunitária e fraterna que nos leva a viver em 

Fraternidade, “voltados” uns para os outros, em reciprocidade. Conseqüentemente, a formação 

franciscana deve formar para a co-responsabilidade, para a “animação vocacional” dos outros. 

 Desde o início, o Frade deve tomar consciência de ter sido chamado a viver em 

Fraternidade, o que inclui, entre outras coisas, que cada um é responsável não só pelo dom que 

recebeu, mas também pela vocação do Frade que o Senhor pôs a seu lado para viver a mesma 

forma de vida. É necessário, portanto, formar para exercer e receber a correção fraterna, de 

forma que, enquanto aceita com humildade a correção que vem do irmão, se tenha a coragem de 

corrigir, movidos pelo amor, o irmão que peca. 

 

 Estamos formando para a radicalidade evangélica, ou nossa formação é “sem gosto” e 

“light”? Somos exigentes ou intransigentes? 

 

Formar para viver a paixão por Cristo e pela humanidade 
 

 104. A vida consagrada e franciscana será verdadeiramente significativa somente se for 

animada por uma grande paixão por Cristo e pela humanidade; será um sinal “visível a todos”, 

legível pelos homens e mulheres de hoje, somente se for animada por um grande ardor por Cristo 

e pela humanidade, pelo desejo veemente de aproximar todos os homens ao amor infinito de 

Deus pela humanidade, amor manifestado através da pessoa de seu Filho. 

 As circunstâncias não parecem ser as mais propícias para que a paixão por Cristo e o 

ardor pela humanidade irrompam em nossa vida. A ideologia neoliberal, sustentada pela cultura 

midiática, impele, sobretudo os mais jovens, a passar do hard da fé ao soft de um sincretismo e 
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subjetivismo religioso que, longe de levar ao encontro pessoal com o Deus revelado em Jesus, 

conduzem ao misticismo esotérico, ao holismo sacro ou ao ecologismo profundo, sem excluir, 

antes ou depois, a própria morte de Deus. Por outro lado, acentuando o “eu” e pondo a realização 

da pessoa no prazer, na experiência subjetiva e emocional, a pós-modernidade não ajuda a ter 

paixão pela humanidade, mas antes impele a procurar no outro a própria realização e a satisfazer, 

através do outro, as próprias necessidades. 

 Portanto, é necessário formar-nos e formar para despertar em nós mesmos e nos outros a 

paixão e o ardor por Cristo e pela humanidade. Para isso, será importante ajudar nossos jovens a 

descobrir o Senhor como o bem, tudo o bem, o sumo bem, a beleza, a satisfação, a esperança, a 

alegria, a riqueza à saciedade (cf. LD). Sem essa descoberta que prende o coração não será 

possível o enamoramento e sem o enamoramento não será possível a paixão. Ao mesmo tempo, 

não existindo paixão por Cristo sem paixão pela humanidade, a formação franciscana deve 

desembocar num compromisso existencial (paixão) pela humanidade, particularmente pela 

“humanidade crucificada”, pelos pequenos, pelos pobres, por aqueles que sofrem, pelos 

excluídos e pelos mais necessitados, enquanto lugares em que somos chamados a contemplar o 

rosto vivo de Cristo
159

. 

 Para despertar e fortificar a paixão pelo Cristo, considero indispensável: formar-nos e 

formar para a experiência da fé, como raiz, coração e fundamento de nossa vida e missão; 

formar-nos e formar para a interioridade diante da supervalorização das aparências; ver nos 

momentos pessoais de solidão e de contemplação uma exigência para o encontro com a própria 

interioridade, um dom e uma exigência do encontro com o Senhor e com os outros; aprofundar a 

própria vocação e missão através da familiaridade com a Sagrada Escritura, de forma a poder 

fundamentar a caminhada pessoal e fraterna – discernimento pessoal e comunitário – sobre a 

palavra de Deus; experimentar a vida sacramental – particularmente o sacramento da 

reconciliação e da eucaristia – como momentos fortes do encontro com o Senhor, com nós 

mesmos e com os outros. 

 Para despertar e fortificar a paixão pela humanidade parece-me fundamental: formar e 

formar-nos para o essencial (prioridades); formar e formar-nos para a austeridade na minoridade; 

formar-nos e formar para a cultura do diálogo, da acolhida e da hospitalidade; formar-nos e 

formar para uma espiritualidade encarnada; fazer opções, não só experiências temporárias, que 

nos levem a partilhar a vida do povo, particularmente dos mais pobres, que nos levem a abraçar 

na caridade os leprosos de nossos dias. 

 

 O estilo de vida em nossas Fraternidades fomenta o despertar e o desenvolvimento 

contínuo da paixão por Deus e pela humanidade? A apresentação de nosso carisma e a vida em 

nossas Casas de formação ajudam a despertar essa paixão ou a adormecem? Nesse sentido, o que 

devemos mudar? 
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VI 

 

A DIMINUIÇÃO NUMÉRICA 

E A FRAGILIDADE VOCACIONAL 
 

 105. Desejo iniciar esta parte com uma afirmação de fundo: não creio muito nas 

estatísticas. Minha desconfiança nasce daquilo que nos diz a Sagrada Escritura a respeito e de 

algumas experiências vividas nos últimos anos. 

 Como sabemos, a Sagrada Escritura não é contrária às estatísticas em si, mas àquilo que 

podem significar; com efeito, em vez de dizer: “minha força e meu canto é o Senhor” (Ex 15,2), 

facilmente pensamos: “temos carros e cavalos”. Para o autor sacro não são os carros e os cavalos 

que dão a força (cf. Sl 32,16-17), mas o braço estendido do Senhor (cf. 2Rs 17,36); não é a 

confiança num grande exército que garante a vitória, mas a confiança no Senhor (cf. Sl 19,8-9). 

 Por outro lado, as estatísticas prestam-se a um duplo risco. Em muitos casos, se a 

estatística é favorável, quer se trate de um crescimento ou de uma capacidade, facilmente 

podemos cair na tentação de poupar o esforço de nos questionar sobre a qualidade da vida de 

nossas Entidades e, consciente ou inconscientemente, pensamos que o resultado numericamente 

positivo seja fruto de nosso bom agir e, por isso, basta continuar a fazer o que sempre se fez. 

Esse pensamento, nada franciscano, poderia levar-nos a uma atitude e a um comportamento de 

auto-suficiência que nos impediria de colaborar com outras Entidades mais necessitadas ou 

justificaria uma caminhada paralela da que é indicada pela Ordem. Ao contrário, a falta de 

vocações pode criar, em quem não as tem, um sentimento de culpa: podemos pensar que não 

temos vocações porque não vivemos de acordo com o que prometemos. A falta de vocações 

pode também desembocar num sentimento de frustração e de resignação, baseado num realismo 

asfixiante que nos leva a pensar: “Não se pode fazer nada. Para que continuar a trabalhar? 

Afinal, ninguém pode parar a tendência para a diminuição”. 

 Esclarecido que devemos ficar muito atentos para não ceder a nenhuma dessas tentações 

e reafirmando, mais uma vez, que o número não garante a qualidade, já que esta deve ser 

procurada antes de mais nada, desejo agora apresentar em síntese as estatísticas desses últimos 

31 anos para fazer algumas reflexões sobre esses dados que, sem serem absolutamente decisivos, 

sem dúvida, podem motivar nossa reflexão. 

 

 

OS NÚMEROS 
 

 106. Em 1973, éramos 22.888. Ao terminar o ano de 2004, oficialmente éramos 16.493. 

Em 31 anos, temos 6.395 frades a menos, isto é, 27,94%, o que supõe uma diminuição média de 

206,29 frades por ano
160

. Essa diminuição é significativa sobretudo no grupo dos Frades com 

opção laical. Em 1973, estes Frades eram 3.985, em 2004 eram 2.283: a diminuição dos Frades 

leigos foi, pois, de 42,74%. O grupo dos Frades presbíteros, no mesmo período, diminuiu em 

32,34%, passando de 15.605 para 10.559. 

 Por outro lado, é facilmente previsível que essa diminuição continuará nos próximos 

anos, devido à elevação da média de idade dos Frades. Não tenho os dados de 1973, mas no fim 

de 2004, a média de idade era de 56,52 anos: 7.365 Frades entre os 18 e os 55 anos, 48,06% do 

total, e 7.961 dos 56 para cima, que representam 51,94%. Por este tempo, há 22 Entidades com 

uma média superior aos 65 anos, oito das quais com uma média de idade superior aos 70 anos. 

Isso leva a dizer que nos próximos anos “nossa irmã a morte corporal” continuará a levar 

consigo um número considerável de Frades. 
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AS CAUSAS DA DIMINUIÇÃO 
 

 107. A alta média de idade, e conseqüentemente as mortes, embora sendo um dado 

importante a ter presente e que explicaria a diminuição em algumas áreas geográficas onde 

estamos presentes, não explicam totalmente o fenômeno da diminuição nos números globais, 

sobretudo se tivermos presente que nesses anos o número dos postulantes e noviços aumentou 

ligeiramente. Com efeito, em 1973, a Ordem tinha 613 postulantes e 459 noviços e, em 2004, 

tínhamos 652 postulantes e 462 noviços. Diante desse dado, nasce a pergunta: como é possível 

que tendo mais postulantes e noviços, a Ordem diminua tanto? 

 Há dois fatores que, na minha opinião, influem na diminuição do número dos Frades. Um 

está ligado aos lugares onde estamos mais presentes, o outro às saídas. 

 Hoje, os Continentes que mais apresentam vocações para a vida consagrada são a Ásia e 

a África. Nós, Frades menores, estamos presentes em ambos os Continentes, mas, em muitos 

casos, nossas presenças são jovens, frágeis e pouco numerosas, se comparadas a outras, inclusive 

as da própria Família franciscana. Por outro lado, nossa presença era muito forte, e 

numericamente continua a sê-lo até hoje, em Continentes como a América do Norte e a Europa, 

onde as vocações hoje diminuem, à exceção dos Países eslavos e, portanto, a média de idade da 

Ordem aumenta consideravelmente e a diminuição se torna mais rápida. 

 A esse dado objetivo, devemos acrescentar outro não menos importante: a fragilidade 

vocacional que, muitas vezes, termina com o abandono, particularmente entre os mais jovens. É 

verdade que se trata de um fenômeno geral presente na vida consagrada, mas certamente em 

nosso caso os abandonos constituem uma verdadeira hemorragia para a Ordem, pois não só nos 

privam de considerável número de Frades, mas também das forças mais jovens. 

 Certamente, os abandonos são constatados durante a formação inicial (de 1994 a 2004 

abandonaram 1.226 noviços e 2.170 Frades de profissão temporária), mas são mais dolorosos e 

mais preocupantes depois da profissão solene, particularmente nos primeiros anos. Nos últimos 

10 anos, perdemos, por abandono, 982 Frades professos solenes e 581 presbíteros, para um total 

de 1.563 Frades. 

 

 

MOTIVOS DA FRAGILIDADE VOCACIONAL 
 

 108. Dada a consistência dos abandonos, é lógico perguntar: a que se devem tantos 

abandonos, particularmente depois da profissão solene? É difícil dar uma resposta satisfatória a 

esta pergunta, e mais difícil ainda é oferecer um quadro completo dos motivos que levam um 

considerável número de Frades a deixar a Ordem. Cada um tem sua história e seus motivos 

pessoais. 

 É verdade que no mundo de hoje a fidelidade e a estabilidade sofrem uma crise com 

raízes psico-culturais. Até pouco tempo, a duração era uma parte essencial da cultura. Hoje, 

vivemos a cultura do “usa e lança fora”, da queda das ideologias, do zapping e do light. Tudo 

isso é verdade, como é verdade que nossos jovens são frágeis e que lhes custa assumir opções 

para sempre; mas há algo mais profundo e mais pessoal. É verdade também que a fase 

conclusiva de uma crise assume geralmente a fisionomia de uma relação afetiva incompatível 

com a opção vocacional. Este é o aspecto de maior visibilidade, mas seria simplismo reduzir 

todo o problema a um fato de enamoramento. Existe sempre um antes e o coração vazio vai à 

procura de afeto. 

 Sem negar a influência da cultura atual, pensando nesse mais profundo e nesse antes, 

vejo como causas principais da fragilidade vocacional: a falta de maturidade humana, com áreas 

descobertas, como a identidade, a afetividade, a sexualidade; a falta de motivações de fé, que 

depois se manifesta em fraqueza de fé, de oração, de vida interior...; a pouca incisividade dos 
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processos formativos, com a conseqüente incapacidade de realizar uma personalização, que 

ajude o Frade a apropriar-se de valores do crescimento humano, da fé e do carisma; o mal-estar 

na Fraternidade, que constitui o caminho formativo implícito e escondido, motivado por uma 

cultura fraterna pouco estimulante e, por vezes, pouco coerente com o clima das Fraternidades 

de formação inicial. 

 

 

OPÇÕES PARA SUSTENTAR A FIDELIDADE 

E AJUDAR A PERSEVERANÇA 
 

 109. Sendo muitas e variadas as causas da fragilidade vocacional, muitas e variadas são 

as opções que deverão ser feitas, se quisermos sustentar a fidelidade e ajudar a perseverança. 

Entre outras, creio que as mais importantes sejam as seguintes. 

 110. Iniciar uma reflexão séria e serena sobre como se vive a fidelidade em todas as 

Entidades da Ordem. O abandono de um Frade deve servir à Fraternidade local e provincial ou 

custodial para perguntar-se sobre o modo de viver a própria fidelidade, pondo-se em atitude de 

discernimento. Estamos vivendo ou, ao menos, procuramos viver de acordo com o Evangelho e o 

nosso carisma? Diante da crise de um Frade que opta por nos abandonar, é lógico perguntar por 

que ele se vai, mas é preciso também perguntar por que ficamos? Como vivemos nossa 

consagração? 

 111. Investir na Pastoral vocacional. É uma tarefa na qual não podemos descansar – duc 

in altum – também se o momento histórico que vivem algumas regiões do planeta não parece o 

mais propício para a pesca (cf. Lc 5,4). Não podemos resignar-nos a morrer, renunciar ao 

anúncio da beleza de nossa vocação e missão, se é verdade que a julgamos bela. Quem descobriu 

o tesouro não pode escondê-lo, mas é chamado a comunicar tal descoberta. Deixamos ao Senhor 

os frutos, a nós compete semear. Disso muito depende o futuro da Fraternidade universal. 

 Nesse contexto, devemos trabalhar para que nossas Fraternidades sejam abertas aos 

jovens, a fim de oferecer-lhes uma rica experiência humana, uma forte vida cristã e a 

possibilidade de partilhar a vida e a missão franciscana. Por outro lado, é necessário que as 

Províncias e as Custódias tenham casas de acolhida ou de aspirantado, comunidades-proposta 

ou outras estruturas semelhantes que garantam a passagem da pastoral da juventude ao 

discernimento vocacional. Aqui é possível haver muita flexibilidade e grande variedade de 

experiências; importante é garantir Frades capazes de acompanhar e que aqueles que entram no 

Postulantado tenham passado algum tempo nessas estruturas de acolhida vocacional, nas quais se 

possa fazer um primeiro discernimento. 

 112. Outra opção fundamental é “realizar um discernimento sereno, livre das tentações do 

número ou da eficiência”
161

. Em tempos de escassez é fácil cair na tentação do número ou pensar 

em recrutamento de novas vocações para levar adiante as obras que temos. Não se trata disso. 

Não se trata de acolher a todos, porque isso, mais cedo ou mais tarde, é muito contraproducente, 

já que, diminuindo as exigências, a única coisa que se ganha é a mediocridade, com a 

conseqüente perda de significatividade. Menos ainda, trata-se de criar simplesmente a eficiência. 

A significatividade e a visibilidade evangélicas não dependem do número ou da eficiência de 

nossas obras, mas da qualidade de nossa vida. Por isso, no discernimento, o que deve ser 

anteposto a qualquer outra consideração é a resposta ao chamado do Senhor (nem todos são 

chamados a segui-lo abraçando nossa forma de vida) e a qualidade dessa resposta, sem esquecer 

que mediocridade chama mediocridade. Cuidando do discernimento desde o princípio 

pouparemos muitas energias e, às vezes, muitos problemas. 

 113. Torna-se necessário levar mais a sério o postulantado, enquanto constitui a base de 

toda a formação. A etapa do postulantado é fundamental para avaliar e aprofundar a vocação, 
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sobretudo em termos de maturidade humana. É uma etapa fundamental para o conhecimento e a 

aceitação de si, para tomar consciência da própria história, para reforçar a vida afetiva e sexual, 

para verificar a saúde física e psíquica..., tomando a vida nas próprias mãos. É uma etapa 

importantíssima para reforçar a fé e a vida cristã, o que inclui uma catequese de iniciação à vida 

cristã, na oração pessoal. É uma etapa-chave para fazer experiência de acompanhamento 

espiritual e de vida fraterna, adquirindo boa capacidade de relacionamentos humanos e de 

comunicação interpessoal. Devemos evitar fazer do postulantado um noviciado antecipado, um 

curso acadêmico a mais, ou simplesmente um ano caracterizado pela dispersão por falta de 

programas adequados. 

 114. Outra opção, considerada entre as principais, é optar pela personalização como 

metodologia formativa, de maneira que a formação atinja a pessoa em profundidade. Por isso, 

devemos prestar atenção às motivações, emoções, afetos, sentimentos, ao processo de 

identificação com a vocação e missão franciscana, à aculturação formativa... 

 115. Essencial na metodologia formativa de personalização é o acompanhamento 

espiritual e vocacional personalizado antes da profissão solene e especialmente nos primeiros 

depois dela. Antes da profissão, para dar a possibilidade de um adequado conhecimento de si, 

para que não aconteça que o eu que faz a profissão seja diferente do eu real, e para descobrir as 

verdadeiras motivações que levam os candidatos a abraçar nossa forma de vida, para que não 

aconteça que estas sejam diferentes das evangélicas. Na formação inicial, não basta um 

“acompanhamento de grupo”; é necessário um acompanhamento espiritual e vocacional 

personalizado. Depois da profissão solene, esse acompanhamento é necessário para evitar que o 

neoprofesso se sinta abandonado a si mesmo e a seu destino como, às vezes, os próprios Frades 

mais jovens me confessam. É significativo que grande número de abandonos acontecem nos 

primeiros cinco anos após a profissão solene, muitas vezes por total falta de acompanhamento 

espiritual e vocacional personalizado. Antes e depois da profissão, o acompanhamento deve ser 

sempre equilibrado entre espiritualidade e ciências humanas, entre a compreensão e a exigência. 

 Em todo o processo formativo, deve-se prestar atenção para harmonizar a vida no 

Espírito, as experiências apostólicas, a formação intelectual e a maturidade humana. A vida no 

Espírito deve ser alimentada pela escuta da Palavra, pela experiência da oração pessoal, pela 

contemplação da Cruz e por uma intensa vida sacramental. Por isso, devemos investir na cultura 

da interioridade, para deixar espaço à ação do Espírito no coração; devemos investir na vida de 

fé e na oração pessoal e comunitária. A formação deve ajudar a despertar nos nossos jovens uma 

profunda consciência evangelizadora e missionária. Se essa consciência for fraca, facilmente 

podem aparecer problemas de identidade vocacional. Por isso, é necessário pôr nossos 

formandos em situações nas quais possam fazer experiências apostólicas, que plasmem sua 

mente e seu coração para a evangelização mediante a reflexão sobre o trabalho, a partilha e a 

oração; sem esquecer que as experiências apostólicas devem ser bem preparadas, constantemente 

acompanhadas e periodicamente avaliadas. Uma formação intelectual profunda ajudará a 

consolidar a vocação. Por isso, sem dúvida, exige-se que, ao lado da seriedade dos estudos, estes 

sejam integrados na caminhada formativa e se realizem dentro das exigências de nossa vocação e 

missão
162

. Por último, a maturidade humana é essencial numa caminhada de fidelidade e só é 

possível quando a pessoa se confronta consigo mesma em profundidade, de forma a ser capaz de 

reconciliar-se com a própria história, descobrir a passagem de Deus em sua vida e projetar o 

próprio futuro à luz de Deus e das próprias experiências. 

 116. Para consolidar a fidelidade vocacional, influi muito a “cultura vocacional” das 

Entidades e particularmente das Casas de formação. A vida ordinária das Fraternidades de uma 

Entidade determina fortemente a caminhada formativa e a fidelidade vocacional. Além disso, é 

importante garantir Fraternidades visíveis em seus ritmos quotidianos, no ambiente e nas 
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relações. Nesse contexto, não posso deixar de afirmar que é urgente dar espaço e 

significatividade à vida fraterna, com tudo que inclui, sobretudo em relação ao clima de fé e de 

amor entre aqueles que a formam e ao clima de amor por nossa vida e missão. 

 Pessoalmente, estou convencido de que todos esses meios não evitarão que continuem a 

existir os abandonos, mas estou também convencido de que se dermos atenção ao que dissemos 

acima, os abandonos reduzir-se-ão ou, ao menos, diminuirá nossa responsabilidade. 
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Terceira parte 
 

 

ABRIR-NOS AO FUTURO COM CONFIANÇA 
 

 118. “Vós tendes uma grande história a construir”
163

. Estas palavras de João Paulo II 

soam como um elogio e  um desafio. Não podemos contentar-nos em cantar as glórias do 

passado, nem as de nossos mártires e santos, “não podemos contentar-nos em exaltar as obras de 

nossos antepassados; antes, devemos inspirar-nos nelas para realizar a tarefa que nos é confiada 

em nosso fragmento de história”
164

. 

 Somos filhos e irmãos de um pai “gigante”, cuja santidade, audácia, intrepidez e 

criatividade permaneceram vivos por oito séculos e agora vivem no coração e na vida de muitos 

de nossos irmãos. Santidade, audácia, intrepidez e criatividade que todos nós somos chamados “a 

reproduzir com coragem”
165

, deixando-nos arrastar pelo Espírito que nos impele para o futuro
166

 

e nos dá a força da fidelidade criativa
167

 para recriar respostas novas para novos desafios. 

 Neste momento histórico em que vivemos, como muitos de nossos antepassados que, 

apaixonados por Jesus Cristo e seu Reino, agiram de tal forma que sua vida se incendiou ao 

invés de se apagar, assim também nós, longe de desperdiçar energias para conservar e manter 

uma vida consagrada e franciscana à qual falte energia e incisividade e, portanto, encanto e 

sedução, somos chamados a permanecer fiéis e atuais, de modo que o carisma de Francisco 

continue a ser significativo para o homem de hoje. 

 Agarrar-nos ao passado, chorá-lo nostalgicamente, levar-nos-ia a uma inevitável 

decadência. Não se trata de sermos aventureiros, mas também não nostálgicos. Não há 

alternativa para a vida consagrada e franciscana senão a de abrir-nos ao Espírito. Só a força do 

Espírito evitará que existam entre nós vidas pela metade, sufocadas pela rotina e pela inércia, 

sujeitas ao funcionamento das estruturas. Só assim poderemos abrir-nos com confiança ao 

futuro. 

 Como devem ser, então, nossa vida e missão? Antes já indiquei alguns passos que 

considero indispensáveis se quisermos realmente que nossa vida seja mais significativa, 

fascinante e visível aos homens e mulheres. Como dom do Espírito à Igreja e ao mundo, 

podemos estar certos de que nossa vida de Frades menores tem um futuro. Mas é também certo 

que este futuro, em grande parte, dependerá de nós: se formos capazes ou não de renovar nossa 

vida, re-criá-la, re-fundá-la; se formos capazes ou não de dar-lhe um caráter significativo e de 

testemunho. 

 É urgente que nos ponhamos a caminho. É hora de sonhar e passar à ação. Eis algumas 

indicações que me parecem fundamentais no momento de iniciar a caminhada e de plasmar com 

linhas concretas de ação nossos bons desejos e nossos sonhos. 

 

 

É A HORA DO DISCERNIMENTO 
 

 119. Como já disse no início, vivemos num tempo de crise em relação ao mundo e aos 

processos de mudança, profundos e rápidos, que a sociedade e a própria vida consagrada e 

franciscana experimentam, especialmente nos Países de mais antiga tradição cristã e franciscana. 
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 Sob a calma das aparências, com freqüência, desenvolve-se em nosso coração de Frades o 

drama da insegurança pessoal, da incapacidade de dar um sentido àquilo que vivemos, de dar 

sabor ao que somos, do medo inconfessado de um futuro incerto. Daí a necessidade de um 

discernimento lúcido e audaz, de opções pessoais e comunitárias que nos permitam redescobrir o 

fundamento carismático de nossa vida, de encontrar-nos com o Evangelho – ser evangelizados –, 

de recuperar a dimensão profética de nossas vidas e levar o Evangelho aos homens e mulheres de 

nosso ambiente. 

 Vivemos tempos de crise, repetimos com freqüência, mas como a distinguimos, onde a 

situamos, como pensamos confrontar-nos com ela? 

 Diante de uma experiência de crise, as atitudes que se assumem podem ser muito 

diversas: fingir que a crise não existe; limitar-nos a explicá-la, através de fatores externos, sem 

deixar-nos envolver; ir adiante na base da vontade para restaurar o status quo precedente; 

procurar o significado do que está acontecendo e discernir os sinais dos tempos, antes de tomar 

decisões oportunas à luz das exigências de nosso carisma e dos desafios do momento presente. 

 Permitam-me partilhar com vocês algumas de minhas esperanças para esse tempo de 

crise: 

 Desejo, espero, peço que, longe de sujeitar-nos a narrar as obras dos santos, iniciemos 

todos a olhar atentamente o Bom Pastor de nossas almas e a segui-lo na tribulação e na 

perseguição, na vergonha e na fome, na fraqueza e na tentação (cf. Ad 6). 

 Desejo, espero, peço que, vencido o cansaço, a desilusão e o ceticismo, assumamos 

nossas responsabilidades, trabalhemos todos na construção de um futuro segundo o 

projeto de Deus e vivamos o presente como estrangeiros e forasteiros nesta terra, como 

peregrinos que, movidos pela fé, vão em busca do lugar em que devem receber em 

herança (cf. Hb 11,8.13). 

 Desejo, espero, peço que, sanada a nostalgia dos Frades por um mundo velho que 

desapareceu de nossos olhos, nos ponhamos a caminho, com a força do Espírito, rumo a 

um mundo novo, uma pátria melhor, um futuro que, embora ainda distante, deixa-se ver e 

saudar por nós (cf. Hb 11,13). 

 Desejo, espero, peço que os Frades empenhados no discernimento dos sinais dos tempos 

e das novas formas de vida e missão, em fidelidade criativa à nossa forma vitae, não 

esmoreçam em sua intenção, contentes por saber que nosso momento é de semeadura e 

que a semente lançada hoje dará fruto amanhã, ainda que não cheguemos a saboreá-lo. 

 

 

É A HORA DE AMAR E TESTEMUNHAR 
 

 120. No decorrer de nossa história, justa e necessariamente procuramos salvaguardar a 

ortodoxia de nossa forma de vida. Muitas vezes, essa finalidade desencadeou ataques e rupturas, 

frutos de complexos de superioridade. Justa e necessariamente destacamos a beleza e a 

radicalidade de nossa forma de vida, mas nessa tarefa corremos o risco, mais do que hipotético, 

de reduzir a vida e os valores a uma ideologia, de confundir a transmissão de uma vida com a 

transmissão de uma doutrina, de substituir uma experiência por uma fórmula que, por mais bela 

que seja, não nos aproxima do coração de nossos contemporâneos. 

 Não é tempo de contentar-nos com slogans e belas palavras. É tempo de amar e 

testemunhar! É tempo de abrir caminhos que nos levem a encontrar-nos com este mundo 

marcado pela dificuldade de crer, desconfiado e, com razão, diante de ideologias e discursos que 

podem encher a cabeça, mas que deixam o coração vazio e frio. Parece chegada a hora em que só 

as testemunhas e os que verdadeiramente amam terão uma voz autorizada em nosso mundo, 

necessitado mais de testemunhas do que de mestres. É hora de tornar nossa vida mais 

“evangélica”, no verdadeiro sentido da palavra; conhecer mais, para amar e testemunhar melhor. 
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 Também aqui, permitam-se partilhar meus sonhos com vocês: 

 Sonho uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, amamos com um amor oblativo e 

não possessivo, que nos leve a sair de nós mesmos, transcender-nos, comunicar-nos, 

doar-nos, reconciliar-nos com nós mesmos e encontrar-nos com Deus e com os outros
168

. 

 Sonho uma Fraternidade, a Ordem, em que nossa vida de Frades seja sempre mais 

conforme com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo; na qual nossas ações não 

contradigam seus ensinamentos e na qual sejamos cada dia um pouco mais autênticos. 

 Sonho uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, sejamos testemunhas verdadeiras 

daquilo “que ouvimos, que vimos com nossos olhos, que contemplamos e que nossas 

mãos apalparam a respeito da Palavra da vida” (1Jo 1,1). 

 Sonho uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, permitamos que, ao contacto 

com os “pequenos”, o frescor da vida de Jesus, o intenso amor do Abbá, encha de novo a 

nossa vida. 

 Sonho uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, sintamos a urgência de amar: 

paixão por Deus e pela humanidade. 

 

 

É A HORA DAS PERGUNTAS E DAS PROPOSTAS 
 

 121. Diante do homem de nossa sociedade, como fiéis, não podemos apresentar-nos com 

uma verdade excludente, pois nesse campo, é possível somente a presença de um pensamento 

unido a outros pensamentos. Para o homem da pós-modernidade, as palavras já não são 

portadoras de verdades eternas, mas só transmissoras caprichosas de uma opinião entre outras. 

Se quiserem se aproximar desse homem, os fiéis em Cristo não podem apresentar-se diante dele 

com fórmulas de verdade, mas devem oferecer a verdade de sua busca, a verdade de suas 

perguntas, a verdade de suas incertezas, porque buscam com quem busca, caminham com quem 

caminha, são solidários com a inquietude de quem é inquieto e amam esta humanidade da 

opinião porque Deus a ama. 

 Nossa hora é de diálogo e de propostas, não de imposições. 

 Nossa hora é de vivermos em atitude de minoridade, aprendendo a não ser mais que uma 

voz entre as outras, a não ser mais que irmãos famintos e sedentos de verdade. 

 Nossa hora é de sermos Frades a caminho, que nos apresentemos aos outros com a 

verdade de nossa busca, de nossas perguntas, de nossos medos e incertezas. 

 Coerentemente, com “esta hora” espero, desejo e peço: 

 uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, procuramos com quem procura, 

caminhamos com quem caminha, interrogamo-nos com quem se interroga; 

 uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, de fato nos solidarizamos com as 

inquietações de quem está inquieto; 

 uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, consideramos o diálogo uma verdadeira 

missão da Igreja e de nossa Ordem; 

 uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, sentimos a urgência de fazer-nos 

palavra, mensagem, colóquio com o mundo em que vivemos
169

. 

 

 

É A HORA DA LIBERDADE E DA GRATUIDADE 
 

 122. Eficiência, produção... O homem de hoje é vítima de tudo isso, e o somos também 

nós. Somos escravos de um sistema de valores onde o rendimento e a utilidade são “dogmas” 
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indiscutíveis. Somos escravos da funcionalidade: tudo deve servir para alguma coisa. 

Definitivamente, somos vítimas de um grande engano: o de crer-nos livres num mundo de 

escravos. 

 É a hora da liberdade e da gratuidade; é a hora de educar-nos e de educar para a 

solidariedade e a verdadeira comunhão que nasce do dom de si, sem cálculos egoístas e 

interesseiros; é a hora de formar-nos e formar para a verdade e a autenticidade, porque só elas 

nos tornam verdadeiramente livres. 

 De novo me permito sonhar e pedir: 

 uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, nos amemos verdadeiramente por aquilo 

que somos e não só por aquilo que fazemos ou trazemos; 

 uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, vivamos a liberdade e a gratuidade de 

nossas relações interpessoais; 

 uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, sejamos felizmente livres, com a 

liberdade que vem ao homem somente pela verdade e pelo amor; 

 uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, vivamos com maior “prazer” nossa vida 

e missão, sem demasiada saturação de tarefas e opressão de pessoas demasiado grandes. 

 

É A HORA DA COMUNHÃO FRATERNA. 

 

 123. Vivemos num mundo dividido, fragmentado, marcado por rupturas e medos e 

também sedento de comunhão e de fraternidade. Também nós vivemos essa mesma tensão. 

Reconhecemos a Fraternidade como um elemento essencial de nossa forma vitae, mas sentimos 

em nós a dificuldade de sermos realmente irmãos. Sentimos a necessidade da fraternidade e da 

comunhão, mas muitas vezes somos mais consumidores do que construtores delas. Proclamamos 

que somos Irmãos e que a Ordem é uma Fraternidade, mas depois nos dividimos em grupos, 

separamo-nos e erguemos muros étnicos ou de gerações. 

 É a hora da fraternidade e da comunhão. Uma fraternidade e uma comunhão cuja 

construção jamais está concluída; uma fraternidade e uma comunhão edificadas sobre a fraqueza 

humana, sobre a reconciliação, sobre o perdão e a misericórdia, e construída sobre a base do 

sacrifício, da morte a si mesmo, para que renasça a vida fraterna; uma fraternidade e uma 

comunhão sustentadas por uma relação alegre e verdadeiramente fraterna entre seus membros; 

uma fraternidade e uma comunhão alimentadas no âmbito das virtudes humanas, uma comunhão 

extensa e intensa, uma oração pessoal e comunitária em cujo centro está a palavra de Deus e a 

Eucaristia. 

 Desejo, espero, peço: 

 uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, partilhemos e alarguemos nossas 

enormes energias de comunhão, de abertura ao outro, de doação; 

 uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, superemos o medo de partilhar nossa 

história pessoal, nossa intimidade, nossa fé e os bens do Espírito; na qual nós, Frades, 

cheguemos a uma comunicação na fé e da fé; 

 uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, nos acolhamos reciprocamente como 

“dom do Senhor” uns para os outros e experimentemos juntos a salvação; 

 uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, partilhemos nossas idéias, revejamos e 

analisemos a caminhada feita, pensemos e programemos juntos; 

 uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, vivamos uma profunda amizade, 

fundada no amor de Deus, experimentada por todos e partilhada com todos, de forma a 

poder curar as feridas uns dos outros com o vinho do perdão e o vinagre da reconciliação; 

 uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, nos sintamos devedores uns dos outros e 

reunidos numa família, que nos une e nos faz sentir que somos queridos e cuidados com 

solícito amor, que é durável e não se cansa; 
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 uma Fraternidade, a Ordem, na qual nós, Frades, celebremos constantemente o dom da 

vocação e missão; na qual vivamos a alegria de estarmos juntos e de formarmos uma 

“família unida em Cristo”. 

 

 

É A HORA DA COLABORAÇÃO 
 

 124. O Capítulo geral de 2003 indica como uma opção a ser feita ou uma estratégia a 

seguir a “colaboração interprovincial”, afirmando que ela é “o futuro da Ordem”
170

. Já em 1992, 

Fr. Hermann Schalück falava de uma exigência: a aquisição da “cultura da solidariedade a 

serviço do futuro comum”. 

 Nos últimos anos, fizeram-se passos significativos no campo da colaboração 

interprovincial, como justamente reconheceu o Capítulo geral de 1977 e o Conselho Plenário da 

Ordem, o Relatório de Fr. Giacomo Bini ao Capítulo geral de 2003 e como eu próprio, acima, 

coloquei em evidência. É necessário, sem dúvida, que a nova cultura da colaboração e da 

solidariedade encontre sempre novos espaços nas Entidades, nas Conferências, nas Fraternidades 

de uma mesma Entidade e na própria Fraternidade universal. De fato, num mundo que se tornou 

uma aldeia, o risco de pensar, de projetar, de ocupar-se e de preocupar-se dos próprios lugares é 

ainda demasiado forte. Para neutralizar essa tentação, as Prioridades nos pedem uma maior 

colaboração. 

 A cultura da colaboração e da solidariedade não é importante só para o progresso das 

Entidades necessitadas, mas também para responder à nossa vocação de sermos signum 

fraternitatis e vivermos como tais nossa vocação na Igreja e no mundo. 

 Como resposta a essa exigência, espero, desejo e peço: 

 uma Fraternidade, a Ordem, na qual as Entidades, sem distinção alguma, se abram à 

dimensão interprovincial, recriando um espírito universal na Ordem e reforçando o 

sentimento de pertença a ela; 

 uma Fraternidade, a Ordem, na qual se viva realmente a cultura da solidariedade e da 

colaboração interprovincial na formação e nos estudos, nas missões ad gentes, nas 

situações de ruptura e nos projetos comuns; 

 uma Fraternidade, a Ordem, na qual as Entidades, inclusive as mais pobres em número de 

Frades, se sintam obrigadas a generosamente colocar algum membro à disposição da 

Ordem para participar das atividades e projetos da Fraternidade universal. 

 

 

É HORA DA REESTRUTURAÇÃO 
 

 125. Nestes momentos em que, particularmente em algumas Entidades, faltam as forças, 

é a hora de uni-las; é a hora da reestruturação, se não quisermos que as estruturas nos sufoquem e 

nossa vida esteja a serviço delas, com tudo que isso significa de desgaste e de deterioração do 

carisma. 

 Muitas Entidades não podem continuar a manter hoje as presenças que tinham até alguns 

anos atrás, simplesmente pela escassez e pela idade avançada dos Frades. Por vezes, torna-se 

necessário fechar para reforçar. Por outro lado, as novas exigências estão a nos pedir novas 

respostas. Muitas vezes, essas respostas não serão possíveis se não reestruturarmos algumas 

presenças ou atividades que temos hoje. Nesse caso será necessário fechar para abrir. 

 Nesse contexto, permitam-me partilhar novamente meus desejos: 

 Desejo, espero e peço que se faça um sério discernimento de nossas presenças e de 

nossas atividades, levando em conta os sinais dos tempos e os sinais dos lugares. 
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 Desejo, espero e peço que, na hora da reestruturação das presenças e atividades, o critério 

principal seja revitalizar pessoal e institucionalmente nossa resposta vocacional, nosso 

projeto evangélico de vida. 

 Desejo, espero e peço que, na hora da reestruturação das presenças e atividades, não 

pensemos tanto em nossos interesses pessoais, quanto nos claustros esquecidos e 

inumanos, onde a beleza e a dignidade da pessoa são continuamente pisadas. 

 

 

É A HORA DAS INTEGRAÇÕES E DAS FUSÕES 
 

 126. A fraqueza de diversas Entidades impede que possamos atingir plenamente todos os 

objetivos que nosso projeto franciscano lhes indica. Isso faz que se deva pensar em possíveis 

fusões e no nascimento de novas realidades organizativas. Se o futuro vocacional se apresenta 

difícil, não podemos esperar muito tempo para iniciar esses processos de integração ou de fusão, 

que, se bem feitos, exigem tempo. Não é a primeira vez que encontramos esses processos na 

história de nossa Ordem. 

 Tais processos não podem ser vistos só como conseqüência de uma morte progressiva. 

Não devem ser avaliados só como conseqüência de um processo negativo, mas devem ser 

considerados como uma nova possibilidade para uma maior colaboração e para o nascimento da 

vida e missão franciscana. 

 Certamente, nem sempre isso é fácil, mas, às vezes, não há outra solução. Por isso, 

desejo, espero e peço: 

 que não esperamos para unir as forças, quando estas já não existem; 

 que, sem pressa mas sem pausas, se assumam tais processos a partir de uma perspectiva 

de fé, como um apelo dos sinais dos tempos, através dos quais o Senhor da história 

continua a nos falar. 

 

 

É A HORA DA CONSOLIDAÇÃO 
 

 127. Junto com as situações descritas, a Ordem vive outras com um futuro mais claro, ao 

menos humanamente falando. Há Países onde nossa presença é frágil porque recente, mas onde o 

futuro vocacional se apresenta positivo. Nesses casos, as Entidades com outras possibilidades 

devem prestar ajuda a essas novas realidades. Só assim essas novas realidades poderão se 

consolidar e fazer a própria caminhada, chegando, mais adiante, a transmitir a outras Entidades 

as ajudas recebidas até agora. 

 Diante desse processo, espero, desejo e peço: 

 que as Entidades com possibilidades econômicas colaborem com o fundo de 

solidariedade para ajudar as Entidades com menos recursos e, provavelmente, com mais 

vocações. É um modo de colaborar para a implantatio Ordinis em novos territórios; 

 que as Entidades com recursos humanos não hesitem em oferecer pessoal para esses 

novos projetos da Ordem, sobretudo para ajudar no campo da formação; 

 que as novas Entidades se consolidem, tendo claro o projeto evangélico de vida 

franciscana e dando às Prioridades que brotam de nossa forma vitae o primeiro lugar na 

vida dos Frades. 
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CONCLUSÃO 
 

 

DUC IN ALTUM! 
 

 128. Nos anos que nos separam da celebração do Concílio Vaticano II até a celebração 

desse Capítulo geral extraordinário, nossa vida e missão foram atravessados por luzes e sombras 

e conheceram, e ainda conhecem, claro-escuros, sinais de vida e apelos à conversão. É a sorte e, 

por que não, a graça do caminhante e do peregrino: experimentar as dificuldades próprias da 

caminhada e, ao mesmo tempo, a alegria de chegar a metas parciais que levam a desejar, ainda 

mais fortemente, a meta final. 

 Por vezes, nesses momentos, temos mais perguntas do que respostas. Isso não é 

problema. O problema, e grave, seria renunciar a continuar a pôr-nos perguntas, a interrogar-nos, 

a procurar. Às vezes, nesses momentos, não vemos claro e a neblina nos impede de ver à 

distância, mas é certo que o futuro nos pertence, não por mérito nosso, mas porque é graça que 

nos chega, atinge e relança. O futuro nos pertence, pois nossa forma de vida não é uma invenção 

humana, mas um dom do Espírito, que nos impele para o futuro
171

. Nossa aventura é a aventura 

do Espírito. 

 129. Mais uma vez, digamo-lo, precisamos olhar para o futuro com confiança, antecipá-

lo, ser profecia, sem renunciar a olhar para o passado com gratidão e sem jamais esquecer que 

se cultiva e forja o futuro na medida em que se consegue viver o presente com paixão. 

Precisamos caminhar para a aurora, para o lugar onde surge a luz, a vida e se alarga o horizonte, 

certos de que, caminhando juntos, nossa vida e missão serão reforçadas. O trecho do caminho 

que nos espera não será fácil. Por isso, devemos percorrê-lo em comunhão com o Senhor, entre 

nós e com a Igreja, em comunhão com todos os homens e mulheres, nossos irmãos e irmãs. 

 Caminhar juntos ajudar-nos-á a superar as inevitáveis provas da caminhada, a crescer 

como Frades menores, seguidores de Jesus. Nessa hora de graça, não podemos caminhar 

sozinhos. Nossa vocação é convocação, nossa vida é conviver e nossa missão é compartilhar, 

criar comunhão. Responder a esse chamado é o maior sinal de credibilidade de nosso ser 

seguidores de Jesus. 

 130. Nesta hora de graça, precisamos freqüentar o futuro, a fim de ver para onde o 

Espírito nos pede que andemos e entrever, pela fé na promessa, a terra prometida. Nestes 

momentos delicados e duros, não sem tensões e provas, mas também cheios de oportunidades
172

, 

precisamos refundar nossa vida e missão e, por isso, precisamos centrar-nos naquele que é tudo 

(LD 2), concentrar-nos no essencial
173

 de nossa vida e missão, assim como é apresenta pela 

Regra, pelas Constituições e pelas Prioridades, para depois irmos ao encontro dos homens, 

nossos irmãos. Só assim superaremos a dispersão, a superficialidade e o fechamento em nós 

mesmos. Só assim, nossa forma de vida será levedura e fermento para a massa da humanidade 

faminta de sentido
174

. 

 O tempo que nos é dado viver é tempo de esperança. Coloca-se entre a noite da sexta-

feira santa e a aurora do sábado da glória. Nosso tempo é o da vigilância, das sentinelas e das 

virgens prudentes. Nosso tempo é o do exílio e, portanto, daqueles que, como os profetas, sabem 

conservar a memória, ouvir o sussurro da voz do Senhor e o grito do povo, prevêem o futuro, são 

pacientes e dispostos à rejeição para esperar o que não se vê. 
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 Nosso tempo é um tempo propício para romper com a rotina, sair de nossos ambientes 

fechados e ouvir a voz do Senhor nos sinais dos tempos e dos lugares. Por isso, é o tempo do 

discernimento, companheiro inseparável de nossa caminhada, de fidelidade criativa e garantia de 

uma verdadeira refundação
175

. Nosso tempo é propício para viver a visitação (cf. Lc 1,39-56): 

mistério do encontro de Deus com o homem, graças ao qual a esterilidade se transforma em vida. 

Nosso tempo é tempo de sonhar e agir. Não importa se não chegamos a ver os resultados, pois, 

como diz um provérbio oriental “nenhuma semente consegue ver a flor”. O importante é pôr 

mãos à obra. Desta vez é o Talmud que nos recorda: não estais obrigados a completar vossa obra, 

mas não sois livres de não começar a iniciá-la. Esta é uma responsabilidade que devemos 

assumir com coragem e criatividade, sentindo-nos como sentinelas da manhã e trabalhando para 

construir um futuro cheio de esperança, com os olhos sempre fixos no Senhor. 

 131. Irmãos, sinto que o Senhor está a nos dizer: “Se fores íntegro e reto, de certo sobre ti 

há de velar o Senhor e restaurará tua situação de justo. Pouco terá sido o teu início, diante de teu 

futuro florescente” (Jó 8,6-7). 

 Com a confiança posta no Senhor da história que caminha conosco, ponhamo-nos a 

caminho. Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa, também será nossa companheira de viagem, 

ensinando-nos a ser discípulos, a seguir mais de perto a Jesus, a ser fiéis ao Senhor, ao nosso 

carisma e ao homem contemporâneo. Ela, Santa Maria da esperança, ensinar-nos-á a permanecer 

ao pé da cruz e a esperar a manhã da Páscoa. Francisco, nosso pai e irmão, forma minorum, 

deseja continuar a estar vivo entre nós. Ele velará sobre cada um de nós que abraçamos sua 

forma de vida evangélica. 

 “Levanta-te, toma teu leito e caminha” (Jo 5,8); “por que estais perturbados?” (Lc 24,38); 

“não tenhais medo!” (Mc 16,6) “Eu estou convosco” (Mt 28,20). Levantemo-nos, ponhamo-nos a 

caminho com lucidez e audácia. Duc in altum! 
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