


Irmãos Caríssimos,

Neste ano, unimo-nos a vós na memória do Trân-
sito de nosso pai e irmão S. Francisco, para relermos 
juntos o Testamento, documento memorativo da sua 
vida e vocação evangélicas.

Neste texto, S. Francisco percorre a sua existên-
cia à luz da iniciativa do Altíssimo. Reconhecemos, 
no Testamento, a forma carismática do nosso caminho 
pessoal e comunitário de seguimento, a ser vivido hoje, 
no confronto vital e crítico com o nosso tempo.

Nesta nossa carta, a última do nosso serviço como 
Definitório geral, concluímos o caminho que, de novo, 
nos permitiu percorrer as prioridades da Ordem com 
a formação permanente e inicial do Frade Menor, dis-
cípulo que segue os passos do seu Senhor e Mestre, 
seduzido por sua pessoa e sua palavra. É o percurso 
contínuo de formação que nos compete a todos nas di-
versas idades e situações da vida, tal como no-lo recor-
da o novo Documento sobre a Formação Permanente, 
promulgado recentemente. Torna-se assim evidente a 
importância vital deste âmbito para o nosso presente e, 
por conseguinte, para o futuro da nossa vida.

Almejamos reavivar no nosso tempo o fascínio 
que sobre nós exerceu a pessoa de Jesus Cristo, bem 
como a vida de Francisco e dos Irmãos. Ao mesmo 
tempo, somos conscientes de que, sem esta profunda 
atracção – que move e educa os nossos desejos, tão 
mutáveis hoje em dia –, não haverá qualquer proposta 
válida de formação. Além disso, se não houver um cui-
dado diário e contínuo de custodiar a amizade pessoal 
com o Senhor, qualquer que seja o percurso formativo 
irá desembocar na rotina e na desilusão.

Deus, nosso senhor, 
quis Dar a sua graça a mim, 
o irmão Francisco, para que
começasse a Fazer penitência.

São Francisco narra para nós a história de um amor 
de predilecção que o seduzira e o fascinara: antes de 
qualquer projecto seu, deu-se um acontecimento ines-
perado e surpreendente, colocando a sua vida em jogo. 
Tanto a sua vocação como a nossa afundam as suas ra-
ízes no mistério de um amor que nos precede sempre 
e que nos acompanha; e de tal maneira é assim que, 
ainda hoje, nos conquista e comove, inclusive a partir 
do interior da nossa escuridão, que se cria em nós pelo 
suceder-se dos dias difíceis e rotineiros.

É a partir deste acontecimento que se inicia um ca-

o senhor quis Dar a sua graça a mim
minho de conversão, no qual, não é o nosso esforço que 
ocupa o primeiro lugar mas, sim, o desejo que o próprio 
Deus tem de nos encontrar e de nos amar. A conversão 
começa quando se descobre Deus como Abba, amante 
e próximo de cada uma das suas criaturas. Francisco, 
como tal, anuncia o rosto de ternura “maternal” do 
Pai de Jesus: deste modo, torna-se possível olhar para 
a formação como um caminho de conversão, desde o 
início da vida franciscana. Advertimos, por isso, a ur-
gência de propor que o tempo da formação inicial seja 
como uma iniciação gradual e exigente, ao mesmo tem-
po, a fim de se viver em permanente conversão. O “fa-
zer penitência” de Francisco inaugura uma existência 
que é resposta à misericórdia do Pai. Cremos, por isso, 
que ainda é possível iniciar nesta resposta total a quem 
nos bate à porta, assim como de a propor audazmente e 
com firmeza aos Irmãos que se encontram nas diversas 
etapas da vida e nas mais variadas situações sociais e 
culturais em que vivem.

Esta resposta nutre-se mediante o espírito da santa 
oração e devoção, através do qual, o nosso coração es-
tará voltado para o Senhor e os nossos olhos bem aber-
tos para o mundo e para todo sofrimento injusto que 
aflige grande parte da humanidade.

o mesmo senhor, um Dia,
me conDuziu ao meio Dos leprosos

e com eles usei De misericórDia

A conversão é fruto da iniciativa de Deus, e al-
cança-se através do encontro com o outro, não já temi-
do como inimigo mas descobrindo-o como próximo. 
Não é por acaso que São Francisco escolhe formar os 
primeiros Irmãos nas leprosarias. De facto, queria-lhes 
fazer experimentar, quase degustar, aquele exercício 
laborioso que vivera entre a amargura e a doçura. Não 
tinha sido ele seduzido no momento próprio em que 
experimentava repugnância, de tal modo abrindo-se a 
um novo encontro com o Senhor Jesus que, misteriosa-
mente, o iria fazer identificar-se com o pobre, o rejei-
tado, o leproso?

Repetimos frequentemente que a nossa proposta 
formativa é demasiado teórica e que os lugares da nos-
sa formação são o mundo real e a Fraternidade. De-
veríamos perguntar-nos, então, sobre o quão próximo 
estamos, mesmo com as escolhas e modalidades diver-
sas, dos pobres do nosso tempo, que são, muitas vezes, 
o resultado de uma violência da globalização e do seu 
mercado homólogo. Estamos dispostos a caminhar com 
eles e a viver como eles enquanto Menores? Os nossos 
processos formativos, ao invés, constituem frequen-
temente um privilégio e uma condição que causam o 



risco de nos afastar da vida real de muitos contemporâ-
neos nossos. Devemos interrogar-nos se reconhecemos 
estar inseridos numa formação que não detém escolhas 
corajosas que possam tornar os nossos itinerários for-
mativos mais próximos dos leprosos do nosso tempo. 
Podemos, por ventura, formar no refúgio de ambientes 
protegidos, aos quais os mais pequenos temem entrar?

o senhor me Deu tão granDe Fé
nas suas igrejas e nos sacerDotes

No caminho de conversão de S. Francisco, repa-
ramos que alguém se torna discípulo quando caminha 
naquela comunidade de discípulos maior que é a Igreja. 
Inserido no mistério latente do Povo de Deus, peregrino 
no tempo, Corpo de Cristo e Casa de Deus, o Poverello 
encontrou o Senhor Jesus nos leprosos, no Evangelho, 
nos irmãos e em toda criatura.

Reconhecemos que a formação deve estar atenta à 
vida e ao caminho da Igreja, que se torna concreta para 
nós nas Igrejas locais, nas quais vivemos e anunciamos 
o Evangelho. O Frade Menor cresce na sua vocação 
e missão na Igreja, com a Igreja e ao serviço da sua 
missão. Parece-nos importante que vo-lo recordemos 
na vigília dos 800 anos da aceitação e aprovação, por 
parte do Senhor Papa, do projecto evangélico de São 
Francisco e seus Frades. 

Formar-nos na comunhão da Igreja significa para 
nós aprofundar a escuta da Palavra de Deus, que Francis-
co devotamente recolhia e honrava onde quer que se en-
contrasse. Fomos chamados para anunciar o Evangelho 
escutado através, também, de uma sólida formação inte-
lectual, para uma missão sempre cada vez mais aberta ao 
encontro e ao diálogo com o mundo de hoje. A escuta da 
Palavra culmina na celebração dos signos sacramentais, 
nos quais o próprio Senhor Ressuscitado se faz presente 
à sua Igreja e age para a salvação do mundo.

o senhor me Deu
o cuiDaDo Dos irmãos

Teria podido viver S. Francisco o Evangelho sem o 
dom dos seus irmãos, discípulos com ele do único Mes-
tre? O dom dos irmãos não é algo marginal ou instru-
mental à graça da vocação evangélica, pelo contrário, 
pertence-lhe intimamente. Assim, a nossa Fraternidade 
revela-se como um espaço teologal, em que a presença 
do Senhor e sua acção se tornam transparentes na qua-
lidade das nossas relações recíprocas, bem como pela 
abertura aos outros e pela submissão a todos.

Têm os nossos itinerários formativos o cuidado 
particular e a atenção devida ao que a nossa Fraterni-

dade nos pede hoje? Não podemos formar para viver 
a nossa vocação como mónadas. Pelo que recorremos 
ao instrumento do projecto de vida nas suas diversas 
fases ou modalidades: pessoal, local e provincial. Vai 
sendo cada vez mais urgente acompanhar os Irmãos, a 
partir da formação inicial, através de processos de cres-
cimento e de cura, aprofundando a história de cada um, 
do seu mundo afectivo e das suas opções. Além disso, 
também é urgente acompanhar os Irmãos em processos 
análogos de reconciliação consigo mesmos e de trans-
formação, a fim de se poder viver uma vida boa, bela, 
feliz, como anúncio e antecipação do Reino de Deus. 
Esta é igualmente a via para uma formação permanente 
que leva a viver relações mais humanas e maduras.

o mesmo altíssimo me revelou que 
Devia viver segunDo a Forma Do 

santo evangelho. e eu assim o Fiz es-
crever em poucas e simples palavras, 

e o senhor papa mo conFirmou

Em poucas e simples palavras condensa S. Francis-
co a sua intuição evangélica, que o deixara fulgurado e 
seduzido, até ao ponto de tomar forma num propósito 
de vida e de o apresentar à Igreja para ser vivido pu-
blicamente. Não se trata de qualquer projecto privado; 
sim, porém, de uma possibilidade que muitos outros a 
poderão reconhecer como actual, aqui e agora, da cha-
mada de Deus, para viverem o Evangelho em obediên-
cia, sine proprio e em castidade.

Enfim, depara-se-nos pela frente a celebração do 
VIII Centenário daquele gesto simples de Francisco, 
ao apresentar-se perante o senhor Papa e de lhe pedir 
a aprovação da sua forma de vida. Desde então, mui-
tos foram os irmãos que, ao longo dos tempos, nela se 
reviram e encontraram o caminho para viverem como 
discípulos de Jesus. A memória daquele dia e de tantas 
histórias de seguimento ainda vive hoje em nós; ali-
ás, contribui igualmente para desenhar os contornos do 
rosto da nossa Fraternidade, neste tempo tão especial e 
provocador para nós todos.

Devem, por isso, os nossos processos formativos 
alimentar-se desta memória viva, a fim de que a voca-
ção evangélica dos Frades Menores seja hoje possível, 
numa época em alteração constante e que nos pede que 
vivamos, também, numa realidade em permanente mu-
tação. O Evangelho não muda, embora seja verdade que 
os tempos, os lugares e as culturas não sejam completa-
mente indiferentes à sua aceitação na vida. É por estes 
motivos que a tarefa da formação nos parece ser, hoje, 
muito complexa e apaixonante, ao mesmo tempo.

A celebração da graça das origens poderá derra-
mar em nós graça de futuro, se não recusarmos ou fu-



girmos ao apelo de restituirmos o dom da nossa voca-
ção, não nos nossos claustros fechados e muitas vezes 
vazios, mas, sim, no grande claustro que é o mundo, o 
único que é verdadeiramente nossa pertença e, no qual, 
todos nos deveríamos sentir tão bem como em nossa 
própria casa.

esta sauDação me revelou
o senhor que Disséssemos:

o senhor te Dê a paz!

S. Francisco reconheceu como coração da sua 
missão o anúncio da Paz, que se identifica com Cristo: 
«Ele é a nossa paz» (Ef 2,14). Este é verdadeiramente 
o cume do seu percurso vocacional e missionário. Num 
mundo profundamente lacerado por divisões e tensões 
de todo género, seguimos acreditando na utopia evan-
gélica da Fraternidade de menores, sobretudo através 
de gestos de hospitalidade recíproca e de perdão. Po-
deremos então caminhar, no nosso tempo, e anunciar 
o Evangelho desde as nossas feridas e pobrezas, que já 
começámos a curar naquele laboratório de esperança e 
reconciliaçao que é, muitas vezes, a nossa vida frater-
na. Também nós: pecadores perdoados!

Formar-se para a Paz significa aprender a gerir 
os nossos conflitos, a assumir um estilo de vida não 
violento, a adquirir a arte de dialogar com franqueza e 
serenidade, a conviver no respeito e na estima recípro-
cas. Pela nossa formação conjunta seremos fermento 
de reconciliação naqueles ambientes em que vivemos, 
seremos verdadeiros e pacientes artífices apaixonados 
da Paz, inclusive nas situações que bloqueiam e im-
pedem a convivência pacífica, assim como o respeito 
dos direitos da cada homem, especialmente dos mais 
desfavorecidos.

Caríssimos Irmãos, entregamo-vos estas palavras 
com confiança, para que o itinerário de conversão e 
transformação, que S. Francisco nos relata na sua últi-
ma vontade, possa ser companheiro de viagem para cada 
um de nós, nos leve a dar graças ao Altíssimo pelo dom 
da vocação e para que vivamos hoje, como discípulos 
de Jesus, a vida dos Frades Menores.De modo particu-
lar vos pedimos que acompanheis com uma insistente e 
confiada oração a preparação e a celebração do próximo 
Capítulo geral, a fim de que seja um tempo de graça no 
nosso caminho de conversão e de restituição do dom re-
cebido do Senhor, para o bem do mundo.

Roma, 17 de Setembro de 2008
Festa dos Estigmas de S. Francisco
Prot. 099154
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