A todos os Ministros Provinciais, Custódios, Delegados
do Continente europeu
e de algumas Circunscrições da ASMEN

Prot. N. 00091/21

Assunto: Subsídio (Instrumentum laboris) para o Capítulo local das fraternidades europeias
Caro irmão Ministro,
O Senhor lhe dê a paz!
Com a presente, desejamos oferecer algumas informações a respeito do Encontro Europeu de
Częstochowa, de 11 a 16 de outubro de 2021. A comissão constituída para a preparação deste
encontro está a trabalhar, e diversos irmãos já se disponibilizaram para a colaboração. Desde já,
agradecemos-lhes fraternalmente. Um agradecimento especial aos frades das Províncias de Cracóvia
e de Varsóvia, que cuidam in loco da logística. Apesar da incerteza causada pela pandemia, esperamos
que o encontro possa ocorrer.
Nesta perspetiva, desejando que este importante encontro permita “reacender a chama do
nosso carisma” e programar juntos a nossa presença no continente europeu, escolhemos o lema e o
logotipo do encontro. O lema se inspira na Carta do Ministro Geral, A todos os frades da Europa, que
faz referência ao Papa Francisco: Os Capuchinhos na Europa: o sonho da fraternidade. Quanto
ao logotipo, representa São Francisco circundado por doze estrelas (as da bandeira europeia, mas
também da Virgem Maria), pensando-se na vitalidade futura do carisma no continente.
Um sítio eletrónico específico estará à disposição (https://europa2021.ofmcap.org/), de modo
que os frades poderão aí encontrar diversos documentos (a Carta do Ministro Geral, o opúsculo sobre
As Fraternidades São Lourenço de Bríndisi, o Instrumentum laboris para o Capítulo local). O sítio
será incrementado à medida que chegarem as informações.
Além destas informações, o motivo desta carta é também convidar e encorajar cada
fraternidade de sua Circunscrição a celebrar um capítulo local em vista de Częstochowa 2021. A
comissão preparatória, seguindo as orientações do Ministro Geral, deseja que cada irmão e cada
fraternidade se sintam interessados neste acontecimento, e deveria ter a possibilidade de expressar-se
e dar a própria contribuição a um problema que nos interessa a todos. A este propósito, preparamos

um documento para suscitar a oração e o diálogo da parte dos frades no capítulo local. Encontrarão
esta contribuição em anexo e no sítio eletrónico. O que surgir do encontro fraterno deverá ser enviado
à Cúria de suas Circunscrições. Pedimos que, por si mesmos, com seu Conselho ou outros frades
competentes, façam uma síntese dos capítulos locais antes do final de junho de 2021. Somos
conscientes de estar a pedir-lhes um empenho a mais além dos que já têm, mas o sucesso do nosso
encontro europeu exige uma séria preparação.
Enfim, um último pedido, relacionado ao orçamento estabelecido pela comissão preparatória.
Para ir ao encontro dos custos da assembleia, pedimos a cada circunscrição para depositar, pelo fim
de junho, € 500,00 de antecipação na conta aberta para esta ocasião. A seguir, informamos os detalhes
da conta na qual efetuar o depósito, especificando “Encontro Europa 2021”:
Curia Generalizia dei Frati Minori Cappuccini
IBAN: IT 76 P 02008 05038 000003380827 SWIFT (ou BIC): UNCRITMM

Contando com sua fraterna benevolência, saudamo-lo afetuosamente.

Fr. Pio Murat, OFMCap.
Conselheiro Geral e Presidente da Comissão

Fr. Onofrio Farinola, OFMCap.
Secretário da Comissão

Roma, 22 de fevereiro de 2021.

