COMMISSIONE EUROPA

Aos Rev.mos Ministros/Custudios/Delegados
Provinciais das Circunscrições europeias e do
Medio Orinte, Turquia, Grecia e Jerusalém
Objecto: Encontro de Częstochowa 2021
Caríssimos irmãos,
paz a vós! Venho ao vosso atraves da presente carta com visa ao encontro das Circunscrições
europeias em Częstochowa que se realiza do dia 11 a 16 de Outubro do corrente ano.
Recebestes todos o subsidio (Instrumentum laboris) que tem o objectivo de envolver cada frade
das nossas províncias/Custodias/Delegações em visa ao encontro. Algumas circunscrições já
enviaram à nossa secretaria a sintese de todas as resposta e as sugestões das fraternidades.
Encorajamos todas as outras no sentido de empenharem-se para que façam chegar as sínteses feitas
durante o mês de junho e não ir alem (o dia limite previsto é o dia 15 de Junho) para dar a possiblidade
ao frades responsaveis, de por sua vez, fazerem a sintese a ser apresentada no encontro do mês de
Outubro.
Em relação ao budget de € 500,00 solicitado para fazer frente às várias despesas previstas para o
encontro, alguma Circunscrição já enviou, enquanto muitas outras ainda não enviaram nada. Portanto,
vos solicitamos no sentido de efetuarem a transferência bancária especificando “Incontro Europa
2021”: Curia Generalizia dei Frati Minori Cappuccini - IBAN: IT 76 P 02008 05038 000003380827
SWIFT (o BIC): UNCRITMM.
No Domingo, dia 21 de março do corrente ano, os membros da Comissão encontraram-se online
para actualizações e fez também uma discussão relativa ao encontro do mês de Outubro tendo em
conta a actual situação de pandemia. Reenviamos para um outro encontro que teremos no dia 19 de
Junho para definir se o encontro vai ocorrer em presença ou à distancia, porque, insistiu-se na ideia
de que, de um modo ou de outro, o encontro será realizado. Estamos já a trabalhar para um “plano
B”, contactando também as pessoas que podem ajudar-nos para definição de uma plataforma digital
se o encontro tiver de acontecer à distância. Estaremos em condições de actualizar-vos depois do
proximo encontro da Comissão.
Por outro lado, vos pedimos que acedam ao nosso site e procurem inscrever-se. Sigam as
instruções disponíveis no formulário de inscrição. Eventuais mudanças, serão sucessivamente

aportadas em relação do encontro em presença ou à distancia. O link a que devem aceder para
inscrever-se é: https://europa2021.ofmcap.org/registrazione/
Seria bom e oportuno, se ainda não o fazem, que em cada uma das fraternidade fosse recitada a
oração composta em vista do encontro de Częstochowa, que já recebestes faz algum tempo.
Enviamo-vos o programa detalhado dos dias do nosso encontro de Outubro. Repito, sempre que
houver alguma alteração, faremos questão de actualizar-vos em tempo. Mesmo em relação ao “plano
B”, embora reduzindo os dias, os temas serão os previstos no texto do problema.
Desejo-vos todo o bem e fraternamente vos saudo.
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