Prot. N. 3295
Roma, 10 de janeiro de 2021
Festa do Batismo de nosso Senhor Jesus Cristo

Para todos os irmãos e irmãs
da Ordem Franciscana Secular
e da Juventude Franciscana
Queridos irmãos e irmãs do mundo inteiro:
Que o Senhor vos dê paz!

Com grande alegria anunciamos que neste ano celebramos os “800 anos da
Memoriale Propositi (1221-2021)”. A Memoriale detalha os aspectos da vida fraterna: como
acolher a quem pede para entrar na fraternidade, sobre a profissão ...
Podemos sintetizar a espiritualidade do movimento penitencial dos primeiros irmãos
e irmãs que seguiram a forma de vida dada por Francisco, a partir deste documento, da seguinte
maneira:


vida penitencial: penitências, jejuns, abstinências, obras de misericórdia, vida
de oração,



viver em fraternidade: viver os valores humanos, atento às pessoas; leva à
fraternidade, à família e aos irmãos paz e bem ...1

Podemos assegurar que este documento foi inspirador para o início de nossa
caminhada para celebramos seus 800 anos como Ordem, compartilhando esta celebração com
nossos queridos irmãos e irmãs da T.O.R. (Terceira Ordem Regular).
Queremos que nossas Fraternidades através do conhecimento da nossa história sejam
capazes de fortalecer ainda mais os valores que nossa Ordem continua a viver em todos estes
séculos de caminhada e, assim, construir o hoje da nossa história que nos desafia para que
façamos da vida a nossa Regra e nossas CCGG.
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A Ordem Franciscana Secular, sua história e suas regras, Frei Valentin Redondo, OFMConv.

Por isso, neste ano enviaremos diversos materiais de formação em fevereiro, maio e
agosto: material sobre a história e vídeos mensais para que todas as fraternidades possam
conhecer mais estes documentos e assim, mergulhar em nossas origens.
A história nos ensina que vocação e missão podem e devem ser reinterpretadas
constantemente nos diferentes períodos histórico – culturais – políticos, justamente para não
vivermos fora do tempo e, simultaneamente, permanecermos fiéis à vocação original como
pessoas nos tempos atuais.
Na verdade, a história se faz a cada dia e, diariamente, devemos pedir a Deus
sabedoria para ler os sinais dos tempos, que estão sempre relacionados com o projeto de Deus
para conosco; nossas raízes significam “ser encorajados” a fazer história, aquela que o próprio
Deus quer, com Ele e para os irmãos e irmãs.
Nós os(as) animamos a celebrar este acontecimento para nossa Ordem, em suas
fraternidades, com encontros, espaços de formação etc. e compartilhar esses momentos com
todos os irmãos e irmãs enviando fotos dessas celebrações para a secretaria do CIOFS até 30
de setembro de 2021.
Hoje, continuamos a deixar rastros neste caminho que tanto demora em
compromissos, de presenças, acertos e erros, o mais importante é se sentir parte, somos o hoje
do caminho, portanto, vivamos plenamente a fraternidade, que é um tesouro do nosso carisma.
Pedindo a intercessão de nosso seráfico Pai São Francisco e de nossa irmã Clara
enviamos as nossas mais fraternas saudações.
Seus irmãos,

Tibor Kauser
CIOFS Ministro Geral

Silvia Diana
CIOFS Conselheira da Presidência
Coordenadora da celebração da MP

