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Festa de São Francisco
“Na festa de São Francisco o Evangelho
(Mt11,25-30) refere-se a todos aqueles cuja
sabedoria não é arrogância intelectual nem se
confunde com a astúcia egoísta. Estes, de
modo paradoxal, são considerados imaturos
porque não pertencem à classe dos oradores
vazios, mas pertencem ao grupo dos
realizadores do ser humano e da humanidade.
Nos anos 80 São Mateus nos transmitiu essa
oração de Jesus a seu Pai que até hoje nos
transmite a leveza do ser, que aos olhos dos
reformadores parece um escândalo: “o meu
jugo não pesa o meu fardo é leve”.
Mas o que isso tem a ver com São Francisco
(1181 - 1226) ou conosco em 2016? Há um
fascínio ininterrupto que emana de São
Francisco de Assis. Para ele o irmão menor, o
pequeno e pobre é um grande entre irmãos e
irmãs. O nome da cidade de Assis permaneceu
para sempre a ele ligado. E lá está o mistério e
enigma desta tão marcante vida, que sempre
se acende quando mais uma vez a cortina
sobe, seja pelo estudo da história, seja pela
meditação da sua vida.
O encontro com Francisco está além da
distância do tempo. Já na sua época, as
pessoas acreditavam que Jesus Cristo teria
voltado à Terra por meio dele. Talvez a
imagem de Chesterton em seu livro, que vale a
pena ler, sobre Francisco (1959) nos permita
acessar esse misterioso pobre de Assis de
modo mais aprofundado. Ele compara as
mudanças na vida de Francisco com uma
cambalhota, com um dançarino de Nossa
Senhora, que ao ver o mundo de cabeça para
baixo, sentiu-se dependente, no mais
verdadeiro sentido dessa palavra. Entendeu
que tudo depende de Deus, que nada pode
nem deve se auto sustentar. Somos mantidos
e sustentados por Deus. Às vezes
vislumbramos que seja assim, às vezes
esperamos que possa ser assim. Portanto, de

repente, a cambalhota pode nos parecer
ridícula.
Francisco se tornou uma nova criação quando
seguiu a orientação daquele que num sonho
em Spoleto lhe perguntou: quem pode lhe dar
mais, o senhor ou um vassalo? Ele deu uma
resposta lógica: o Senhor! Uma nova pergunta
no sonho lhe foi decisiva: Por que você então
segue o servo?
A partir de então, a armadura já não lhe era a
roupa adequada; também não os luxuosos
tecidos de seu pai que eram usados pelas
celebridades da época. Até mesmo uma batina
fina lhe parecia demais. Morreu nu, da mesma
forma como nasceu e se tornou uma nova
criação, o irmão de todos os seres humanos.
Para ele não existiam classes e castas,
senhores e servos, nem escravos e livres. Só
havia irmãos e irmãs por dentro e por fora.
No meio da Cruzada ele ousou caminhar com
os muçulmanos (1219), Mas o seu orgulho da
cruz de Cristo foi oposto à arrogância que atiça
uns contra outros: A vontade de Deus é a paz e
a misericórdia. Ainda hoje é preciso fazer
cambalhotas sem ter medo de se ferir para
poder pensar assim.
Fazia cambalhotas para ter a certeza de que
todos os homens - amigos e inimigos – são
filhos de um único Deus – mesmo que pudesse
ser considerado louco ou desfocado das
coordenadas do pensamento atual. Porém ele
sabia que sua regra de vida não estava acima
do Evangelho, nem acima de Jesus Cristo, que
não veio para que o justo se tornasse mais
justo. Vire cambalhota e perceba de quem
realmente tudo depende.

Esta não é uma tarefa fácil, mas é a nossa
missão e não devemos esperar que os
outros deem o primeiro passo.
Hadrian W. Koch OFM
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África
A Festa de São Francisco no Quênia se tornou uma tradição.
Após o sucesso do primeiro festival,
que aconteceu no dia 05 de setembro
de 2015, a Família Franciscana celebrou
o segundo festival franciscano e
marcou a data do próximo que
acontecerá no dia 02 de setembro de
2017.
O Irmão Hermann Borg OFM relatou
com entusiasmo os preparativos para a
realização do festival e detalhes de
como aconteceu: “os convites foram entregues a muito mais pessoas do que apenas às 35
congregações, com cerca de 1.500 membros, registradas desde o ano 2000 como pessoa jurídica.
A festa ganhou um caráter especial com a solene procissão seguida de celebração eucarística com a
presença do núncio apostólico, o arcebispo Charles Balvo. O núncio iniciou sua homilia comparando
o sol escaldante que brilhava na ocasião com o Cântico do Irmão Sol de São Francisco. O
representante do Vaticano estava visivelmente emocionado com o número de franciscanos e
franciscanas presentes nas tendas montadas para o festival. Ele se entusiasmou com algumas das
atividades que são realizadas por mãos e cabeças franciscanas em nome da palavra do Evangelho.
Após breve apresentação dos vários aspectos dos programas de formação franciscana no Quênia,
seguiu-se a programação do festival até o fim.

Ásia
Índia: A espiritualidade franciscana no contexto indiano
Sobre um programa extenso e bem dinâmico para a formação dos
animadores da CCFMC na Índia, o irmão Br. Nithiya OFM Cap,
Coordenador do CCFMC para o Sul da Ásia nos relatou:
Nos dias 4 a 9 de novembro de 2016 será realizado no centro pastoral
em Bhopal /Índia um seminário sobre Espiritualidade Franciscana no
contexto indiano. A organização do evento, bem como os palestrantes
são membros da união da família franciscana da Índia e da iniciativa
franciscana na África do sul e trabalharão intensamente durante
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quatro dias a base das lições CCFMC. Quase a metade das lições (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19,
22, 23 e 24) serão detalhadamente apresentadas na ocasião. A outra metade será tratada em outro
evento similar.
No mês passado, num encontro que durou quatro dias em Lucknow no Norte da Índia foram
aprofundadas as questões institucionais e legais da entidade. Em setembro um evento semelhante
está sendo planejado no sul da Índia em Aluva para o qual já contamos com 130 instituições.
O tema de uma sessão especial realizada em cooperação com Franciscans International, que
aconteceu no período de 11 a
14 de setembro de 2016 foi: A
extrema pobreza e a fome na
Índia – como reagem os
franciscanos diante disto?
A rede franciscana na Índia
está cheia de vida e continua a
crescer. As lições do CCFMC
estão
sendo
introduzidas
gradativamente em todos os
centros
de
educação
franciscana. “Este é meu sonho
que
está
se
tornando
realidade” escreve Nithiya
literalmente.

Filipinas
Futuro e passado das atividades CCFMC
A irmã Dorothy Ortega SFIC apresentou relatório detalhado sobre os projetos mais importantes e as
atividades dos líderes regionais CCFMC para o Ásia Sudeste/Oceania, nos âmbitos nacional e
internacional no período de 2016 e 2017.

O Programa Internacional
Os preparativos para a reunião internacional do
CCFMC para o Ásia Sudeste / Oceania, a ser realizada
em Kota Kinabalu na Malaysia no período de 18 a 28
janeiro de 2017 estão sendo realizados com o devido
cuidado e comprometimento.
A reunião internacional será chamada CCFMC KK e
terá formato de seminário de treinamento para
coordenadores e animadores do CCFMC.

Joy Fabic OSF
e Sr. Dorothy Ortega SFIC

Serão convidados para o evento membros do
programa de educação religiosa de vários grupos
franciscanos e coordenadores de programa de
educação cristã nas escolas que pertencem aos
franciscanos ou são gerenciados por eles.
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O PROGRAMA


Abrangerá a finalidade básica do curso e sua relação com as preocupações e necessidades
básicas dos indivíduos e das comunidades.



Destacará os valores fundamentais franciscanos: a necessidade atual de compromisso com a
prática dos valores da paz, da justiça e da integridade da criação.



Será definido pelos temas das apresentações e contribuições previstas.

OS PALESTRANTES
Frei Andreas Müller OFM, que durante muitos anos foi diretor gerente do Centro Internacional
CCFMC em Würzburg. Continua o spiritus rector mesmo quando gradualmente se retira dos negócios
diários. Com seu entusiasmo característico mantém viva a história do CCFMC para as futuras
gerações e falará sobre ela.
Fe de la Rosa OSF e Irmã Dorothy Ortega SFIC vão apresentar Power point sobre o plano de Deus
para o mundo e o show Oração diante do crucifixo em São Damião de São Francisco. As duas
mensagens acima foram pensadas como introdução ao programa 2017 CCFMC KK, pois as 25 lições
partem substancialmente da Bíblia, dos textos, das fontes franciscanas, dos textos básicos do
Concilio Vaticano II e dos sinais dos tempos.
O desejo sincero pela vontade de Deus, e nossa ação decisiva para cumprir essa vontade de Deus no
aqui e agora – é a essência do CCFMC.
Evelia Orbeta SFO e Irmã Lilian Epi analisarão em suas contribuições até onde os complementos
inseridos no curso durante o Congresso Mundial da Família franciscana em Assis 94 chegaram a ter
importância para a Segunda Ordem bem como para a OFS e para OFS regular. Pois isso deve se
tornar também visível na história da Família Franciscana.
Irmão Benedikt Mertens OFM apresentará
seu trabalho intitulado "Missão em um
mundo cheio de desafios: identidade
franciscana, enraizada na memória da
história e viva na profecia criativa". Não se
trata de uma história cronologicamente
estruturada dos Franciscanos mas
esclarecerá os valores característicos da
família
franciscana
que
trabalha
historicamente desde há 800 anos até
hoje.
Os cursos CCFMC são apresentados às
irmãs e aos irmãos franciscanos das
Filipinas interessados nas suas três fases. Entre 40 a 50 pessoas de diferentes grupos da Família
Franciscana participam dos cursos e repassam seu aprendizado para suas comunidades de origem.
Belinda Inao OFS, uma coordenadora regional muito ativa do CCFMC, afirmou que não seguirá
existindo mais Ordem Terceira Secular em Visayas e Mindanao sem curso de formação CCFMC.
Infelizmente, porém, em muitos casos a falta de dinheiro e tempo impedem a participação dos
membros em programas internacionais.
Na mesma conversa informal veio de Rizalie Calibo, OFS de Siquijor, a proposta da criação de um
escritório CCFMC para Visayas e Mindanao. Esta proposta foi considerada uma vez que o centro das
Irmãs FECI para espiritualidade franciscana foi fechado.
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Para o dia 30 de outubro de 2016, está planejada a solene abertura do novo escritório regional do
CCFMC com uma biblioteca na cidade de General Santos. Ao mesmo tempo, acontecerá a conclusão
da terceira fase do programa CCFMC em 2016. Um grande dia para o CCFMC no sul das Filipinas!
Frei Cristino Pine OFM, diretor do colégio em Quezon City, irá abordar seus pensamentos sobre o
tema: O Deus Trino como princípio primordial da vida franciscana e do carisma missionário.
Frei Baltazar Obico OFM, um experiente palestrante da CCFMC, terá a tarefa de focar os valores do
reino de Deus e os valores que se contrapõem ao plano de salvação de Deus. As Encíclicas do Papa
Francisco, em particular, "Laudato Si" será destacada no evento.
Frei. Christopher Tibong OFM, Diretor do Instituto Franciscano da Ásia, apresentará uma palestra
sobre o mandato missionário franciscano no capítulo XVI da regra do 1221.
ESPECTATIVAS COM RELAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO
1. Que apresentem as necessárias propostas de atualização para as lições do CCFMC.
2. Que elaborem planos de ações concretas para a disseminação da espiritualidade franciscana e do
carisma missionário.
3. Que promovam o engajamento comprometido para os projetos internacionais, interculturais e
inter-franciscanos.

Notícias nacionais
Os cursos CCFMC são apresentados às irmãs e aos irmãos franciscanos das Filipinas interessados
nas suas três fases. Entre 40 a 50 pessoas de diferentes grupos da Família Franciscana
participam dos cursos e repassam seu aprendizado para suas comunidades de origem.
Belinda Inao OFS, uma
coordenadora
regional
muito ativa do CCFMC,
afirmou que não existe mais
OFS Ordem Terceira Secular
se em Visayas e Mindanao
sem curso de formação
CCFMC.
Infelizmente,
porém, em muitos casos a
falta de dinheiro e tempo
impedem a participação dos
membros em programas
internacionais.
Na mesma conversa informal veio de Rizalie Calibo, OFS de Siquijor, a proposta da criação de
um escritório CCFMC para Visayas e Mindanao. Esta proposta foi considerada uma vez que o
centro das Irmãs FECI para espiritualidade franciscana foi fechado.
Para o dia 30 de outubro de 2016, está planejada a solene abertura do novo escritório regional
do CCFMC com uma biblioteca na cidade de General Santos. Ao mesmo tempo, acontecerá a
conclusão da terceira fase do programa CCFMC em 2016. Um grande dia para o CCFMC no sul
das Filipinas!

