Frei Anton um mestre em Espiritualidade
Andreas Müller OFM, companheiro de viagem de longa data, presta homenagem ao conhecido capuchinho
Anton Rotzetter, conhecido em toda família franciscana mundial e falecido aos 77 anos de idade.

Frei Anton ingressou aos vinte anos de idade em 1959 na Ordem dos
Capuchinhos em Lucerna; seu estudo de teologia em Solothurn
aconteceu na época do Concílio Vaticano II. A abertura da Igreja para o
mundo, a visão da Igreja como povo de Deus a caminho, que acolhe a
alegria, a esperança, a angustia e as preocupações das pessoas muito o
motivaram. Ele sentiu que essas ideias eram exatamente as mesmas que
entusiasmavam Francisco de Assis: a mudança de lado da Igreja da torre
de marfim das verdades prontas e das seguranças burguesas para uma
Igreja dos pobres e disposta ao enfrentamento dos problemas atuais. A
partir dessa nova visão ele redescobriu o Jesus de Nazaré pobre que
estava escondido pela Igreja Feudal poderosa e imperial.
Seus superiores reconheceram seus inúmeros talentos e o enviaram para aprofundar seus estudos em
Fribourg e em seguida para pós-graduação em Bonn e Tübingen, onde concluiu seus estudos com uma
dissertação sobre „Die Funktion der franziskanischen Bewegung in der Kirche. Eine pastoraltheologische
Interpretation der grundlegenden franziskanischen Texte“ (1976) (= a função do movimento franciscano
na Igreja, uma interpretação pastoral teológica dos textos franciscanos fundamentais.)
Sua grande contribuição científica a partir da herança de Francisco de Assis aconteceu num período de
grande agitação social no qual suas ideias contextualizadas na atualidade com a mística e a política, a
teologia franciscana e práxis proliferaram. Ele chamou esse período de libertação do gueto para a
imensidão verdadeiramente católica.
Pronto para iniciar sua missão, foi eleito presidente da "Juventude Franciscana". Em toda a Europa
Ocidental formaram-se comunidades da juventude franciscana (JUFRA). De 1968 a 1993 foi assistente
teológico do movimento franciscano "Mariental" e esteve sempre à procura de uma nova
espiritualidade, de uma nova linguagem, de uma práxis para a atualidade. Nesse período publicou cerca
de noventa livros. Ele era um profundo conhecedor da história franciscana e um mestre da língua e da
teologia. Também pode ser chamado com justiça de mestre da espiritualidade para os nossos dias.
Um dos primeiros trabalhos de Frei Anton foi o livro: “Franz von Assisi – ein Anfang und was davon
bleibt“ 1982 (Francisco de Assis – Um começo e o que resta dele). Em diversas publicações posteriores
ele aprofundou o legado de Francisco de Assis. Produziu diversas poesias e orações difundidas mundo a
fora. Uma das suas grandes preocupações foi com a mística da criação no viés de São Francisco. Durante
sua vida inteira foi um defensor apaixonado da dignidade dos animais. No ano de 2009 foi co-fundador
do Instituto de Zoologia Teológica em Münster.
Ganhou particular importância para a família franciscana por meio do "Curso básico para o carisma
missionário franciscano” (CCFMC). Em 1981 o Conselho Missionário Internacional dos Franciscanos em
Assis decidiu desenvolver um curso para redescobrir as fontes franciscanas em atendimento ao clamor
do concílio e da ordem franciscana.
Sobre Curso básico para o carisma missionário franciscano (CCFMC)
Para implementar este curso, que deveria ser inter-franciscano e inter-cultural, foi criado um comitê
executivo, pelo qual fui nomeado para coordenar e organizar os trabalhos. Para um total de vinte temas

procuramos contribuições da Família Franciscana em todo o mundo. Em 1984 esta fase foi concluída.
Precisávamos de uma equipe editorial capacitada em língua alemã que produzisse uma formulação
padronizada da linguagem.
Assim começou a ligação estreita e
intensa de Anton Rotzetter com o
curso. Os capuchinhos haviam
acabado de completar em conjunto
com os seus frades Leonhard
Lehmann e Wilhelm Egger um curso
franciscano por correspondência.
Frei Anton e Leonhard Lehmann
imediatamente se colocaram a
disposição. Em torno deles foi
montada uma equipe de oito irmãos
e irmãs. Frei Anton coordenou o
grupo.
Em 1987 a responsabilidade da elaboração do curso passou para um grupo de coordenação
internacional, no qual todas as coordenações da família franciscana estavam presentes: Primeira e
segunda ordem, IFC / TOR e OFS.
Frei Anton foi eleito presidente desse grupo de coordenação internacional e se manteve no cargo desde
1987 até o ano de 2012. Com isto abriu-se um novo fórum o acesso direto à Família Franciscana
Mundial.
Na primeira reunião da Família Franciscana de todo o mundo em Assis em 1994, 160 delegados
provenientes de todos os continentes se reuniram para uma transformação completa do curso. Os
debates engajados em uma atmosfera verdadeiramente fraterna levaram, de fato, a uma reforma
fundamental do curso. A coordenação internacional encarregou após longa discussão de novo o grupo
de redação de língua alemã a reescrever o curso incluindo as enormes contribuições, mudanças e
críticas relatadas.
Esse trabalho durou quatro anos. Foram necessários muitos encontros semanais que exigiram de Frei
Anton todo seu talento, experiência e capacidade de acolher as perguntas, críticas e contrapontos
inteligentes e integrá-los ao seu ponto de vista.
O resultado é uma obra prima internacional única e que nada perdeu do seu valor fundado no concilio
das fontes franciscanas e no final dos tempos. Agradecemos por esta herança perene de Anton
Rotzetter, nosso irmão, amigo atento, conselheiro e profeta. Esperamos que de algum modo por meio
de uma luz mais brilhante continue a nos apoiar daqui pra frente. Muito obrigado irmão Anton!
Andreas Müller OFM

