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Prot. N. 3522  

Circ. n. 8/21-27  

Roma, 29 de novembro de 2022  

Festa de Todos os Santos da Ordem Seráfica  

A todos os Conselheiros da OFS e da Juventude Franciscana Internacional  

A todos os Conselhos Nacionais da OFS 

A todos os Conselhos Nacionais da Juventude Franciscana   

Queridos irmãos e irmãs, 

Paz e Bem!  

Tenho a grande alegria de anunciar duas celebrações. A primeira é o 

XVII Capítulo Geral Ordinário da Ordem Franciscana Secular (OFS) em Roma 

de 09 a 14 de novembro de 2024.  

O principal objetivo do Capítulo, como é o de cada capítulo, é aprofundar nossos laços fraternos, avaliar 
experiências, pensar sobre o futuro da Ordem e tomar as decisões necessárias. Em 2024, teremos tempo para 
focar e finalizar nossos Estatutos Internacionais. Faremos isso no espírito do Evangelho e de nossa Regra, 
buscando “a pessoa vivente e operante do Cristo nos irmãos.”  (cf. Regra da OFS, Artigo 5)  

O Capítulo Geral será a reunião oficial do Conselho Internacional da Ordem Franciscana Secular, com a 
participação de seus membros oficiais. O espaço limitado também deve estar disponível para alguns 
observadores também. O local e todos os demais detalhes serão comunicados posteriormente, como nos anos 
anteriores. 

No entanto, além do Capítulo Geral Intermediário, a Presidência decidiu viver plenamente a oportunidade dos 
Centenários Franciscanos, convidando a nossa família OFS/JUFRA de todo o mundo para celebrar o  

Capítulo das Esteiras 
para a Ordem Franciscana Secular e JUFRA 

em Roma, de 14 a 19 de novembro de 2024. 

imediatamente após o Capítulo Geral.  

O Capítulo das Esteiras não é um capítulo oficial, mas um grande evento fraterno, com o objetivo de ter a 
participação do maior número possível de nossos membros. Está aberto a todos os nossos irmãos e irmãs da 
OFS e da Jufra, que queiram celebrar juntos, passando quatro dias completos junto com outros de todo o 
mundo na oração franciscana, na alegria e na fraternidade. Quando poderia haver uma ocasião melhor do que 
durante as comemorações dos 800 anos de alguns eventos importantes na vida de São Francisco? Pretendemos 
organizar um encontro fraterno onde teremos a possibilidade de nos encontrarmos de todos os cantos do mundo 
- para juntos rezar, cantar, tocar, participar de vários programas, ouvir apresentações, apreciar música e talvez 



até apresentações! O programa concreto será elaborado oportunamente. 

Esperamos abraçar nossos irmãos e irmãs individualmente, mas também queremos ver nossas famílias 
franciscanas seculares com filhos. A participação não se limita aos membros professos da OFS ou da Jufra. 
Todos os membros da OFS e da Jufra são bem-vindos. Oxalá nós possamos conhecer a alguns que ainda não 
foram admitidos, mas estão próximos de nossa família franciscana. Claro, também esperamos encontrar muitos 
de nossos Assistentes Espirituais. O programa será preparado considerando a todos os membros de nossa 
família: os membros da OFS e suas famílias (incluindo as crianças), os que estão sendo considerados para 
Admissão, a Jufra e nossos Assistentes Espirituais. Todos são bem-vindos. 

No espírito do nosso carisma franciscano, o Capítulo das Esteiras será muito simples, e intencionalmente 
mantido a baixo custo, para que ninguém tenha dificuldade em pagar as despesas necessárias. Boa parte dos 
participantes serão acolhidos por famílias, graças à hospitalidade da OFS Itália e, em particular, da região do 
Lácio. Outros serão acolhidos em conventos e casas de retiro com acomodações simples. Não pretendemos 
reservar quartos de hotel para manter os custos de participação o mais baixo possível. (Os participantes do 
XVII Capítulo Geral terão a possibilidade de permanecer no local do Capítulo Geral). Certamente, não pode ser 
totalmente gratuito, mas a intenção é que quem quiser vir, possa vir sem maiores dores de cabeça pelos custos 
de participação. 

A Fraternidade Internacional cuidará dos participantes desde o momento da chegada a Roma, até a última 
manhã. A viagem deve ser organizada e paga por cada participante com a possível ajuda de suas próprias 
fraternidades de origem. Pretendemos fazer um fundo de solidariedade para ajudar aqueles que realmente não 
tem outra opção, mas o fundo terá recursos muito, muito limitados. (Depois de definirmos os critérios, 
enviaremos detalhes sobre o fundo, como doar e como solicitar ajuda.) 

Estamos muito entusiasmados com o planejamento deste evento, mas também queremos e precisamos das suas 
ideias. Convidamos a partilhar as suas ideias e pensamentos sobre este grande evento, para que todos os que 
vão estar presentes sintam que “que bom que estamos aqui!” (Mc 9,5; Lc 9,33). Simplesmente enviem suas 
ideias utilizando o formulário de solicitação em anexo. 

Atualmente, estimamos a possibilidade de 3.000 a 10.000 irmãos e irmãs. (Não há instalações com capacidade 
superior a 10.000 pessoas.) No entanto, precisaremos saber das Fraternidades Nacionais, o mais rápido 
possível, quantos acreditam que poderiam participar de seu país para celebrar juntos. 

Pedimos que enviem uma estimativa do número de membros da OFS, suas famílias, Jufra e Assistentes 
Espirituais que poderão comparecer. Isso não é absolutamente uma vinculação, mas nos ajudará a planejar 
melhor o evento. O prazo para nos enviar esta previsão é até: 

31 de janeiro de 2023.  

Por favor, usem o formulário de solicitação em anexo. Deve ser enviado somente pelas fraternidades nacionais 
à Secretaria Geral (ciofs@ciofs.org). O assunto deve dizer: CAPÍTULO DE MATS. Pedimos-lhe que NÃO 
enviem solicitações individuais. Com base na sua resposta, poderemos determinar se podemos aceitar mais 
solicitações futuras ou se teremos que limitar a participação para equilibrar as diversas fraternidades OFS e 
Jufra. (Um formulário de registro formal estará disponível assim que confirmarmos os detalhes necessários.) 

Espero que este Capítulo das Esteiras seja um “evento nunca antes visto”, que fortaleça significativamente 
nossa espiritualidade franciscana, renove nosso sentimento de pertença e seja uma celebração significativa dos 
Centenários Franciscanos na Ordem Franciscana Secular. Que São Francisco e todos os outros Santos 
Franciscanos nos abençoem e ajudem a todos em nossos esforços. 

Seu Ministro e seu irmão,

 
Tibor Kauser  

Ministro Geral do CIOFS 


