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Queridos irmãos e irmãs da Família Franciscana, 

O Senhor vos dê a paz! 

Com o início do próximo ano, daremos início também às celebrações 
temáticas do Centenário Franciscano, que acontecerão a partir de 2023, com 
a recordação da aprovação da Regra Bulada e do Natal de Greccio, passando 
por 2024 (os Estigmas) e 2025 (Cântico do Irmão Sol) culminando em 2026, 
com o centenário do seu “Trânsito” da terra ao Céu. 

Uma das novidades deste Centenário é que a Família Franciscana terá à sua 
disposição um site, espaço que terá como principal objetivo dar a conhecer 
as notícias e as crônicas dos eventos do Centenário, como também os 
aprofundamentos e subsídios úteis nas diversas línguas: é belo e significativo 
que, para além dos sites já existentes das nossas diversas realidades, por esta 
ocasião se tenha criado um site comum à família franciscana. Com o início 
do novo ano se poderá acessá-lo no seguinte endereço: 
www.centenarifrancescani.org 

O começo de cada ano, de 2022 a 2026, será marcado por uma celebração 
comum dos seis Ministros Gerais da Família Franciscana, sendo que cabe 
ressaltar que a próxima celebração já tem local e data fixada: acontecerá em 
Greccio, no dia 7 de janeiro, às 11h00 (hora de Roma). Convidamos a todos 
para acompanhar esta celebração, que será transmitida ao vivo no novo site 
e que depois estará também disponível em vídeo. 

“A celebração dos centenários se apresenta sem dúvida como uma bela 
ocasião para tornar visível a Família Franciscana na sua integralidade. Seria 
muito oportuno que a nível nacional e/ou regional todas as atividades e as 
iniciativas fossem coordenadas por uma comissão representativa de toda a 
Família Franciscana. Ad intra e Ad extra: os centenários não são destinados 
somente para gerar um impacto positivo sobre a Família Franciscana como 
um todo, mas com o intuito de também gerar um impacto positivo sobre os 
ambientes sociais e culturais não-eclesiais; evidentemente para isto é 
indispensável investir esforços e muita criatividade.  (Linhas Guias para o 
Centenário, p. 2) 



Portanto, convidamos a todos a que nos animemos, entre as diversas 
realidades franciscanas da nação, região ou país, fixando um tempo (uma 
semana, talvez alguns dias, ou ainda uma jornada especial) no qual se possa 
organizar alguma celebração/atividade/iniciativa comum, possibilitando 
assim, a participação dos diversos membros da Família Franciscana. 
Poderemos, dessa maneira, encontrar-nos e valorizar o comum carisma 
franciscano e, simultaneamente, oferecer um belo sinal profético à Igreja e à 
sociedade civil dos nossos diversos países. 

O Centenário franciscano está preste a começar: que ele seja para nós 
verdadeiramente uma ocasião para encontrar a alegria de viver o carisma que 
o “nosso” irmão são Francisco nos deixou. 

Fraternalmente, 

 

Comitê da Família Franciscana para o Centenário franciscano 

 

 

N.B.: Recordamos que já estão disponíveis para toda a Família Franciscana 
dois subsídios já publicados nos nossos sites, e que poderão ser encontrados 
também no novo site: 

Linhas Guias: 2023-2026 Um centenário articulado e celebrado em diversos 
centenários (publicado em maio de 2022) 

Esquema de síntese do percurso das Linhas guias: Núcleos Carismáticos do 
Centenário (publicado em agosto de 2022) 
 

 


