
ENCONTRO GLOBAL
SOBRE A VISÃO

FRANCISCANA  2023
VIII centenário da Regra de 1223 e do 

Natal de Greccio: Redescobrindo a Regra 
Franciscana e o espírito de Greccio hoje

Uma iniciativa da OFM-India e da TAU (Revista Franciscana, Índia)

Bênção e breve introdução ao Centenário Franciscano 2023-26 

Regra dos Frades Menores, 1223: 
antídoto evangélico na filosofia e a prática 
contemporânea da vida

 22-01-2023       7.00-8.30 (Brasil)  
Verifique a hora de acordo com o seu fuso horário

Oração – pessoal, fraterna, comum e 
litúrgica: a visão de Francisco hoje a partir 
da Regra de 1223

O espírito da Regra de 1223: a graça do 
trabalho dos menores, o uso do dinheiro 
e dos bens para promover o cuidado da 
“casa comum” hoje 

Frades Pacificadores menores hoje ecoan-
do a Regra de 1223

 25-03-2023       7.00-8.15 (Brasil)  
Verifique a hora de acordo com o seu fuso horário

 25-02-2023       7.00-8.15 (Brasil)           
 Verifique a hora de acordo com o seu fuso horário

 29-04-2023       6.00-7.15 (Brasil)  
Verifique a hora de acordo com o seu fuso horário

Boas vindas ao Encontro geral sobre a visão franciscana 2023 



A vida humana e afetiva dos Frades 
Menores em resposta à Regra de 1223 e ao 
chamado do Papa Francisco hoje

 27-05-2023      6.00-7.15 (Brasil) 
Verifique a hora de acordo com o seu fuso horário

A ausência da família semântica “Siga 
Cristo e Sus Madre” na Regra de 1223 e seu 
significado e significado para os dias de hoje

30-09-2023      6.00-7.15 (Brasil)  
Verifique a hora de acordo com o seu fuso horário

A missão franciscana e a solidariedade com 
os pobres do mundo para viver plenamente 
a Regra de 1223 em nosso tempo

24-06-2023       6.00-7.15 (Brasil)             
Verifique a hora de acordo com o seu fuso horário

 28-10-2023      6.00-7.15 (Brasil)  
Verifique a hora de acordo com o seu fuso horário

Amor pela criação no espírito de  amor de 
irmãos e irmãs, como na Regra de 1223 
(Uma visão holística de “Uma Terra, Uma 
Família, Um Futuro”) 

Fidelidade ao Evangelho do Senhor Jesus 
Cristo e Sua Igreja na Regra de 1223 e no 
pontificado do Papa Francisco

29-07-2023       6.00-7.15 (Brasil) 
Verifique a hora de acordo com o seu fuso horário

A contribuição de Clara para a preservação 
do legado da Regra de 1223 e a contribuição 
das Clarissas para a missão franciscana em 
nosso tempo

26-08-2023       6.00-7.15 (Brasil)             
Verifique a hora de acordo com o seu fuso horário

25-11-2023     7.00-8.30 (Brasil)             
Verifique a hora de acordo com o seu fuso horário

Futuro do carisma, da vida e do governo franciscanos na Ásia

Futuro do carisma, da vida e do governo franciscano na Oceania



2-12-2023     6.00-9.30 (Brasil)          
     Verifique a hora de acordo com o seu fuso horário

VIII centenário do Natal 
de Greccio e redescoberta 
da Encarnação de Jesus: 

o futuro do espírito de 
Greccio 

Europe:     Br Lorenzo 
                          Turchi OFM
Americas: Br Gilberto Cavazos-  
               González OFM

Africa:      Br Valentine 
                          Eboh OFM

Asia:          Sr Stella 
                         Balthazar FMM
Oceania:    Sr Francisco Nirmala                                  
                         Gnanapragasam FMM

...

...

...

...

...



Br Arokiam John OFM
Professor da Pontifícia Universidade Antonianum, 

Roma - Itália 
Editor da TAU - Revista Franciscana 

+39 389 517 6130

Br John Sekar OFM
Secretário da Província - Índia 

+91 9620130193

Para se inscrever, por favor, clique no link seguinte:  
https://forms.gle/9hGCN1puVUQWzh1L6

Endereço de e-mail de contato: ofmfvgs.tau@gmail.com 

Br Mathew Joseph OFM
Diretor do Centro Franciscano de 

Comunicação (TAALA) 
+91 8897146707

POR FAVOR, ENCAMINHE ESTA INSCRIÇÃO A TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA FRAN-
CISCANA EM TODO O MUNDO E A TODOS AQUELES INTERESSADOS


