APRESENTAÇÃO DA AGENDA DO CAPÍTULO GERAL
Prot. 228/2013
- Aos frades capitulares
- Às comunidades da Ordem
Objeto: Apresentação da AGENDA do Capítulo geral de 2013
Eis a serva do Senhor:
faça-se em mim segundo a Tua palavra (Lc 1, 38)

Queridos irmãos,
Cordiais saudações no Senhor, nessa retomada do Tempo Ordinário no qual a Igreja nos
convida a redescobrir a presença do Senhor no quotidiano ferial.
1. O Conselho geral – depois da consulta que lhes envolveu pessoalmente desde 2011 –
escolheu como tema-guia do próximo Capítulo geral a resposta da Virgem ao anúncio do anjo,
resposta que assinala o início e o horizonte da altíssima vocação de santa Maria.
2. Para aprofundar o tema da obediência cordial à Palavra de Deus encarnada – Jesus Cristo
nosso Senhor – o Conselho geral (que como todos sabem atuou como Comissão preparatória do
Capítulo geral) pediu também à PFT “Marianum” de redigir um Documento mariano com o título:
Eis a serva do Senhor: faça-se em mim segundo a Tua palavra (Lc 1, 38), que será apresentado
durante o Capítulo.
3. As duas consultas a todos os frades da Ordem fizeram emergir: de uma parte, a solicitação
de aprofundar a nossa identidade e o nosso carisma para poder viver de modo sempre mais
frutuoso no nosso tempo; e, de outra parte, a solicitação de uma intervenção à nível de
organização da Ordem, para poder concretizar as muitas iniciativas que se oferecem para a nossa
missão.
4. O Conselho geral oferece também um Instrumentum laboris (elaborado por uma Comissão
ad hoc), que tem presente as solicitações que vem da Ordem, e que certamente facilitará o trabalho
durante o Capítulo geral. Às comunidades da Ordem e aos frades capitulares será oferecido um
fascículo que contém o Instrumentum laboris e uma meditação sobre o afresco da Santíssima
Anunciada de Florença.
5. Como foi solicitado pelo Capítulo geral, neste sexênio o Conselho geral constituiu uma
Comissão para concretizar a proposta de separação de um Diretório geral do texto
constitucional: será este um dos temas principais que nos ocuparemos nos dias de celebração do
Capítulo geral em Pietralba / Maria Weißenstein.
6. Na sessão conciliar de 4 de maio de 2013 – festa do nosso grande santo São Peregrino de
Forli – o Conselho geral aprovou a Agenda do CCXIII Capítulo geral da Ordem (ver anexo).
Naturalmente a Agenda prevê algumas tarefas que são prescritas pelas Constituições: a
eleição do Prior geral, dos Conselheiros gerais, do Procurador da Ordem e do Secretário da Ordem.

7. Também a verificação dos Decretos capitulares do Capítulo geral de 2007 constitui um
tema de Agenda do Capítulo geral. Para facilitar os trabalhos das Comissões capitulares, a
Comissão para o Diretório geral examinou os Decretos e as Declarações do Capítulo geral de 2007,
fornecendo sugestões sobre o que pode ser assumido no Diretório geral, o que é necessário
repropor ao Capítulo geral de 2013, e o que se pode deixar de lado.
8. O Conselho geral também formulou duas propostas: uma para a modificação do texto
constitucional relativo à duração do mandato do Prior geral e à frequência do Capítulo geral
eletivo, e em relação a esta proposta também a retomada do Decreto do Capítulo geral de 2007 (n.
73) sobre a duração do mandato dos Priores/Vicários e dos ofícios anexos (Priores, Párocos,
Oficiais); e outra proposta para o convento de Monte Senário, “pátria espiritual da Ordem”.
9. Dentro do programa do Capítulo geral o Conselho geral também pensou a uma jornada de
formação – aberta a toda a Família servita por meio dos modernos meios de comunicação – que
nos permitirá de nos reapropriarmos dos últimos decênios de nossa história, relançando-nos na
finalidade do futuro próximo.
Estamos concluindo a preparação do volume de Acta OSM, que contêm a Documentação
preparatória para o Capítulo geral e que será enviado a todas as comunidades da Ordem.
Recordo aos frades capitulares que a apresentação dos respectivos Relatórios é solicitada em
forma de Power point, tendo à disposição 10 minutos para os Priores e Vicário provincial, e 5
minutos para os titulares dos Secretariados e Oficiais gerais.
Temos uma Agenda muito exigente, na esperança que a Ordem possa ser ainda mais
significativa nas várias Igrejas locais onde estamos presentes, na Igreja e no mundo.
Como já lhes pedia na carta de 13 de outubro de 2012, recomendo-lhes a união cordial na
oração para invocar a assistência do Espírito Santo sobre a preparação e sobre os trabalhos do
próximo Capítulo geral, para que cada um de nós e todos juntos, assumindo a resposta da Virgem
Eis a serva do Senhor: faça-se em mim segundo a Tua palavra, possamos imitar a vida de Santa
Maria oferecendo o Senhor aos nossos irmãos e irmãs.
In Domina nostra,
Desde o nosso convento de São Marcelo, 4 de maio de 2013
festa de são Peregrino de Forli

frei Angel M. Ruiz Garnica
Prior geral
frei Camille M. Jacques
Secretário da Ordem

ORDO FRATRUM SERVORUM BEATAE MARIAE VIRGINIS

CCXIII CAPITOLUM GENERALE
Pietralba / Maria Weißenstein
13 de setembro - 2 de outubro de 2013

Eis a serva do Senhor: faça-se em mim segundo a Tua palavra

AGENDA
I. Formação da comunidade capitular
1. Abertura do Capítulo geral
2. Lectio divina (Lc 1, 26-38)
3. Solenidade de Nossa Senhora das Dores
4. Jornada de estudo: A Ordem de 1950 a hoje
5. Aprovação do Regulamento capitular
II. Relatórios
1. Prior geral
2. Priores e Vicário provinciais, e Delegação da Espanha
3. Secretariados, Oficiais gerais e Conferências regionais
III. Eleições
1. Prior geral
2. Procurador geral
3. Conselheiros gerais
4. Secretário da Ordem
IV. Verifica e programação
1. Meditação diante do afresco da Santíssima Anunciada de Florença
2. Verifica dos Decretos do Capítulo geral de 2007
3. Organização da Ordem
a. Documento da Comissão para o Diretório geral
b. Proposta de modificação do texto constitucional relativo à duração do mandato do Prior
geral e à frequência do Capítulo geral eletivo, e retomada do Decreto do Capítulo
geral de 2007 (n. 73) sobre a duração do mandato dos Priores/Vicários provinciais e
dos ofícios anexos (Priores, Párocos, Oficiais)
c. sagrado convento de Monte Senário
4. Trabalho das Comissões capitulares
5. Metodologia post capitular
6. Documento mariano
7. Várias e eventuais temáticas

