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Prot. 513/2012
Roma, 29 de setembro de 2012,
festa dos Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael

Aos Priores, Vigârio e Deiegados provinciais
Aos frades da Ordem,

Queridos irmaos,
em virtude do art. 255 das nossas ConstituiçiJes, comunico-vos que a
celebraçao do CCXIII Capitulo geral é prevista para 0 periodo de 13 de setembro a 2 de
outubro de 2013 no nosso convento de Pietralba Ivia Pietralba, 9 - 39050 Nova Ponente
(BZ)I,Itâlia.
Caminho percorrido
Recordo brevemente os passos realizados no caminho de preparaçao para 0 Capitulo
geral:
1. Prime ira consulta. Em de 5 junho de 2011 (Prot. 219/2011) foi enviada a todos os
frades da Ordem uma primeira consulta, a fim de que 0 Capitulo geral de 2013 seja
fruto da contribuiçao de cada um e de todos os frades da Ordem.
2. Conselho geral como Comissiio preparatôria. Ainda que 0 decreto n. 75 do ultimo
Capitulo geral (2007) previa a possibilidade de criaçao de uma comissao ad hoc para
consuJtar toda a Ordem em preparaçao para 0 CCXIII Capitulo geral, 0 Conselho
geral, na sessao de 1 abril de 2011, decidiu conduzir por si mesmo tal processo,
contando corn colaboradores ad hoc e particularmente de três consultas, corn as quais
estimou poder atingir um numero significativo de frades da nossa Ordem, em
quantidade e em variedade de compromissos.
3. Segunda consulta. Em 25 de dezembro de 2011 (Prot. 544/2011) foi enviada a cada
frade da Ordem uma segunda carta na quaI foram resumidas as respostas recebidas e
se teve em consideraçao 0 momento eclesial presente (Ano da Fé, Sinodo dos bispos
sobre a nova evangeIizaçao).
4. Algumas ocasiiJes particulares de consulta. Nos dois ultimos anos tivemos ocasioes
particulares oportunas para consultar os frades em preparaçao ao CCXIII Capitulo
geral:
a) 0 encontro comum dos Secretariados (Roma, 11-19 de maio de 2011), no quai
foram reunidos frades provenientes de quase todas as jurisdiçoes da Ordem,
empenhados em vârios serviços: santuârios, parôquias, educaçao, formaçao e
estudo de disciplinas teolôgicas;
0

b) A terceira reunHio do Conselho geral corn os Priores, Vigario e Delegados
provinciais da Ordem (Trois-Rivières, 3-12 de setembro de 2012), prevista pelo
Capftulo geral de 2007 (cf. CG 2007. n. 58b);
c) A Comissao para 0 Diret6rio geral, que se reuniu para levar adiante a composiçao
de dois textos (as Constituiçoes e 0 Diret6rio geral) e para cumprir 0 que foi
estabelecido pelo de decreto n. 66d do Capftulo geral de 2007;
d) As duas peregrinaçoes servitas, realizadas em 2011 (em inglês) e em 2012 (em
português e espanhol).
5. Algumas orientaçoes. 0 Conselho geral tomou as seguintes orientaçoes:
a) Foi escolhido 0 tema e lema do Capftulo geral 2012: "Eis aqui a serva do Senhor!
Faça-se em mim segundo a tua palavra" (Le 1,38);
b) A imagem que nos guiara sera 0 icone da Anunciaçao (afresco da Santissima
Annunziata de Florença);
c) Foi publicada a Oraçao para 0 Capftulo geral corn a leitura-oraçao À Virgem do
Fiat da Vigilia de Domina em sete Ifnguas (italiano, inglês, espanhol, português,
francês, alemao e indonésio), que ja foi entregue aos Priores, Vigario e Delegados
provinciais;
d) É em elaboraçao um documento mariano, organizado pela Pontiffcia Faculdade
Teol6gica "Marianum";
e) Constituir-se-a uma comissao para compor 0 lnstrumentum laboris que guiara a
reflexao e 0 trabalho dos frades capitulares;
f) Os varios Relat6rios que devem ser entre gues (Priores e Vigario provinciais,
Secretariados e Oficiais gerais) e todas as Propostas dos Conselhos provinciais.
vicarial e das Delegaçoes, das comunidades, dos grupos especializados e dos
frades singularmente devem ser enviados ao secretârio da Ordem
(segretario.camille@gmail.com; frei Camille M. Jacques, Curia generalfcia D.S.M.,
Piazza San Marcello 5 - 00187 Roma, ltâlia) até 0 dia 31 de janeiro de 2013 .
isto é oito meses, ao invés de seis meses (cf. Consl. 256) meses antes do Capftulo
geral ., para favorecer 0 trabalho da Comissao que elaborara 0 lnstrumentum
laboris..
Desde a convocaçao - seis meses antes (cf. Consl. 255) - do Capitulo geral se devera
proceder a eleiçao dos Delegados ao Capitulo gelaI.
Convido a tOOos, desde agora, a suplicar ao Senhor Nosso Deus, pela interseçao de
Nossa Senhora e dos nossos santos e beatos, que Ele vele sobre a Vinha do Senârio,
circunde-a dos Seus cuidados e a faça fecunda em toda terra onde foi plantada.
Saudaçoes fratemas in Domina nostra,

1·~1t1·)~
frei Camîlle M. Jacques, D.S.M.
Secretârio da Ordem

