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Prot. 150/20l3
Roma, l3 de março de 2013
A todos os meus irmâos da Ordem

Prezados irmaos!
Segundo dispoe 0 art. 255 das nossas Constituiçoes, desde 0 nosso convento
de Sao Marcelo, pela presente, convoco oficiaImente 0 213 0 Capitulo Gerai da Ordem, cujo
tema central sera inspirado nestas palavras-chave:
"EISAQUIA SERVA DOSENHOR: FAÇA-SEEM MIMSEGUNDOA TUA PALAVRA" (Le 1, 38)

o Capitulo geral sera celebrado a partir de sexta-feira

l3 de setembro até quarta-feira 2 de
outubro de 2013 em nosso convento de Pietralba/Weissenstein [via Pietralba, 9 - 39050 Nova
Ponente (BZ)], Italia.
Capitulo Gerai Ordimirio
Trata-se de um Capitulo Gerai Ordinârio, no qual, coma prescreve 0 art. 254 das nossas
Constituiçoes, se fazem as eleiçoes previstas e se tratam os temas relativos à tutela do
patrimônio espirituaI da Ordem, à renovaçào, ao incremento da unidade, à atualizaçào
legislativa, à programaçao do proximo sexênio e à administraçao.
Sera estudada também a proposta do novo Diretario Gerai o.S.M., solicitado pelo Capitulo
Geral de 2007 (nO 65-66).0 texto do Diretorio trara algumas normas nao fundamentais tiradas
das Constituiçoes e nao ligadas ao cânon 578.
Instrumentum laboris
Em setembro passado, todas as comunidades da Ordem receberam uma carta minha (Prot.
5l3/2012 de 29 de setembro de 2012), na quai eu informava sobre 0 periodo em que seria
celebrado 0 Capitulo Gerai e indicava 0 caminho de preparaçao até entao percorrido em vista
do proximo Capitulo GeraI.
Enquanto escrevo esta carta convocat6ria, uma comissào ad hoc esta trabalhando na
elaboraçao do Instrumentum laboris, inspirado nas respostas recebidas nas consultas
promovidas pelo Conselho Gerai nestes liItimos dois anos e nos relatorios enviados pelas
jurisdiçoes O.S.M. e pelos Secretariados e Oficiais Gerais.
Eleiçào dos Delegados
Participam por direito do Capitulo GeraI 18 capitulares [0 Prior GeraI, os 4 Conselheiros
Gerais (um dos quais é Procurador da Ordem), 0 Secretario da Ordem, os Priores Provinciais
(ANN, BRA, CAN, IND, ISL, MEX, PRO, SMA, TIR, USA, VEN), e 0 Vigârio Provincial (PHI)] e, segundo
as normas vigentes (cf. Cost. 258; CG 2007, nO 77) e as estatisticas atuais da Ordem, 32 Delegados
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[2 das Casas Genernlicias, 1 Aus,3 ANN,2 BRA, 2 CAN,
PRO, 2 SMA, 2 TIR, 3 USA, 3 VEN].

1 EAF, 1 ESP, 2 IND, 2 ISL, 2 MEX, 1 PHI, 3

Portanto, a partir da data da presente carta, peço que iniciern 0 processo de eleiçào dos
Delegados para 0 Capitulo GeraI, de acordo corn 0 disposto pelo artigo 258 das Constituiçoes,
pelo Diretorio de sua jurisdiçào e pelo Decreto nO 77 do Capitulo GeraI de 2007. E pedirnos
que transrnitam quanto antes à Ctrria GeraI 0 nome dos Delegados eleitos.

Agenda
Lernbro aos Secretârios Provinciais e Vicarial que cumpram corn prontidào 0 lhes prescreve 0
art. 256 das Constituiçoes
A Agenda do Capitulo GeraI sera enviada très rneses antes do inicio do Capitulo aos frades da
Ordern e àqueles que, segundo as Constituiçoes, tèrn direito de participar do Capitulo (cf.
Cons/. 256).

Encontro com a Historia
Prezados irmàos, todo Capitulo GeraI é urn confronto corn a historia, corn a nossa tradiçào,
corn 0 tempo em que vivernos e corn 0 futuro que estâ por vir. É urn ato solene de avaliaçào,
de reflexào e de prograrnaçào, que exige oraçào, preparaçào, senso de responsabilidade e
coragern.
Enquanto escrevo essas linhas, os cardeais estào reunidos ern conclave para eleger 0 novo papa,
sucessor do Ap6stolo Pedro, a quern Jesus confiou a sua Igreja (cf. Mt 16, 18-19) e pediu que
confirmasse seus irmàos na fé (cf. Le 22, 32). Exorto-os, pois, a rezar e aviver rnui
intensamente este tempo de quaresrna corn toda a Igreja e, ern particular, corn toda a Ordern.
Corno Sào Pedro, consciente de sua fraqueza na fé, cada um de nos é charnado a responder a
esta pergunta vital do Senhor Ressuscitado: "Tu me amas?" (cf. Jo 21, 15. 16. 17), dizendo:
"Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que eu te amo" (Jo 21, 17); e cada um de nos recebe tambérn
sua parcela de responsabilidade daquele que estâ Vivo, 0 Born Pastor: "Apascenta as minhas
ovelhas" (Jo 21, 17), isto é, "cuida dos teus irmàos e irmàs" na Igreja e, ern particular, na
Familia Servita.
Pela intercessào de Santa Maria e dos nossos santos e bern-aventurados, 0 Senhor Deus guarde a
Vinha do Senârio, a cubra de atençoes e a tome fecunda ern todos os recantos da terra onde foi
plantada.
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Fratemalrnente, in Domina nostra,
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frei Angel M. Ruiz Garnica, D.S.M.
prior geral
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frei Camille M. Jacques, D.S.M.
secretârio da Ordern
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