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1. «Vreau ca fraţii mei să fie discipoli ai 
Evangheliei»1.

În această voinţă fermă a lui Francisc este 
cuprinsă toată viaţa şi Regula fratelui minor, 
înţeleasă ca urmarea lui Isus şi a deveni di-
scipolul său. 

În Isus îl întâlnim pe Dumnezeu, care ni 
se revelează ca Tată, Mântuitor şi Sfinţitor. 
În Isus întâlnim şi un frate autentic, care ne 
invită să fim fii ai Tatălui şi fraţi între noi. A-
l urma pe Isus este vocaţia comună a fiecărui 
botezat şi constituie factorul determinant 
al existenţei creştine. Ne decidem pentru 
El şi cu El ne punem în slujba Împărăţiei. 
Luminaţi de Duhul Sfânt, alegem să-l pri-
mim pe Isus ca «Vestea cea Bună» pentru 
viaţa proprie.

2. Discipolatul nu este urmarea unei idei, 
dar întâlnirea cu o persoană: Isus Cristos. 
Fratele minor actualizează discipolatul său 
la lumina experienţei vii a lui Francisc de 
Assisi. Contemplăm chipul lui Cristos în pa-
ginile Evangheliei şi cunoaştem chipul lui 
Francisc în scrierile sale. Evanghelia lui Isus 
şi cuvântul lui Francisc, citite şi trăite în viaţa 
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comunităţii creştine şi a fraternităţii minorite 
în diferitele culturi de-a lungul secolelor, ne 
permit să redescoperim, actualizând în zilele 
noastre, urmarea ca răspuns la planul Tatălui 
în întâlnirea cu oamenii, fraţii noştri, în spe-
cial cu cei mai săraci şi nevoiaşi.

În acest context, formarea are rolul de a-l 
ajuta pe fiecare frate să regăsească noutatea 
şi prospeţimea propriei chemări ca dar al 
Duhului Sfânt, oferindu-i posibilitatea de a 
fi martor şi profet2, icoană vie a ceea ce a 
învăţat şi trăieşte în urmarea lui Isus şi a lui 
Francisc.

3. Prin imitarea Sfântului Francisc, care 
«păre un om nou şi din cealaltă lume»3, 
toată viaţa fratelui minor trebuie înţeleasă ca 
un drum de creştere globală a persoanei, în 
ascultarea continuă a chemării lui Dumnezeu 
şi în convertirea constantă la proiectul Său.

În această perspectivă vocaţia religioasă 
franciscană este o continuă cucerire, făcută 
posibilă sub călăuzirea Duhului Domnului, 
într-o tot mai mare disponibilitate faţă de 
Dumnezeu şi faţă de necesităţile fraţilor şi 
surorilor.

Astfel, formarea devine un mijloc care ne 
ajută la aprofundarea răspunsului nostru liber 
la chemarea Domnului, prin diferite situaţii 
pe care viaţa ni le oferă în fiecare zi. Acest 
proces de creştere continuă este un drept şi o 
datorie ale fiecărui frate. El îşi află dezvol-
tarea sa deplină şi puterea sa de realizare în 
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angajamentul de convertire al întregii Bise-
rici4  şi în deplină conformitate cu ea, ca de 
altfel al fiecărui Institut religios şi al fiecărei 
comunităţi în parte.





4. «Domnul îmi dădu mie să încep să fac 
pocăinţă»5.

Francisc, după ce a fost atras în tinereţea 
sa de căutarea succesului şi a experimentat 
puterea banului, luminat de Duhul Sfânt, 
descoperă iubirea îndurătoare a lui Dum-
nezeu. În urma întâlnirii cu leprosul6, se 
converteşte tpe deplin; îşi schimbă mentali-
tatea şi se angajează în urmarea lui Isus. «În-
cetând să se mai adore pe sine însuşi»�, «în-
cepe să se transforme  într-un om perfect şi 
cu totul diferit de cel de mai înainte»8. Cu to-
tul „expropriat”, Francisc începe aventura sa 
de discipol la şcoala Domnului. Toată viaţa 
lui va fi pătrunsă de o singură şi insaţiabilă 
dorinţă: a se conforma cu totul lui Cristos.

5. «Cel Preaînalt îmi revelă că trebuia să 
trăiesc după forma sfintei Evanghelii»9. 

«A trăi după sfânta Evanghelie» a fost 
carisma particulară, revelată de Domnul lui 
Francisc. Ba mai mult, a fost fundamentul 
alegerii sale de viaţă şi a însoţitorilor săi10. 
Francisc căuta familiaritatea cu Isus prin 
Evanghelie. În ea a găsit inspiraţie, orientare 
şi semnificaţie, dar într-un mod deosebit a 

II
FRANCISC

MODELUL DISCIPOLULUI

Francisc, 
omul penitent

Francisc, 
omul evanghelic



14 - DISCIPOLATUL FRANCISCAN

întâlnit însăşi persoana Dumnezeului-Om.
Bucurându-se de descoperirea sa, Fran-

cisc propuse fraţilor săi Evanghelia ca 
normă esenţială a fraternităţii şi Cale care 
conduce la viaţă. Rezultatul întâlnirii sale cu 
Vestea cea Bună a Tatălui a fost o viaţă de 
perfecţiune evanghelică.

6. «A urma umilinţa şi sărăcia Domnului 
nostru Isus Cristos»11.

Imitarea lui Cristos sărac şi umil de 
către Francisc, este descrisă şi sintetizată de 
însuşi numele dat urmaşilor săi, fraţi minori, 
chemaţi să fie astfel în relaţiile lor cu Dum-
nezeu, cu oamenii, cu lumea şi cu ei înşişi. 
Într-adevăr, Francisc i-a învăţat pe fraţii săi 
minoritatea ca stil de prezenţă în lume: a de-
veni fraţii tuturor, slujitori ai celor mici şi 
săraci, fără să dorească puterea şi onoarea, 
dar căutând anonimatul, împărtăşirea şi so-
lidaritatea.

Meditând continuu cuvintele Domnului, 
care sunt «duh şi viaţă»12, Francisc începu 
să înţeleagă viaţa şi misiunea Domnului în 
lumina misterului umilinţei sale (kenosis). 
Umilinţa Întrupării l-a învăţat măreţia iubirii 
Dumnezeului-Om, care s-a învrednicit să se 
facă unul dintre noi şi a voit să se pună în 
condiţia celui mai sărac dintre săraci. În pa-
tima lui Cristos, Francisc descoperă «ascul-
tarea caritabilă» a Fiului lui Dumnezeu care 
nu s-a dat înapoi din faţa durerii, a umilirii 
şi a abandonării din partea discipolilor, şi a 

Francisc,
omul minor 
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îmbrăţişat totul pentru mântuirea omului13. 
Pe lângă aceasta, Francisc a înţeles că iu-
birea condescendentă a lui Dumnezeu se 
face prezentă continuu în fiecare celebrare 
euharistică, 

în care Domnul universului se ascunde 
sub aparenţa umilă a pâinii oferită pentru 
mântuirea noastră14.
 

�. «A avea Spiritul Domnului şi fap-
tele sale şi a se ruga totdeauna cu inimă 
curată»15.

În urmarea lui Cristos, umil şi plin de iubi-
re, făcut unul dintre noi, Francisc descoperă 
semnificaţia vieţii sale de fiu al Tatălui ce-
resc. «O, cât e de glorios, sfânt şi mare să ai în 
cer un Tată!»16. Conştient de „a fi creatură”, 
el vede totul ca fiind har şi dar al Lui. Devine 
fiu recunoscător într-o atitudine de mulţumire 
şi de laudă. Mai mult, viaţa sa devine istoria 
iniţiativei iubitoare a Tatălui, care îl cheamă 
la Sine, pentru a împărtăşi comuniunea intimă 
cu Fiul în Duhul Sfânt. Răspunsul său - cel 
mai important - a fost viaţa de rugăciune care 
devenea dialog intim cu Cel care îl chemase, 
până acolo că l-a transformat în «om făcut 
rugăciune», mai mult decât un om care se 
roagă1�. În aceeaşi măsură în care el se unea 
cu Tatăl, creştea în iubirea faţă de oameni şi 
în zelul pentru mântuirea lor. Francisc era 
pregătit astfel să fie trimis ca şi Isus, trimisul 
Tatălui, pentru a deveni glas profetic în Bise-
rica şi în societatea timpului său. 

Francisc, 
omul contemplativ
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8. «Domnul îmi dădu fraţi»18.
Bazându-se pe „codul iubirii evan-

ghelice”, Francisc cere ca fraţii săi «să se 
iubească unul pe altul»19 , «să se respecte şi 
să se stimeze», să arate «cu faptele iubirea 
reciprocă»20 şi în orice loc şi în orice situaţie 
să se simtă «familiari între ei», primind cu 
bunătate pe oricine vine la ei21.

În fiecare persoană Francisc recunoaşte 
imaginea lui Isus care în Întrupare s-a făcut 
fratele nostru; dialoghează cu toţi, arătându-
se fratele oricărei creaturi22, devenind pen-
tru timpul său apostolul fraternităţii şi al 
păcii. Cu fraţii săi munceşte slujind fraţilor 
leproşi şi lucrând pe câmpuri pentru a-şi 
câştiga existenţa. Împacă oraşele aflate în 
neînţelegere, vestind tuturor pacea, fraterni-
tatea şi deplina reconciliere în Domnul Isus.
 

9. «Ascultători şi supuşi la picioarele 
sfintei Biserici»23.

Francisc, «vir catholicus et totus aposto-
licus»24, încă de la începutul experienţei sale 
religioase, a dorit şi a trăit într-o manieră 
extraordinară comuniunea sa cu Biserica, cu 
Papa şi cu Episcopii. A supus Bisericii apro-
barea Regulii; după ritul sfintei Biserici re-
cita orele canonice şi de la Biserică a primit 
mandatul de a predica tuturor pocăinţa şi con-
vertirea. A promis Bisericii umilă reverenţă 
şi înainte de a muri a cerut fraţilor săi aceeaşi 
fidelitate faţă de ea şi faţă de Evanghelie.

Conştient că primeşte de la Biserică «cu-

Francisc, 
omul fratern

Francisc, 
omul catolic
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vintele plăcut mirositoare ale Domnului»25  şi 
Euharistia, îi cinstea şi-i respecta pe teologii Bi-
sericii ca pe aceia care ne dau «duh şi viaţă». 
Încă de la începuturi, Francisc, „crainicul mare-
lui Rege”2�, cu fraţii săi, nu numai că se inserează 
în viaţa comunităţii ecleziale, dar participă cu 
zel şi angajare la misiunea pastorală a Bisericii 
care continuă ministerul lui Cristos.

10. «Domnul nu te-a chemat numai pen-
tru Sine, dar pentru ca tu să aduci roade 
pentru suflete»2�.

Din Cuvântul lui Dumnezeu ascultat în bi-
serica de la Porziuncola, Francisc înţelesese 
vocaţia sa şi, din Evanghelia „missio aposto-
lorum”, va primi entuziasmul de a pleca prin 
lume vestind tuturor pocăinţa cu «puţine cu-
vinte»28.

În dorinţa de a vesti tuturor bunătatea 
Domnului, el va deveni apostolul itinerant al 
Evangheliei până la a nu se considera priete-
nul Domnului dacă nu aprindea de iubire su-
fletele mântuite de El29. Îi va trimite pe fraţii  
săi doi câte doi prin lume şi când grupul va 
fi crescut în număr îi va trimite pe discipolii 
săi dincolo de graniţele Italiei pentru a se de-
schide şi ţărilor de dincolo de Alpi. 

Doritor să ducă tuturor vestea mântuirii va 
încerca de mai multe ori să meargă «printre 
sarazini şi alţi necredincioşi»30, şi în sfârşit 
va apărea în faţa sultanului pentru a-L vesti 
pe Cristos şi Evanghelia sa.

Fraţilor care «din inspiraţie divină»31 vor 

Francisc, 
omul apostolic



18 - DISCIPOLATUL FRANCISCAN

cere să meargă misionari, le propune două 
moduri de vestire: mărturia vieţii, «să se 
iubească şi să nu se certe»32; şi vestirea: «să 
vorbească când Dumnezeu le va dărui ha-
rul»33. 
  

11. «Înconjura cu o iubire de nedescris 
pe Mama lui Isus, deoarece l-a făcut  fratele 
nostru pe Domnul Măririi»34.

Viaţa lui Francisc nu era o simplă alterna-
re între rugăciune şi acţiune, adică un timp 
pentru Domnul şi un timp pentru slujirea 
apostolică, dar o viaţă total absorbită în Du-
mnezeu şi mereu deschisă vizitelor Duhului 
. Duhul Sfânt era pentru Francisc «Mirele 
sufletului»35: rolul şi legătura pe care el le-a 
intuit prin devoţiunea sa faţă de Maica lui 
Isus pe care o numeşte „Mireasa Duhului 
Sfânt”36. O asemenea comuniune de viaţă, ca 
aceea dintre Maria şi Duhul Sfânt, Fericitul 
Francisc o recomanda tuturor fraţilor săi, care 
trebuie să ştie s-o realizeze în rugăciune şi 
contemplaţie. Mama lui Isus este într-adevăr 
aceea care îi va conduce să înţeleagă misterul 
divin în ei. Aşa cum Maria l-a născut pe Isus 
Cristos, prin opera Duhului Sfânt, tot astfel 
fraţii devin mame ale Domnului nostru Isus 
Cristos când îl poartă în inima şi în trupul lor 
cu iubire şi cu conştiinţa sinceră şi curată şi 
îl nasc prin fapte sfinte3�.

 

Francisc, 
omul Duhului, 
omul marian



12. Carisma Franciscană este forma de 
viaţă şi de mărturie evanghelică, iniţiată 
de Francisc din Assisi, numai prin darul 
Duhului, în sânul Bisericii; transmisă Ordi-
nului fondat de el; dezvoltată în mod dina-
mic de acelaşi Ordin de-a lungul istoriei sale 
şi actualizată şi încă de actualizat în mod fi-
del şi creativ din partea Ordinului în prezent. 
La carisma franciscană se mai adaugă, ca şi 
la începutul itinerariului său istoric, specifi-
cul conventual38.

De-a lungul istoriei pot fi evidenţiate 
următoarele caracteristici:

a. viaţa în comunitate, unde se întărea 
viaţa fraternă prin exerciţiul capitolului con-
ventual39;

b. sensibilitatea faţă de exigenţele Bisericii, 
înţeleasă ca popor al lui Dumnezeu şi ca ierarhie 
şi cu o fidelitate deosebită faţă de Papa;

c. viaţa în oraşe, unde fraţii se dedicau 
operelor de apostolat: pastorale, liturgice, 
culturale, caritativ-sociale, inserându-se ac-
tiv în problemele şi aşteptările contempora-
nilor lor;

d. atenţia deosebită în angajarea culturală, 
care cerea o pregătire intelectuală adecvată, 

III
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atât în teologie, cât şi în celelalte domenii ale 
ştiinţei şi ale activităţii umane.

13. Îmbogăţindu-se şi conturându-se din 
ce în ce mai bine de-a lungul secolelor, con-
ventualitatea în expresia sa cea mai bună, 
manifestată în sfinţenia vieţii fraţilor pe care 
au trăit-o până în zilele noastre, a fost mo-
dul concret de a actualiza şi a trăi vocaţia 
franciscană şi carisma fraternităţii, după 
exigenţele Bisericii şi ale contextului socio-
cultural al fiecărei epoci. Şi astăzi fratele 
minor conventual este chemat să trăiască 
urmarea lui Cristos alături de omul pierdut 
şi timorat, însetat de pace, de libertate şi 
de dreptate. El se întâlneşte în continuu cu 
problemele grave care tulbură convieţuirea 
umană: «egoismul în diferitele sale for-
me (materialism, hedonism, consumism), 
naţionalismul exagerat, tendinţa de dominare 
asupra celorlaţi»40, cursa înarmării, diviziu-
nea între bogaţi şi săraci, moartea ecologică, 
lipsa de respect faţă de viaţă. În această 
situaţie el vesteşte şi dă mărturie, printr-un 
stil evanghelic de viaţă în solidaritate cu cei 
din urmă din societate41, că este mai multă 
bucurie în a dărui decât în a primi, ducând 
«pace, acolo unde este dezbinare, şi iubire 
acolo unde este ură»42.

14. În afară de celelalte activităţi pasto-
rale pluriseculare ale Ordinului nostru, fra-
tele minor conventual este chemat astăzi să 
se angajeze în «spiritul din Assisi»43  pentru 

În situaţia 
concretă a lumii 
contemporane

Spiritul din 
Assisi 



DISCIPOLATUL ÎN LUMEA DE IERI ȘI DE AZI -  21

noua evanghelizare, pentru construirea păcii 
în dreptate, proclamând profetic iertarea şi 
reconcilierea şi promovând salvgardarea 
creaţiei. În lucrarea pentru Împărăţia lui 
Dumnezeu în diferitele părţi ale lumii, fraţii 
sunt chemaţi să colaboreze cu celelalte fami-
lii franciscane chiar şi la nivel de iniţiative 
internaţionale şi să arate respect pentru fie-
care om şi pentru fiecare cultură, crescând 
în cunoaşterea altor tradiţii spirituale şi în 
dialogul cu celelalte religii.

        
15. Conştient că este mereu pe cale cu 

Biserica şi în Biserică, Ordinul nostru se 
deschide spre viitor cu speranţă şi încrede-
re în Dumnezeu, dătătorul oricărui bine. Se 
întreabă cum să rodească depozitul  tradiţiei 
trecutului şi în acelaşi timp cum să fie un 
răspuns semnificativ pentru lumea de astăzi, 
prin capacitatea de a se reînnoi. O sfidare 
particulară în interiorul Ordinului va fi relaţia 
dintre unitatea şi pluralitatea expresiilor de 
viaţă franciscană şi dezvoltarea datorată în-
tâlnirii cu bogăţia diferitelor culturi repre-
zentate în sânul Ordinului.

1�. În actualizarea carismei francisca-
ne fiecare circumscripţie să aibă o atenţie 
deosebită în relaţia cu cultura locală. Încul-
turarea carismei franciscane este un pro-
ces experienţial, nu lipsit de conflicte, care 
comportă fie cunoaşterea franciscanismului 
istoric în formele în care s-a manifestat şi se 

Sfidări 
pentru Ordin,

 astăzi

Necesitatea unei 
înculturări 

adecvate
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manifestă încă, fie cunoaşterea, acceptarea 
şi asimilarea diferitelor culturi locale. Acest 
proces: cunoaştere, încarnare, răscumpărare, 
duce la înţelegerea corectă a carismei în 
valorile sale esenţiale şi transculturale şi în 
manifestările sale istorice. În contactul din-
tre carismă şi cultură, amândouă se purifică 
şi se îmbogăţesc reciproc.



1�. Cristos şi-a ales primii săi discipoli 
«ca să fie cu el şi să propovăduiască Ve-
stea cea Bună şi ca să aibă puterea de a 
alunga diavolii» (Mc 3,14-15), formân-
du-i, cu învăţătura şi lucrarea sa plină de 
autoritate, pentru un drum de maturizare 
către acceptarea voinţei Tatălui şi dispo-
nibilitatea pentru Împărăţia lui Dumnezeu. 
Francisc, călăuzit de Cristos şi inspirân-
du-se după modelul comunităţii aposto-
lice, a primit cu bucurie darul fraţilor şi 
cu exemplul său i-a încurajat să urmeze 
itinerariul formării de sine în urmarea lui 
Cristos sărac şi răstignit.

18. Fratele minor conventual îşi trăieşte 
discipolatul său în fraternitate, unde fieca-
re este în realitate „formatorul” celuilalt, 
mai ales prin exemplul şi mărturia vieţii. 
Dacă comunitatea favorizează spiritul de 
rugăciune şi relaţiile reciproce, atunci este 
mai uşor să trăiască cu fidelitate şi bucurie 
viaţa evanghelică în toate aspectele sale44.

 

IV
DISCIPOLATUL FRANCISCAN
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19. Încă din momentul deciziei sale de a-l 
urma pe Cristos în viaţa franciscană, frate-
le-discipolul caută să asimileze gândurile şi 
sentimentele Divinului său Maestru, ascul-
tând şi meditând învăţătura lui Francisc şi 
trăind-o în fiecare zi. Învăţătura şi experienţa 
constituie două aspecte complementare ale 
drumului formativ.

20. Există unele elemente ale drumului 
formativ care au o semnificaţie aparte în fie-
care fază a vieţii discipolului franciscan:

a. întâlnirea cu Cristos în Cuvântul Său 
şi în viaţa sacramentală a Bisericii; Liturgia 
Orelor, Liturgia Euharistică, ascultarea Cu-
vântului lui Dumnezeu, sacramentul Recon-
cilierii45;

b. întâlnirea cu Cristos, care deschide la 
un raport mai intim cu Dumnezeu Treime, 
în rugăciunea personală, pioasă şi umilă46, 
de laudă4�, de mijlocire48 şi solitară49; şi 
care, cu ajutorul harului, conduce treptat la 
contemplaţie;

c. întâlnirea cu Cristos în fraţi: în mo-
mentele forte (de ex. în capitole) şi în viaţa 
cotidiană (de ex. rugăciunea comunitară, 
mese, recreaţii)50;

d. întâlnirea cu Cristos în fiecare persoană 
de care ne apropiem, în special în cei săraci, în 
cei nevoiaşi, în „leproşii” timpului nostru51;

e. întâlnirea cu Cristos în toată creaţia, ca 
imagine şi reflexie a Fiului lui Dumnezeu52.

Prin învățătură și 
experiență

...și întâlniri de 
o importanță 
aparte
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21. Prin dialogul personal, fiecare poate 
interioriza tot ceea ce a ascultat şi experi-
mentat: dialogul interior cu sine însuşi, cu 
Dumnezeu în rugăciune şi cu alte persoane. 
Dialogul cu responsabilii propriei formări, cu 
propriul director spiritual şi cu alţi specialişti 
în domeniul educativ şi spiritual, joacă un 
rol fundamental în formare ca şi instrument 
privilegiat53. Un astfel de dialog presupune 
o deschidere sinceră din partea formandului, 
cât şi discreţie din partea formatorului.

De o importanţă deosebită este dialogul 
care se desfăşoară în comunitatea adunată 
pentru capitol54. Printr-un astfel de dialog, în 
care fiecare rămâne deschis la glasul Dom-
nului, unicul nostru Maestru, discipolul este 
ajutat să personalizeze valorile prezentate şi 
experimentate.

22. Capacitatea de a întreprinde un dia-
log fructuos, totuşi, cere un anumit nivel de 
maturitate afectivă şi de stăpânire de sine în 
raport cu el însuşi şi în relaţiile cu ceilalţi55. 
Înainte de toate, fratele trebuie să fie capa-
bil să se accepte pe sine ca dar al lui Du-
mnezeu, adică propria trăire şi ceea ce este 
simţământul său profund. Acceptarea pro-
priilor limite este şcoala umilinţei şi adevărat 
itinerariu de maturizare, dacă este făcut la 
lumina crucii lui Cristos. Prin rugăciune şi 
dialogul cu formatorii sau cu cei care îl ajută 
spiritual, fratele va putea treptat să înţeleagă 
propriile motivaţii şi să le purifice de acele 

În dialog 
cu ceilalți

Spre maturitatea 
afectivă
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elemente care rezultă inconsistente pentru un 
răspuns liber şi creativ la chemarea divină.

23. Ca dialogul să fie eficace, fratele 
trebuie să aibă un autentic respect faţă de 
ceilalţi; într-adevăr numai într-o astfel de 
climă de respect, încrederea, indispensabilă 
pentru o autentică relaţie interpersonală, 
poate să înflorească. Creşterea în acest do-
meniu recere deschiderea la sugestiile, la 
observaţiile şi la corectarea fraternă din par-
tea celorlalţi, ca şi capacitatea de se adapta la 
diferenţelor dintre personalităţi şi la situaţiile 
schimbătoare56. Un indiciu precis al creşterii 
în a şti să trăieşti cu ceilalţi în comunitate 
este dat de faptul de a-şi asuma o mai mare 
responsabilitate pentru a îmbunătăţi calitatea 
vieţii comunitare şi de capacitatea de a se sa-
crifica pentru binele comun.

Pentru a putea ajunge la maturitatea 
afectivă, uneori, este indispensabil ajuto-
rul experţilor în ştiinţele umane, ajutor pe 
care comunitatea trebuie să-l dea cu plăcere 
membrilor săi.

 
24. Efortul contiuu de creştere în matu-

ritatea umană şi afectivă nu poate fi neglijat 
şi nici subapreciat. Adesea, apar dificultăţi 
în trăirea voturilor, pentru că nu este în unul 
fiecare un nivel suficient de maturitate, care 
să favorizeze interiorizarea valorilor vieţii 
franciscane conventuale şi o convertire cât 
mai profundă. Trecerea de la un mod închis 

Indicații pentru 
creștere

O trecere de la 
„spiritul cărnii” 
la „spiritul 
Domnului”
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şi egoist de a gândi şi de a acţiona la un com-
portament mai deschis, altruist şi descentrat, 
este semnul că fratele lasă „spiritul cărnii” 
pentru „spiritul Domnului”5�.

 
25. Deşi toată viaţa este un proces de 

conformare cu Cristos, perioada de formare 
iniţială are o importanţă deosebită. Consti-
tuie o adevărată ucenicie în discipolat, unde, 
călăuzit de responsabilii săi, fratele învaţă 
să deosebească glasul lui Dumnezeu între 
atâtea mesaje pe care le ascultă, şi după ce 
a decis să-l urmeze pe Domnul, este ajutat 
să beneficieze de învăţătura şi de experienţa 
oferită lui pentru maturizarea în alegerea 
sa. Responsabilii pentru formare au dato-
ria să-l însoţească  pe formand, organizând 
conţinuturile şi călăuzind experienţa, în-
deosebi în primii ani, astfel încât să devină 
ani cu adevărat formativi, după principiul 
gradualităţii şi continuităţii. 

 
2�. Metodologia şi mijloacele sunt lăsate 

creativităţii didactico-formative a formatori-
lor (ţinând cont şi de studioşii ori specialiştii 
respectivelor circumscripţii), numai să se 
respecte în mod esenţial orientările genera-
le oferite aici, orânduite să menţină oriunde 
unitatea şi gradualitatea în comunicarea şi 
transmiterea carismei. Chiar şi de aici apare 
clar importanţa unei bune formări a forma-
torilor58.

În timpul formării 
inițiale

Cu o metodologie 
proprie
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2�. Printre mijloacele evaluate ca fiind cele 
mai eficiente, sunt enumerate următoarele:

a. prezentarea temelor şi din partea 
experţilor;

b. reflecţia personală urmată de o discuţie 
pe grupuri;

c. vizitarea locurilor semnificative (sanc-
tuare, biserici, etc.);

d. folosirea mijloacelor moderne de co-
municare care prezintă locurile, figurile şi 
momentele importante din istoria Ordinului;

e. reflecţia comunitară asupra experienţelor 
pastorale semnificative (de ex. vizitarea bol-
navilor, asistenţa săracilor, nevoiaşilor, etc.).

28. Formatorii să ţină cont de caracterul şi 
ritmul personal de creştere al fiecăruia. Să-şi 
aducă aminte că o creştere umană urmează 
un drum mai mult în spirală, decât liniar, cu 
o continuă reîntoarcere la anumite valori fun-
damentale pentru o ulterioară şi progresivă 
aprofundare a lor.

29. Mai ales în ţările de misiune şi în situaţiile 
pluriculturale, să se ţină cont de procesul de încul-
turare care cere o transformare a mentalităţii şi a 
atitudinii din partea formatorilor: o cunoaştere 
respectuoasă şi primitoare a obiceiurilor, a limbii, 
a tradiţiilor şi a tot ceea ce aparţine identităţii unui 
popor59, fără să uite universalitatea Evangheliei  şi 
ceea ce constituie nucleul esenţial şi indispensabil 
al carismei franciscane. 

Și mijloace 
eficace

Într-un ritm 
personalizat

Ținând cont de 
situațiile 
socio-culturale



30. Observând experienţa de convertire 
şi creşterea spirituală a lui Francisc, notăm 
că formarea franciscană este o interacţiune 
între Dumnezeu şi cel chemat�0, prin medie-
rea comunităţii, ca loc concret în care şi prin 
care ni se revelează chemarea însăşi61.

 
31. Cristos îl conduce pe Francisc la con-

templarea misterului comuniunii profunde, 
care constituie fiinţa însăşi a lui Dumnezeu 
în relaţiile trinitare. El percepe bucuria şi 
măreţia propunerii pe care Dumnezeu i-o 
adresează, ca moment expresiv şi „revelat” 
al schimbului de iubire dintre Persoanele 
Preasfintei Treimi faţă de el�2. Simte că to-
talitatea iniţiativei de har, care acţionează în 
sufletul său şi care îi transformă viaţa, este 
opera excusivă a lui Dumnezeu. Dumnezeu, 
descoperit ca fiind „Totul” pentru existenţa 
sa, apare ca Unicul capabil să-l reînnoiască, 
să-l plăsmuiască şi să-l ajute în a duce la îm-
plinire opera de sfinţire începută.

 
32. Fratele minor conventual, în creşterea 

sa constantă, este chemat să retrăiască 
experienţa lui Francisc, care este «forma mi-

V
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norum». În acest context el va simţi măreţia 
şi gingăşia iubirii lui Dumnezeu, care prin 
harul său, îl face protagonistul realizării pro-
priei al creşterii  până la a-l conduce la „de-
plina maturitate” (Ef 4,13) în Cristos63.

33. Fratele, lăsându-se călăuzit de Dumne-
zeu, este condus la o relaţie mai intimă de comu-
niune cu El, în care regăseşte libertatea de iubire 
faţă de fraţi şi faţă de lume. Această experienţă 
personală, Francisc a trăit-o împreună cu fraţii 
pe care Domnul i-i dăduse64.

 
34. Fratele trebuie să poată găsi în sânul 

comunităţii, atât locale cât şi provinciale, at-
mosfera spirituală, simplitatea vieţii şi elanul 
apostolic capabile să-l atragă la urmarea lui 
Cristos în conformitate cu radicalitatea pro-
priei consacrări65. Toate acestea vor fi posi-
bile în măsura în care fiecare frate şi fiecare 
comunitate se angajează  în propria formare 
permanentă, în primirea şi co-participarea la 
procesul formativ. Din partea sa, conducerea 
Provinciei se va strădui ca în fiecare comu-
nitate să existe condiţiile necesare pentru o 
autentică viaţă fraternă66. 

 
35. Astăzi, fratele minor conventual 

găseşte în comunitate posibilitatea să crească 
şi să facă pe alţii să crească. Într-adevăr, fie-
care frate este într-un anumit mod responsabil 
de formarea celuilalt. În cadrul comunităţii, 
unora le este încredinţat „ministerul” de a o 

Fratele „se 
formează” în 
măsura în care se 
lasă călăuzit de 
Dumnezeu

Cu implicarea 
tuturor fraților

În comunitate 
unii cu roluri 
specifice
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anima, adică datoria de a o ajuta să asimileze 
şi să trăiască valorile evanghelice după exem-
plul lui Francisc. Aceasta este misiunea „mi-
nistrului şi slujitorului” fraternităţii (ministrul 
general, miniştrii provinciali, guardianii) şi 
formatorului specializat (maeştrii, rectorii).

3�. Formatorii să fie aleşi „dintre cei mai 
buni religioşi pentru spiritul de rugăciune, de 
caritate şi de prudenţă, specializaţi în ştiinţele 
pedagogiei şi ale didacticii”��. Cu alte cu-
vinte, să fie maeştri de viaţă, înzestraţi cu o 
anumită experienţă de viaţă comunitară şi 
apostolică, înainte de a fi maeştri în doctrină; 
fermi, voioşi şi generoşi în propria vocaţie; 
convinşi de valoarea vieţii religioase, îndeo-
sebi de carisma franciscană; credincioşi şi 
ascultători faţă de Biserică; capabili să ascul-
te şi să încurajeze pe formanzi, în special în 
momentele de dificultate.

3�. În această misiune de formare este tot mai 
necesar ca formatorul să lucreze împreună cu 
o echipă, cu care să programeze, să desfăşoare 
şi să evalueze munca, făcând astfel mai bogată 
experienţa formativă în aspectele sale umane şi 
spirituale ale fiecărei persoane.

Această echipă, care recere o anumită auto-
nomie în cadrul comunităţii, trebuie să demon-
streze o adevărată comuniune de afecţiune, 
menţinând relaţii de încredere între membri, 
printr-un dialog deschis şi continuu, creând 
astfel un climat familial în ambientul educativ.

Aceștia să fie 
veseli și generoși 

în propria vocație, 
capabili să asculte 
și să încurajeze pe 

formanzi

Este necesară o 
echipă formativă
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 38. Un loc important şi tot mai de neînlo-
cuit în formarea atât iniţială cât şi permanentă, 
îi revine directorului spiritual personal�8. 
Principale sale responsabilităţi sunt:

a. să discearnă acţiunea Duhului Sfânt;
b. să însoţească fraţii pe căile Domnului;
c. să hrănească viaţa cu o doctrină solidă 

şi să însoţească practica rugăciunii69;
d. să-l ajute să aibă o privire limpede şi 

luminată asupra experienţei personale şi a 
motivaţiilor care îi determină comportamentul. 

39. În timpul formării iniţiale directorul 
spiritual personal este ales de fiecare de pe o 
listă aprobată de superiorii săi majori�0.

Este important ca directorul spiritual să 
ştie să accepte fără rezerve responsabilitatea 
sa educativă, să cunoască liniile formative 
ale comunităţii unde fiecare trăieşte, să aibă 
o bună formare teologică şi spirituală, să fie 
o persoană matură, nu numai la nivel uman, 
dar şi în viaţa interioară, cu o cunoaştere 
adecvată şi suficientă a normelor ştiinţelor 
educaţiei.

Dacă în casele de formare există un di-
rector spiritual al comunităţii, este bine ca 
el să facă parte sau să colaboreze cu echi-
pa formativă, reglementând intervenţiile 
sale după directivele Dreptului Canonic�1 
şi coordonând drumul formativ spiritual 
al comunităţii împreună cu ceilalţi forma-
tori�2.

Rolul directo-
rului spiritual

Calitățile 
directorului 
spiritual



PROTAGONIȘTII DISCIPOLATULUI -  33

40. Orice circumscripţie să considere 
prioritară formarea fraţilor apţi să desfăşoare 
slujirea de formator şi să le dea posibili-
tatea de a se pregăti adecvat şi de a se in-
forma continuu, dobândind o cunoaştere 
aprofundată a carismei şi vieţii Ordinului 
nostru�3. Provinciile şi Ordinul însuşi tre-
buie să se străduiască să le dea pregătirea 
necesară, creind pentru acest scop centre in-
terprovinciale şi internaţionale. În pregătirea 
sau informarea lor să fie considerate de o 
importanţă fundamentală:

a. experienţa fraternă de rugăciune şi de 
revizuire a vieţii;

b. cunoaşterea aprofundată a izvoarelor, a 
istoriei, şi a spiritualităţii franciscane;

c. sensibilizarea faţă de contextul eclezial 
şi socio-cultural;

d. folosirea tehnicilor de comunicare, a 
dinamicii de grup;

e. competenţa în arta dialogului�4.

41. Pentru ca formarea să poată deveni un 
drum continuu şi progresiv este de dorit ca 
fiecare provincie să aibă două comisii, una 
pentru formarea iniţială şi una pentru forma-
rea  permanentă�5 cu un Directoriu propriu. 
Rolul lor va fi acela de a examina diferitele 
etape ale formării, să coordoneze munca 

formativă a Provinciei, să garanteze con-
tinuitatea dintre diferitele etape ale formării 
şi schimbul de experienţe între formatori, să 
pregătească şi să actualizeze Directoriul pro-

O bună pregătire 
pentru formatori 

cu un conținut 
nu doar teoretic 

dar și practic

Este de dorit 
o dublă comisie

 pentru formare în 
fiecare provincie
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vincial, să sugereze Ministrului provincial şi 
Definitoriului său numele posibililor forma-
tori şi să stimuleze în fiecare frate în parte ca 
şi în fiecare comunitate sensul de co-respon-
sabilitate în misiunea formativă.

 
42. În casele interprovinciale de formare 

iniţială să fie anumite linii orientative comune 
şi să existe o colaborare strânsă între echipele 
formative din diferitele case. Miniştrii provin-
ciali cu definitorii lor să constituie o comisie 
interprovincială pentru a facilita formularea şi 
punerea în practică a acestor linii comune.

43. Conferinţele şi Federaţiile să se an-
gajeze, oriunde e posibil, să colaboreze în 
interiorul lor în iniţiative concrete în for-
marea atât iniţială cât şi permanentă, mai 
ales pentru a aborda problemele formative 
comune în aceeaşi arie geografică��. Casele 
de formare interprovinciale să aibă un Statut 
propriu după norma Constituţiunilor şi Sta-
tutele generale.

 
44. Secretarul general pentru formare va 

trebui să stimuleze, să provoace şi să coordo-
neze programele formative în întreg Ordinul 
prin întâlniri, vizite, diferite comunicări, de 
asemenea să promoveze cursuri particulare 
pentru pregătirea şi formarea formatorilor��. 
În această responsabilitate este ajutat de co-
misia internaţională pentru formare�8.

Câteodată chiar 
și la nivel inter-
provincial

La nivel de 
conferință și de 
federație

Și la nivelul
întregului Ordin



A. Pastoraţia vocaţională în general

45. Viaţa fiecărei persoane, facând parte 
din planul lui Dumnezeu, se manifestă ca 
răspuns personal în cadrul unei chemări co-
mune la sfinţenie. Creştinul, în acest proiect, 
se găseşte deja într-o situaţie de angajare 
particulară, întrucât în Cristos este chemat să 
dea mărturie fraţilor „prin cuvinte şi fapte” 
despre noutatea adusă de mântuire, să desco-
pere şi să aleagă în Biserică drumul propriu 
ca răspuns la iniţiativa lui Dumnezeu.

4�. Pastoraţia vocaţională se naşte din mi-
sterul Bisericii şi îşi propune să o slujească, 
pentru ca darurile, pe care Dumnezeu 
continuă să le reverse asupra poporului său, 
să găsească oriunde o primire generoasă.

4�. Toţi fraţii Ordinului trebuie să cola-
boreze la pastoraţia vocaţională pentru ca 
poporul lui Dumnezeu să se simtă tot mai 
conştient de chemarea comună la sfinţenie şi 
de diferitele moduri personale de a răspunde 
acesteia.

VI
DISCERNĂMÂNTUL INIŢIAL AL VOCAŢIEI

PRIMII PAŞI ÎN DISCIPOLATUL FRANCISCAN
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48. Animarea vocaţională, cu toate că este 
adresată tuturor, îşi găseşte spaţiul său privi-
legiat în pastoraţia tinerilor şi a copiilor. Ei 
sunt deschişi şi sensibili situaţiei de nedrepta-
te, de exploatare şi de „non sens” a societăţii 
de astăzi, ca şi valorilor Evangheliei. O astfel 
de animare, totuşi, nu poate fi separată de 
pastoraţia unitară a Bisericii locale�9.

B. Promovarea vocaţională franciscană

49. Francisc, primindu-i pe fraţii pe care 
Dumnezeu i-i trimitea, nu-şi concentra atenţia 
sa asupra a ceea ce trebuia să spună sau să 
înveţe, ci mai mult în a le arăta lor cum el 
răspundea la proiectul lui Dumnezeu. Astfel 
fratele minor conventual devine „propunere 
vocaţională”80 prin întâlnirea personală pri-
mitoare, continuă şi bucuroasă.

50. Începe, astfel, pentru fratele care s-a 
pus în ascultarea lui Dumnezeu, perioada de 
„vino şi vezi”81 a vieţii franciscane. O astfel 
de perioadă cere prezenţa unor elemente for-
mative fundamentale:

a. viaţa de rugăciune intensă, orientată şi 
spre discernământul vocaţional;

b. comunitatea deschisă şi angajată în a se 
construi în fraternitate prin primirea reciprocă;

c. mărturia personală a fiecărui frate: o 
viaţă trăită cu generozitate şi bucurie; 

d. dotarea cu material vocaţional (de ex. 
biografiile Sf. Francisc, video, Cf. Anexa A).

În special în 
pastorația 
tinerilor

Ca francisc
fratele trebuie 
să fie martor

Capabil 
să spună altora 
„vino și vezi”
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51. Conştienţi fiind că fiecare comuni-
tate va trebui să se simtă angajată în primi-
rea vocaţională, cu un frate care să fie di-
rect responsabil de animarea vocaţională, 
este oportun ca Provincia să desemneze 
cel puţin o comunitate cu funcţia de comu-
nitate de primire, unde posibilii candidaţi 
pot cunoaşte şi împărtăşi viaţa noastră de 
rugăciune şi de fraternitate82. Din partea 
sa, Provincia să prevadă un responsabil şi 
fraţi suficient de liberi de alte angajamen-
te pentru a promova astfel de activităţi. 
Este de datoria animatorului provincial 
să coordoneze activităţile vocaţionale ale 
Provinciei.

52. Cu ajutorul slujirii de însoţire 
vocaţională pe care Ordinul o desfăşoară şi 
în colaborare cu centrele vocaţionale deja 
existente şi cu grupuri ca OFS, MI, Tinfranc, 
etc., unii se vor simţi chemaţi să-l urmeze 
pe Cristos pe urmele lui Francisc în viaţa 
religioasă.

53. În cadrul Ordinului, un loc de o 
importanţă deosebită îl ocupă Centrul 
Internaţional pentru promovarea vocaţională 
din Assisi, cu care Provinciile sunt chema-
te să fie în contact şi colaborare. Acolo, 
unde este oportun, să se favorizeze centre 
asemănătoare la nivel interprovincial sau 
naţional.

Cu un angajament 
provincial

Însoțirea 
vocațională

Centrul 
Internațional la 

Assisi
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54. Este necesar ca fraţii care sunt primiţi 
să aibă o cunoaştere realistă a vieţii fran-
ciscane trăită în regiunile respective şi a 
activităţilor apostolice ale Ordinului nostru, 
inclusiv „missio ad gentes”83.

Cu informații 
realiste



55. Amintind cuvintele Sfântului Fran-
cisc conţinute în Regulă: „...apoi, Ministrul 
cu iubire să-l întărească în propunerea sa (pe 
cel care cere să intre în Ordin), şi să-i pre-
zinte cu exactitate stilul nostru de viaţă...”84, 
să se considere această perioadă iniţială de 
mare importanţă din următoarele motive:

a. favorizarea şi aprofundarea cunoaşterii 
reciproce între fraternitate şi candidat, pre-
cum şi cunoaşterea ambientului său familial 
şi social;

b. ajutorul dat candidatului pentru matu-
rizarea personală: în cunoaşterea şi accepta-
rea de sine însuşi; în deschiderea faţă de alţii 
fără a-şi pierde propria personalitate; în inte-
grarea cu viaţa sa umană şi creştină în

situaţia locală;
c. verificarea gradului de cultură generală 

şi de cunoaşterea a credinţei Bisericii şi 
completarea lor în măsura considerată a fi 
necesară;

d. ajutorul dat candidatului în a intra într-o 
legătură tot mai personală cu Cristos printr-o 
voinţă de convertire şi de consacrare făcută 
Domnului, pregătindu-l astfel pentru un nou 
stil de viaţă;

VII
POSTULANDATUL

PRIMA EXPERIENŢĂ A VIEŢII FRANCISCANE

Postulandatul: o 
experiență intro-

ductivă la viața 
franciscană
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e. oferirea unei cunoaşteri preliminare a 
personalităţii şi vieţii Sfântului Francisc.

 
5�. Fiecare Provincie să stabilească în Di-

rectoriul de formare cerinţele pentru admite-
rea în postulandat:

a. în ceea ce priveşte personalitatea, ma-
turitatea umană, sănătatea fizică şi psihică şi 
motivaţiile;

b. în ceea ce priveşte cunoaşterea şi 
experienţa vieţii de credinţă;

c. în ceea ce priveşte cunoaşterea preliminară 
a vieţii şi figurii Sfântului Francisc;

d. pe lângă acestea, pentru cei care au fost 
într-un alt Institut religios sau seminar mare, 
să se ceară o relaţie din partea responsabili-
lor comunităţii (seminarului) şi pe cât posi-
bil să se aibă un dialog direct cu dânşii.

5�. Acolo unde postulanţii provin din cul-
turi şi limbi diferite, este necesar ca aceştia 
să aibă o cunoaştere adecvată a culturii care 
îi primeşte şi a limbii folosite în casa de for-
mare.

58. Această perioadă să fie organizată şi 
animată după un program care să prevadă:

a. o introducere la rugăciune, însoţită 
de momente de rugăciune personală şi 
comunitară;

b. dialog frecvent între formator şi candi-
dat, prin care postulantul să poată ajunge la 
o relaţie de încredere cu formatorul şi în care 

Cerințele pentru 
admiterea la 
postulandat

Cu  o cunoaștere 
a limbii  și a 
culturii

Programul 
postulandatului
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candidatul să fie informat despre situaţia sa, 
după posibilităţile sale, printr-o evaluare 
sinceră şi prin îndrumări concrete în folosul 
creşterii sale;

c. experienţe de muncă manuală, în spe-
cial pentru binele comunităţii;

d. verificarea maturităţii umane şi afec-
tive a candidatului şi a capacităţii sale de a 
trăi senin împreună cu ceilalţi fraţi care fac 
acelaşi drum cu el;

e. reflecţii pentru o primă cunoaştere a 
voturilor şi a vieţii consacrate şi a familiei 
de apartenenţă;

f. studiul unor tematici particulare asupra 
a trei nuclee: dimensiunea umană a vocaţiei, 
cunoaşterea credinţei şi cunoaşterea carismei 
franciscane (cf. Anexa A).

59. Postulandatul nu trebuie să dureze mai 
puţin de un an85 şi trebuie să fie petrecut într-
o comunitate formativă sub direcţiunea unui 
formator direct şi cu o consistentă stabilitate 
de prezenţă a candidatului în ea, şi în mod 
obişnuit cu prezenţa unui anumit număr de 
candidaţi care să permită o adevărată viaţă 
fraternă8�. Această perioadă foloseşte la o 
primă experienţă de viaţă franciscană.

 �0. Este necesar ca, între formatorii din 
postulandat şi cei din noviciat, chiar dacă 
sunt din Provincii diferite, să fie o strânsă 
colaborare pentru a uşura trecerea candida-
tului de la o etapă la alta.

Cel puțin 
un an

În colaborare
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�1. Către sfârşitul postulandatului, for-
matorul, dialogând cu postulantul, să ve-
rifice progresul său în drumul vocaţional 
şi să trimită relaţia sa superiorului major, 
împreună cu părerea sa cu privire la admite-
rea postulantului în noviciat, unde să scoată 
în evidenţă următoarele puncte:

a. gradul de maturitate umană şi creş-
tină8�;

b. cultura generală de bază;
c. echilibrul afectivităţii,
d. capacitatea de a trăi autentice relaţii 

fraterne88;
e. capacitatea de a-şi însuşi valorile fran-

ciscane.
Admiterea în noviciat este reglementată 

de normele din Dreptul Canonic şi din 
Constituţiunile noastre. Înainte admiterea 
în noviciat, superiorul major să facă un co-
locviu fratern cu postulantul pentru a verifica  
dacă este apt pentru a intra în Ordin. Poate fi 
folositor ca formatorul să fie implicat într-un 
astfel de colocviu.

Cu o verificare 
la sfârșit



�2. Dacă privim la experienţa lui Fran-
cisc, în mod deosebit la anii convertirii sale, 
putem să ne dăm seama că ei au fost timpul 
determinant al discipolatului său, adică novi-
ciatul său în urmarea lui Cristos. Reprezintă 
momentul îndrăgostirii sale de Cristos şi, 
prin urmare, dorinţa de a se despuia de tot 
ceea ce nu este El şi schimbarea „inimii şi 
a minţii”. Această atitudine se concretizează 
într-un deosebit stil de viaţă personală şi 
comunitară. Dificultăţile şi încercările în-
tâlnite au ajutat la clarificarea şi verificarea 
autenticităţii deciziei sale.

Astfel, după ce formandul s-a angajat cu 
totul în a-şi asuma o anumită maturitate şi a 
descoperit carisma franciscană, ajunge la pe-
rioada „iniţierii integrale”89, a aprofundării 
discipolatului şi a discernământului90. 

 
�3. Novicele, după ce a început drumul 

său vocaţional în postulandat91, este chemat 
să aprofundeze alegerea sa după exemplul 
Sfântului Francisc. Prin urmare va trebui să 
tindă către următoarele obiective: 

a. cunoaşterea mai profundă a chemării 
divine;

VIII
NOVICIATUL

TIMP DETERMINANT AL DISCIPOLATULUI

Noviciatul: timp 
determinant al 

discipolatului

Cu următoarele 
obiective
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b. schimbarea inimii şi a minţii după spi-
ritul Sfântului Francisc;

c. experienţa noului stil de viaţă 
comunitară; 

d. verificarea şi o clarificare a consistenţei 
propriilor motivaţii;

e. buna cunoaştere a carismei Ordinului 
nostru (cf. Anexa A).

  
�4. În măsura în care noviciatul va favo-

riza tăcerea interioară, discipolul franciscan 
va putea spera să se găsească pe el însuşi şi 
să experimenteze un dialog cu Domnul pre-
zent în Sfânta Scriptură, mai ales în Evan-
ghelie, şi în Euharistie, aşa cum făcea Fran-
cisc92. În acest scop să fie ajutat să crească 
în spiritul sfintei rugăciuni prin diferite 
practici, zile de reculegere şi  de deşert, dar 
mai ales să găsească în timpul zilei un spaţiu 
pentru rugăciunea personală. Acest spirit de 
rugăciune îi va permite să participe activ la 
celebrarea liturgiei orelor şi a liturgiei euha-
ristice, cultivând muzica şi cântul liturgic. 
Novicele să fie introdus şi în devoţiunile 
specific franciscane. În acest drum inte-
rior dobândeşte o valoare de neînlocuit 
direcţiunea spirituală personală şi spovada 
periodică93. 

 
  �5. O altă consecinţă a întâlnirii sale 

cu Domnul va fi convertirea întregii persoa-
ne la El şi o viaţă radical creştină. Dintr-o 
lectură aprofundată a documentelor Biseri-

O cunoaștere 
mai profundă a 
chemării divine

Spre schimbarea 
inimii și a minții
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cii şi a Scrierilor şi a biografiilor lui Fran-
cisc, novicele, cu ajutorul formatorilor săi, 
va ajunge să înţeleagă rolul său profetic în 
ambientul comunităţii creştine. O tratare 
specifică asupra vieţii consacrate, asupra 
Regulii şi Constituţiunilor Ordinului şi asu-
pra istoriei mişcării franciscane cu un accent 
deosebit asupra aspectului conventual şi spi-
ritul său marian până în zilele noastre, va 
completa cadrul formativ.

��. În căutarea sa de Dumnezeu, Francisc 
s-a găsit înconjurat de fraţi, pe care i-a primit 
ca pe un dar, şi împreună cu ei a format o 
autentică fraternitate. De aceea, trăirea vieţii 
fraterne în toate dimensiunile sale, de la fide-
litatea faţă de ritmul zilnic până la cele mai 
umile servicii, faţă de munca manuală, în 
relaţii simple şi profunde, devine o condiţie 
necesară pentru viaţa de novice.

��. Francisc l-a descoperit pe Cristos şi 
în cel lepros, în cel sărac, în cel suferind. 
De aceea, programul noviciatului ar tre-
bui să ofere posibilitatea unei experienţe 
asemănătoare, cu scopul de a trezi în novice 
acea predilecţie a franciscanului faţă de cei 
mai nevoiaşi. Totuşi, astfel de experienţe să 
fie bine integrate cu celelalte obiective ale 
noviciatului. 

�8. Prin dialogul personal cu maestrul de 
novici, care este îndrumătorul spiritual che-

Într-o experiență 
comunitară

Alături de cei 
săraci

Cu o verificare a 
motivațiilor
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mat în acest scop pentru toţi şi pentru fiecare 
dintre novici94, novicele va fi ajutat în asi-
milarea şi integrarea diferitelor dimensiuni 
ale itinerarului formativ. Acest itinerar, dacă 
este parcurs cu angajament şi fidelitate, îl 
va conduce la o creştere şi maturizare atât 
umană cât şi spirituală: adică la o cunoaştere 
mai profundă şi o acceptare senină de sine 
însuşi; la o mai mare deschidere faţă de alţii, 
care se manifestă printr-o iubire oblativă şi 
în capacitatea de a lucra în solidaritate şi co-
responsabilitate. 

Spre sfârşitul noviciatului, fratele şi 
formatorii săi să facă o primă declaraţie 
formală asupra unei posibile vocaţii la mini-
sterul ordinaţiunii, ţinând cont că vocaţia la 
viaţa consacrată, îndeosebi la «fraternitatea 
evanghelică», este fundamentul Ordinului 
nostru franciscan95.

 
�9. Cunoaşterea istoriei, naturii, priorităţii 

şi spiritului Ordinului nostru este confirmată 
prin contactele şi întâlnirile cu fraţi din afara 
comunităţii formative. Ei vor oferi novicelui 
posibilitatea de a se simţi legat de o familie 
mai mare, care este Provincia sau Ordinul şi, 
mai pe larg, de toată mişcarea franciscană. 

 
�0. Anul de noviciat, ca an de probă, 

recere momente de verificare personală şi 
comunitară. Trăind deja viaţa franciscană în 
diferitele sale aspecte, novicele poate apro-
funda şi verifica chemarea şi disponibilitatea 

Prin contacte 
cu alți frați

Prin 
responsabili



NOVICIATUL: TIMP DETERMINAT AL DISCIPOLATULUI -  4�

sa de a o urma. Comunitatea, din partea sa, 
îl va ajuta ulterior în clarificarea ei. Însă este 
indispensabil ca novicii, dacă trăiesc într-o 
comunitate mai mare, să aibă o autonomie a 
lor ca grup şi ca loc, pentru a uşura itinerarul 
lor formativ sub îndrumarea responsabilului 
lor direct.

 
�1. La sfârşitul anului de noviciat, mae-

strul de novici să facă o relaţie prin care 
să recomande admiterea la profesiunea 
temporară sau să sfătuiască novicele să 
părăsească experienţa începută, ţinând cont 
de următoarele criterii orientative:

a. disponibilitate de a participa activ şi 
conştiincios la întregul program propus de 
noviciat (rugăciune personală şi comunitară, 
studiu, viaţa fraternă, muncă, etc.);

b. deschidere la dialog şi docilitate („doci-
bilitas”)96 faţă de procesul formativ cu toată 
comunitatea şi în mod particular cu maestrul 
de novici;

c. capacitatea de a trăi autentice relaţii 
fraterne9�;

d. un anumit nivel de interiorizare a va-
lorilor evanghelice care-i sunt prezentate, cu  
un corespunzător grad  de maturitate umano-
afectivă pentru a se putea angaja prin profe-
sarea voturilor.

Admiterea la prima profesiune, 
reglementată de CIC şi de Constituţiunile 
noastre, presupune un colocviu precedent cu 
superiorul major.

Cu anumite 
criterii 

orientative





A. Spre o angajare definitivă

�2. Prima profesiune a voturilor 
consolidează drumul formativ al discipolului 
franciscan şi-l pregăteşte pentru dăruirea sa 
definitivă lui Dumnezeu în fraternitate. Pe-
rioada voturilor temporare slujeşte şi pentru 
a discerne chemarea sa şi pentru a pregăti 
fratele la o viaţă de slujire. Această etapă a 
formării iniţiale are propria sa importanţă, 
pentru că în ea valorile însuşite în etape-
le formative precedente sunt integrate cu 
noi cunoştinţe şi experienţe într-o sinteză 
personală.

 
 �3. Francisc, şi după convertirea sa, a 

continuat să dezvolte relaţia de iubire cu Cri-
stos, crescând în alegerea sa. A trăit împreună 
cu primii însoţitori ca adevăraţi fraţi şi a în-
ceput să-i slujească pe leproşi şi pe ceilalţi 
nevoiaşi, anunţând tuturor Vestea cea Bună, 
răspunzând astfel la mandatul lui Cristos de 
a repara Biserica sa. Totodată, aprofundarea 
legată de perioada voturilor temporare are loc 
la diferite nivele: uman-spiritual, relaţional-
cultural, doctrinal-ministerial.

IX
DE LA PRIMA PROFESIUNE LA ANGAJAREA DEFINITIVĂ

CREŞTEREA ÎN DISCIPOLAT

După prima 
profesiune: 

creșterea 
discipolului

După exemplul 
lui Francisc
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 �4. Prin ascultarea continuă a Cuvântului 
lui Dumnezeu şi a tradiţiei franciscane, fra-
tele devine tot mai conştient de semnificaţia 
urmării lui Cristos şi de capacităţile sale de a 
o trăi în mod autentic pentru tot restul vieţii 
sale. Cu ajutorul rugăciunii şi al contemplaţiei 
aprofundează relaţia sa cu Cristos, în dorinţa 
de a se identifica cu El.

�5. Fratele învaţă în mod progresiv, cu 
încurajarea responsabililor săi, să exerci-
te un rol tot mai activ în viaţa fraternităţii, 
în formularea programelor şi în realizarea 
alegerilor comunitare. În acest proces se si-
mte membru viu al comunităţii, frate între 
fraţi98.                           

��. Experienţa vie de fraternitate consti-
tuie baza unei slujiri capabile să primească  
fiecare persoană ca frate sau soră. Fratele 
este ajutat să descopere şi 

să dezvolte acele daruri pe care Dum-
nezeu i le-a dăruit pentru a le pune în sluji-
rea celorlalţi, prin dăruirea de sine însuşi. 
Conştient, ca şi Francisc, de porunca „de a 
predica Evanghelia” fratele este chemat să-şi 
însuşească această trimitere misionară şi spi-
ritul de sacrificiu pe care-l cere în contextul 
socio-cultural în care trăieşte şi lucrează.

��. Timpul profesiunii temporare oferă 
fiecărui frate posibilitatea de a deveni tot 
mai conştient de prezenţa lui Dumnezeu cel 

Pentru 
aprofundarea 
relației cu 
Domnul

Membru viu 
al fraternității

Cu fiecare 
persoană umană

Prin rugăciune
 și studiu
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viu în viaţa sa. Este necesar ca el să trăiască 
într-o atitudine de ascultare constantă a 
Cuvântului lui Dumnezeu, în celebrarea 
liturgică şi în rugăciunea personală pentru 
a favoriza interiorizarea valorilor evanghe-
lice. Studiul teologiei şi contactul cu tradiţia 
creştină vor oferi un ulterior izvor de ilumi-
nare şi înţelegere. Aprofundări cu privire la 
sfaturilor evanghelice, metode de rugăciune 
etc. (cfr. Anexa A) vor completa formarea 
spirituală.

 
�8. Pentru ca valorile bogatei tradiţii 

franciscane să nu fie neglijate, fratele să 
ia contact – după capacităţile proprii – cu 
marile figuri ale maeştrilor franciscani, cu 
scrierile şi cu doctrina lor şi cu gândirea fi-
losofico-teologică a franciscanismului (cfr. 
Anexa B). Să fie pregătite cu o particulară 
angajare sărbătorile franciscane, perioadele 
penitenţiale, tradiţiile şi obiceiurile Ordi-
nului (Calea Crucii, Transitus-ul Sfântului 
Francisc, devoţiunile către Maica Domnului 
Neprihănită, etc.).

�9. În cazul în care formarea culturală nu 
cuprinde o formare franciscană adecvată, să 
se prevadă cursuri complementare şi semina-
rii de studiu (cfr. Anexele A şi B), atunci când 
este necesar, chiar şi în timpul perioadelor ex-
tra-scolastice, organizate de fiecare Provincie 
sau de respectiva Conferinţă sau de Federaţie 
sau de Centrele de studiu ale Ordinului.

În tradiția 
franciscană

Cu o formare 
franciscană 

adecvată
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80. În timpul acestei etape să se promove-
ze dezvoltarea spiritului de fraternitate, cre-
scând sensul de participare şi de co-respon-
sabilitate după stilul propriu familiei noastre 
conventuale. O deosebită importanţă în dru-
mul formativ o au întâlnirile comunitare şi 
capitolele conventuale (formale sau „ad in-
star”)99 în care se organizează viaţa fraternă 
în diferitele sale aspecte şi se practică arta 
colaborării, interacţiunii şi trăirii împreună 
cu angajare, respect reciproc şi cu o adevărată 
iubire fraternă. Să se folosească şi de ajuto-
rul oferit de tehnicile de comunicare100.

 81. Participând la întâlnirile şi celebrările 
la nivel provincial, interprovincial, sau 
interobedienţial, fratele să experimenteze frater-
nitatea într-un mod mai amplu şi să-şi dea sea-
ma de realitatea vieţii franciscane în care vrea 
să se insereze definitiv. Dată internaţionalitatea 
Ordinului e de dorit ca fraţii să poată comu-
nica în italiană sau engleză, pentru facilitarea 
cunoaşterii reciproce. În acest sens, în timpul 
anilor de formare iniţială, să se favorizeze stu-
diul acestor limbi.

82. Toată viaţa fratelui poate deveni 
slujire (studiu, rugăciune, muncă, etc.) ca 
expresie a dăruirii de sine Domnului. Încă 
din perioada voturilor temporare, fratele este 
chemat să intre într-o logică de slujire şi de 
disponibilitate, dispunându-se pentru pune-
rea în comun a darurilor primite, orientându-

Participând 
responsabil la 
viața fraternă

Într-un context 
tot mai amplu

Spre o viață 
de slujire
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le spre necesităţile Ordinului şi ale Bisericii. 
Alegerea slujirii specifice să se facă printr-
un dialog dintre frate şi responsabilii săi, 
ţinând cont de aptitudinile fiecărui frate şi de 
necesităţile Ordinului şi ale Bisericii101.

 
83. Orice tip de slujire este demnă de re-

spect pentru că e un dar al lui Dumnezeu şi 
cere o pregătire adecvată. Fiecare frate să 
primească o formare teologică suficientă 
conform capacităţilor sale (în Sfânta 
Scriptură, în teologie sistematică, în morală, 
în liturgică, etc.)102. În plus, să se speciali-
zeze prin cursuri şi pregătire practică cerute 
de slujirea pe care trebuie să o exercite. Din 
acest motiv, şi pentru fraţii religioşi să se 
prevadă un program formativ, cu un respon-
sabil direct, de cel puţin trei sau chiar patru 
ani103, după normele Directoriului provincial 
pentru formare.

84. Încă de la începutul formării sale, fra-
tele să se angajeze la menţinerea unui stil de 
viaţă simplu şi esenţial şi să colaboreze la 
progresului dreptăţii, al păcii şi al salvgardării 
creaţiei. Pentru a face mai concretă aceastăi 
angajare, este de dorit să se ofere fraţilor, în 
timpul formării iniţiale, posibilitatea unei 
experienţe, pentru un anumit timp, de con-
tact direct cu viaţa celor mai săraci104.

 
85. Ordinul nostru încă de la începuturi-

le sale a dat o importanţă deosebită formării 

Cu o formare 
serioasă

Și capacitatea 
de a împărtăși 

viața cu 
cei săraci

Care cere o 
pregătire justă
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culturale a membrilor săi. Astăzi, pentru 
a sluji mai bine Biserica105, considerând 
schimbările rapide ale lumii şi complexitatea 
culturală şi ideologică, se cere fratelui-disci-
pol o pregătire serioasă filosofico-teologică 
şi o cunoaştere a doctrinei sociale a Bisericii 
şi a altor ştiinţe umane.

8�. Misiunea apostolică ocupă un loc 
privilegiat în viaţa fratelui minor, urmând 
exemplul lui Francisc, om misionar. Biseri-
ca cheamă astăzi la o angajare în favoarea 
unei „noi evanghelizări” în multe părţi ale 
lumii. Ea consideră că persoanele consacra-
te împlinesc opera de evanghelizare fie prin 
mărturia vieţii lor, fie cu rugăciunea, tăcerea 
şi sacrificiul, fie atunci când se dedică direct 
vestirii lui Cristos10�.

De aceea, este important să se promoveze 
printre fraţi, încă de la începutul formării lor, 
un spirit misionar în toate dimensiunile sale 
inclusă şi „missio ad gentes”, şi să le procure 
toate mijloacele necesare pentru o pregătire 
adecvată pentru acest minister. Să fie evaluată 
oportunitatea pentru fraţii în formarea iniţială 
de a experimenta viaţa misionară în una din-
tre ţările de misiune, după un program orga-
nizat de Provincie sau în colaborare cu o altă 
circumscripţie a Ordinului10�.

8�. Dintre operele specifice franciscane, 
slujirea fraternă ca asistent spiritual al Ordi-
nului Franciscan Secular (OFS) să-şi găsească 

Cu o orientare 
misionară

Cu o grija 
specială pentru 
operele 
franciscane
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un loc în inima fiecărui frate. Cunoaşterea 
Regulii şi o experienţă directă în OFS să facă 
parte din formarea de după noviciat.

88. Recunoştinţa faţă de Dumnezeu pen-
tru darul său oferit în Sfântul Maximilian M. 
Kolbe şi în patrimoniul marian făcut familiei 
franciscane conventuale să slujească pentru 
încurajarea fraţilor pentru a se familiariza cu 
spiritualitatea mişcării kolbiene a Armatei 
Maicii Domnului (M.I.) şi pentru a fi disponi-
bili în slujirea ei, de ex. ca asistenţi spirituali.

89. Fraţii să fie ajutaţi să aprecieze 
activităţile care se inspiră din „spiritului de 
Assisi”, de ex. ecumenismul, dialogul inte-
religios, salvgardarea creaţiei, etc.108.

90. Tot timpul profesiunii temporare, cu 
diferitele sale experienţe, făcute mai rodnice 
prin dialogul cu responsabilii şi cu părintele 
spiritual, slujeşte ca pregătire pentru profe-
siunea solemnă.

Înainte de profesiunea solemnă e de dorit 
ca fiecare frate să facă cu o pregătire adecvată, 
o experienţă de un an,  de viaţă fraternă şi de 
angajare pastorală în afara comunităţii for-
mative. Fratele, liber de obligaţiile acade-
mice, va putea astfel să maturizeze în sine 
valorile însuşite în formare şi comunitatea, 
din partea sa, va putea să-şi dea seama de 
capacitatea fratelui de a se insera într-o co-
munitate tipică a Provinciei109.

Pentru M.I.

Spiritul din 
Assisi

Spre o angajare 
definitivă
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Pe lângă aceasta, pregătirea imediată şi 
intensivă pentru profesiunea solemnă, de cel 
puţin o lună, aşa-numitul „al doilea novi-
ciat”, să cuprindă următoarele elemente:

a. reflecţia şi verificarea, atât personală 
cât şi comunitară, desfăşurată sub îndru-
marea unui responsabil, asupra experienţei 
vieţii franciscane trăite;

b. împărtăşirea pe baza temelor funda-
mentale ale vieţii franciscane;

c. momente de singurătate şi de 
rugăciune mai intensă.

Această perioadă să fie programată, dacă 
este posibil, împreună cu celelalte Provincii 
ale aceleiaşi naţiuni sau Conferinţe.

91. La sfârşitul fiecărui an al drumului 
de formare iniţială, şi în particular înainte 
de profesiunea solemnă, se cere o evaluare 
globală scrisă din partea formatorilor luând 
în consideraţie următoarele componente:

a. o autoevaluare din partea fratelui în 
formare;

b. observaţiile din partea confraţilor săi;
c. o evaluare scolastică şi a slujirii 

desfăşurate110.
Relaţia finală să fie trimisă respectivului 

superior major şi să fie adusă la cunoştinţa 
fratelui interesat.

 92. Aceste evaluări trebuie să verifice nu 
numai absenţa piedicilor grave pentru pro-
fesiune, dar mai mult prezenţa unor anumi-

Cu o evaluare 
globală

Cu criterii 
precise
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te calităţi considerate indispensabile într-un 
frate111:

a. sănătatea fizică şi psihică;
b. viaţa spirituală şi sacramentală;
c. spiritul fratern şi capacitatea de a trăi 

cu seninătate şi cu angajare în comunitate;
d. maturitatea afectivă;
e. capacitatea de dăruire şi de renunţare la 

sine însuşi;
f. capacitatea de a trăi cu fidelitate viaţa 

consacrată;
g. capacitatea de a desfăşura un minister 

în comunitate;
h. pasiunea pentru Împărăţie112.

93. Pentru emiterea profesiunii solemne 
fratele, în timpul formării iniţiale, trebuie să 
fi demonstrat cunoaşterea şi capacitatea de 
a trăi valorile vieţii consacrate ca şi dispo-
nibilitatea pentru o convertire continuă şi o 
reînnoire constantă. Profesiunea solemnă îl 
face pe frate membru al fraternităţii în sens 
definitiv cu toate drepturile şi îndatoririle, 
după norma Constituţiunilor113.

 
94. Fratele este admis la voturile solemne 

după normele Constituţiunilor şi ale Dreptului 
Canonic. Când candidatul nu este considerat 
apt, să fie informat în mod clar şi să-i fie co-
municate motivaţiile unei astfel de decizii. Şi 
în cazul în care un frate se retrage din propria 
voinţă, formatorul să pregătească o relaţie scrisă 
pentru a fi păstrată în arhiva Provinciei.

Criterii pentru 
admiterea la 

voturile solemne

După normele 
dreptului
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B. Spre un minister sacerdotal franciscan

95. Şi astăzi se nasc interogative şi reflecţii 
asupra raportului dintre viaţa religioasă 
franciscană şi ministerul ordinaţiunii (diaco-
nat şi prezbiterat). Acestea sunt trăite mai ales 
de acei fraţi care unifică cele două vocaţii.

Fratele care, în drumul său formativ, 
recunoaşte în sine chemarea la ministerul 
ordinaţiunii, să se verifice cu educatorii săi, care 
au responsabilitatea de a discerne autenticitatea 
chemării sale. Fratele să aibă un timp suficient 
şi ajutoarele necesare pentru aprofundarea spe-
cificului celor două vocaţii şi să găsească în sine 
punctul de unitate. Va trebui să înveţe modul de 
a trăi ministerul său ca frate.

 
9�. Criteriile şi programele specifice care 

privesc pregătirea la prezbiterat sunt regle-
mentate de legislaţia Bisericii universale şi 
particulare, fără a neglija aspectele specifice 
ale vocaţiei franciscane conventuale114. Pe 
lângă acestea, formarea intelectuală să fie 
completată cu experienţe pastorale concrete 
şi îndrumate, astfel încât să-l conducă pe frate 
la o creştere umană globală115. Experienţele 
pastorale să fie desfăşurate după un program 
stabilit, să fie graduale şi verificate de for-
mator împreună cu formandul116.

 9�. În mod normal, fiecare frate chemat la 
prezbiterat ar trebui să obţine un titlu academic 
de studii superioare în teologie11�. Se insistă 

Spre ministerul 
ordinațiunii

După normele 
Bisericii

Spre un titlu 
academic
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asupra obligaţiei canonice a anului pastoral, 
dacă fraţii clerici nu continuă studiile în dome-
niile teologice118. Este de sfătuit şi pentru cei 
care continuă studiile teologice superioare.

98. Ceea ce s-a spus despre modalităţile 
de evaluare pentru fraţii în formare (la nr. 
91) rămâne în vigoare până la ordinaţiunea 
prezbiterală, ţinând cont de prescrierile 
Dreptului Canonic şi de Constituţiunile noa-
stre.

C. Spre o specializare
 
99. Toţi fraţii, sfătuiţi de formatorii lor, să fie 

orientaţi, ajutaţi şi stimulaţi să urmeze o specia-
lizare în teologie sau în alte discipline/profesii 
după capacităţile lor şi după nevoile Ordinului. 

 
 100. Recunoscând că formarea intelectuală 

şi culturală a fraţilor este o componentă 
fundamentală a carismei franciscane con-
ventuale, se afirmă importanţa pentru Ordin 
de a avea centre de studii superioare la Roma 
şi în altă parte cu o specializare în teologie, 
în spiritualitate, în istorie franciscană şi în 
alte discipline. Să fie promovată legătura şi 
coordonarea dintre diferitele centre cultura-
le ale Ordinului119 şi ale mişcării franciscane 
(MiFra).

Cu evaluari 
anuale

Spre o 
specializare

În teologie, 
Spiritualitate, 

Istorie 
franciscană





A. Scopul formării permanente

101. Formarea este un proces vital prin 
care persoana se converteşte la Cuvântul lui 
Dumnezeu cu toată fiinţa sa şi în acelaşi timp 
învaţă arta de a căuta semnele lui Dumnezeu 
în realitatea lumii120. Formarea permanentă 
este o exigenţă intrinsecă a consacrării reli-
gioase, dat fiind faptul că persoana consacrată 
nu va putea considera niciodată că itinerariul 
său de conformare cu Cristos s-a încheiat121.

Însăşi natura discipolatului franciscan, aşa 
cum se oglindeşte în Francisc, cere ca întreaga 
viaţă să fie o continuă convertire şi o progresivă 
identificare cu Cristos. Aceasta înseamnă 
dobândirea mentalităţii pelerinului în drum 
spre scopul dorit122. Scopul primar al formării 
permanente este păstrarea vie în orice persoană 
consacrată a elanului în conformarea sa cu Cri-
stos în diferitele etape ale vieţii.

    
102. Prin urmare, este necesar ca fratele 

minor conventual să continue itinerariul de 
interiorizare a valorilor evanghelice, început 
în perioada formării iniţiale. Mai mult, an-
gajarea într-o creştere constantă este drep-

X
FORMAREA PERMANENTĂ

Într-o convertire 
continuă

Într-un 
itinerariu 

pentru toată 
viața
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tul şi obligaţia fiecărui frate, în mod deo-
sebit astăzi în faţa ritmului vieţii moderne. 
Pe lângă aceasta, exigenţele misiunii sale 
în Biserică şi ale eficacităţii apostolice cer 
reînnoirea constantă.

103. În faţa unei anumite rezistenţe făcută 
formării permanente, provocată în parte de 
un activism excesiv sau de o anumită teamă 
de a se pune în discuţie, formarea permanentă 
are datoria să scoată în evidenţă valoarea lui 
a fi, dimensiunea contemplativă a vieţii, ne-
cesitatea de a progresa zi de zi pe drumul 
vocaţional.

104. În formarea permanentă trebuie să 
se aibă în vedere diferitele dimensiuni strâns 
legate şi complementare între ele:

a. viaţa în Duh;
b. dimensiunea umană ş fraternă;
c. dimensiunea carismei;
d. dimensiunea cultural-intelectuală;
e. dimensiunea ministerială şi profesio-

nală123.
 
105. În mod special, aceste dimensiuni ne 

conduc la următoarele observaţii:
a. Duhul Domnului care „le face pe toate 

noi” (Ap 21,5) nu se odihneşte niciodată, dar 
vrea să reînnoiască întreaga noastră persoană 
pentru ca să ne conformăm pe deplin lui 
Cristos. Deschiderea şi docilitatea faţă de 
iniţiativa constantă şi imprevizibilă, fidelă şi 

În ciuda oricărei 
rezistențe

Într-un program 
integral

După noutatea 
Duhului
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creativă a Duhului Sfânt este cea mai mare 
sfidare pentru viaţa noastră franciscană. For-
marea permanentă este îndreptată „să dea 
atenţie semnelor actuale ale Duhului Sfânt şi 
să se lase sensibilizată, pentru a le putea da 
un răspuns corespunzător”124.

Practica direcţiunii spirituale125 şi posi-
bilitatea de a petrece perioade de reculegere 
în sihăstrii12� favorizează docilitatea faţă de 
Duhul Sfânt.

b. Pentru favorizarea creşterii fratelui în 
ceea ce priveşte dimensiunea umană şi fraternă 
se recere cunoaşterea de sine şi a propriilor li-
mite, libertatea interioară, integrarea afectivă, 
capacitatea de comunicare cu toţi, îndeosebi 
în propria comunitate, angajarea de a trăi coe-
rent propriile responsabilităţi comunitare şi 
pastorale. Fraţii, în relaţiile lor reciproce de 
respect şi încredere, bazate pe recunoştinţă, 
încurajare şi corectare fraternă, pot suscita 
în mod reciproc această voinţă de continuă 
reînnoire. Un astfel de climat, la rândul său, 
va străbate toate expresiile vieţii comunitare: 
celebrările liturgice, recreaţiile, întâlnirile fra-
terne, activitatea apostolică, etc.

În acest scop, atât guardianul12� cât şi 
capitolul conventual, trăit ca moment sem-
nificativ al vieţii comunitare, ocupă un loc 
important128.

Pe lângă acestea, pentru a facilita agior-
narea fraţilor fiecare convent să aibă la 
dispoziţie reviste, publicaţii, cărţi şi alte 
mijloace utile129. Mijloacele ordinare găsesc o 

Cu mijloace
 ordinare și 

extraordinare
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susţinere ulterioară în diferitele ocazii particu-
lare: reculegerile lunare şi exerciţiile spirituale 
anuale, zilele şi săptămânile de studiu, vizitele 
Miniştrilor, întâlnirile zonale, capitolele gene-
rale şi provinciale, îndeosebi cu caracter spi-
ritual. În diferite circumscripţii ale Ordinului, 
redimensionarea activităţilor şi prezenţelor este 
o condiţie indispensabilă pentru  realizarea unei 
adevărate vieţi fraterne130.

c. Pe baza unei solide formări teologice, 
fiecare frate să fie deschis şi cât mai flexi-
bil posibil, printr-o continuă agiornare care 
beneficiază de mijloacele furnizate de pro-
gresul tehnologic, pentru ca slujirea sa să fie 
cât mai eficace.

d. Cu scopul de a face mai incisivă pro-
clamarea Veştii celei Bune, fratele să se 
dispună la un efort continuu de aprofunda-
re atât a relaţiei sale cu Dumnezeu cât şi a 
înţelegerii realităţii umane (cf. 2Cor 5,14). 
În practică, aceasta va aduce cu sine o tot mai 
mare sintonie cu omul de azi, cu bucuriile şi 
speranţele sale, cu aşteptările şi suferinţele 
sale într-o lume în continuă schimbare 131.

 
10�. Fraţii să se simtă obligaţi să parti-

cipe la cursurile de formare permanentă, cu 
o atenţie particulară faţă de cele organizate 
de propria circumscripţie sau Conferinţă132. 
Este oportun ca fiecare frate să elaboreze 
propriul proiect anual de formare permanentă 
de comun acord cu propria comunitate133. 
Superiorii majori, din partea lor, să creeze 

Formarea 
teologică 
continuă

Cu sensibilitate 
pastorală

Cu obligația 
pentru frate și 
superiorii săi
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condiţii care să permită participarea fraţilor 
la programele de formare permanentă134. În 
capitolele provinciale să se verifice actuali-
zarea lor.

B. Fazele formării permanente

10�. Fiecare etapă a vieţii ne prezintă 
noi semne ale Duhului Sfânt, noi sarci-
ni de îndeplinit, noi sfidări de înfruntat 
cu un mod nou de a fi, de a sluji şi de a 
iubi. De aceea, fiecărui frate să i se ofe-
re mijloacele ordinare şi extraordinare de 
formare permanentă pentru a-i permite 
să primească inspiraţiile Duhului Sfânt 
şi să înfrunte dificultăţile fiecărei etape a 
vieţii.

Între diferitele etape ale vieţii sunt enu-
merate următoarele:

a. prima etapă a inserării depline în comu-
nitate şi în activitatea apostolică;

b. a doua etapă a căutării a ceea ce este 
esenţial şi a posibilei dezamăgiri din cauza 
rezultatelor slabe;

c. etapa vârstei mature;
d. etapa vârstei înaintate.
Pentru toţi, fără a ţine cont de vârstă, va 

veni momentul unirii cu ceasul patimirii 
Domnului. Atunci moartea va fi aşteptată 
şi pregătită ca actul suprem de iubire şi de 
încredinţare de sine135.

 

Conforn cu 
diferitele etape 

ale vieții
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1.Trecerea de la formarea iniţială la for-
marea permanentă

 
108. O sfidare particulară pe care fratele 

trebuie să o înfrunte este trecerea de la for-
marea iniţială la inserarea într-o comunita-
te136. O astfel de trecere poate fi rodnică pen-
tru fratele care îi este protagonist, chiar dacă 
nu este lipsită de grave riscuri.

 
109. Este necesar ca fiecare subiect im-

plicat în această trecere să-şi îndeplinească 
partea sa13�:

a. fratele care ajunge în comunitate trebuie să 
se pună într-o atitudine de ascultare a realităţii 
deja existentă, să fie disponibil să înţeleagă fără 
a judeca, să ştie să treacă cu maturitate, de la 
relaţiile gratificante tipice ambientului omogen 
ca acela din formare la relaţii mai complexe, cu 
fraţi de diferite vârste;

b. comunitatea care îl primeşte pe noul 
frate trebuie să se dispună în modul cel mai 
bun pentru a-l valoriza, inserându-l treptat în 
activităţi, susţinându-l în primele experienţe 
apostolice, ajutându-l în integrarea  aspecte-
lor pozitive şi a celor problematice prezente 
în membrii comunităţii;

c. superiorii majori au, în această privinţă, 
un rol important, pentru că trebuie să evalue-
ze cu atenţie care ar fi comunitatea cea mai 
potrivită pentru această perioadă de trecere;

d. guardianii să asigure că va fi pentru fra-
tele care se inserează în comunitate o perioadă 

Trecerea de la 
formarea inițială

Fiecare cu o 
responsabilitate 
particulară
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de îndrumare şi însoţire, încredinţându-i cu 
prudenţă responsabilităţile pastorale şi veri-
ficând împreună cu el drumul parcurs;

e. să se ia în consideraţie oportunitatea de 
a individualiza un confrate care să desfăşoare 
rolul de „mentor” pentru fiecare frate sau 
pentru întregul grup de fraţi în această fază a 
propriei formări138.

110. În primi cinci ani, neo-prezbite-
rii şi fraţii religioşi neo-profeşi solemni, să 
participe la un program anual de formare 
permanentă139, de cel puţin o săptămână.

Aceste întâlniri trebuie să cuprindă 
următoarele aspecte:

a. timp pentru rugăciune;
b. timp pentru schimb de experienţă;
c. timp pentru odihnă;
d. timp pentru o reflecţie călăuzită şi 

împărtăşită140.

2. În etapele ulterioare

111. Perioada căutării esenţialului, care 
începe în mod normal între primii 10-15 ani 
de viaţă în comunitatea ministerială, permite 
fratelui să dea un nou elan şi noi motivaţii 
pentru drumul său vocaţional, depăşind 
astfel riscul rutinei şi dezamăgirea provocată 
de rezultatele slabe141.

112. Etapa vârstei mature este perioada 
dăruirii mai libere şi mai generoase de sine, 

Pentru primii 
cinci ani

Căutarea 
esențialului

Vârsta matură
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a creativităţii, a paternităţii spirituale, ca 
depăşire a riscului unui oarecare individua-
lism, inflexibilitate şi delăsare142.

113. Etapa vârstei înaintate este adesea 
o perioadă dureroasă care totuşi oferă per-
soanei oportunitatea de a se lăsa modelată 
de experienţa pascală, configurându-se cu 
Cristos răstignit. Este într-adevăr o perioadă 
caracterizată de retragerea progresivă din ac-
tivitatea pastorală directă, însoţită adesea de 
boală sau de inactivitate forţată.

114. Pentru fiecare dintre aceste etape să 
se prevadă o perioadă formativă de trei/patru 
săptămâni, a cărei obligativitate, frecvenţă, 
durată şi programă specifică să fie definite 
în Directoriul provincial de formare sau în 
cel al Conferinţei sau Federaţiei. În orice caz 
să fie prevăzute cel puţin odată la zece ani, 
ţinând cont de diferitele vărste ale vieţii şi 
de perioadele de tranziţie. În acest cadru îşi 
poate găsi utilitatea şi anul sabatic. Pe lângă 
posibilităţile oferite de Ordin şi de fiecare 
Provincie în parte, fraţii să se folosească şi 
de cursurile şi programele organizate de die-
ceze şi alte Institute religioase143.

 
115. Independent de diferitele etape ale 

vieţii, fiecare vârstă poate cunoaşte situaţii 
critice, cauzate de factori externi (schimba-
rea locului, insucces în apostolat, etc.) sau de 
factori personali (boală, ariditate spirituală, 

Vârsta înaintată

Prin cursuri de 
lungă durată

Chiar și în 
situații critice



FORMAREA PERMANENTĂ -  �9

criză de credinţă, etc.). În astfel de situaţii 
fiecare frate este chemat să se arate a fi un 
autentic frate pentru acela care trăieşte astfel 
de dificultăţi. Superiorii, atât locali cât şi 
provinciali, şi chiar comunitatea să se ara-
te sensibili şi răbdători, sugerând, dacă este 
cazul, şi intervenţia persoanelor sau a cen-
trelor pentru un ajutor specific144. Încerca-
rea în sine ar putea constitui un instrument 
providenţial pentru fratele suferind în vede-
rea unei maturizări afective şi vocaţionale în 
urmarea lui Cristos răstignit.

11�. Francisc, la sfârşitul vieţii sale, îi 
îndemna pe fraţi spunând: „Să începem, 
fraţilor, să-i slujim Domnului Dumnezeu, 
căci până acum am făcut puţin sau nici un 
folos”145. Astfel Ministrul general, împreună 
cu Definitoriul său, să se străduiască a crea 
această mentalitate a unei continue reînnoiri 
a Ordinului, profitând de toate ocaziile ofe-
rite de ministerul său (vizite, întâlniri perso-
nale, reuniuni, capitole, scrisori „pastorale”, 
etc.)146.

11�. Îi revine Secretarului general pentru 
formare, ajutat de Comisia internaţională 
pentru formare14�, misiunea de coordonare 
a programelor de agiornare atât pentru for-
matori cât şi pentru ceilalţi fraţi, la nivel 
internaţional şi interprovincial, în centrele 
deja existente sau în altele create în acest 
scop.

                                  
 

    „Să începem 
fraților...”

Cu stimulul 
Ordinului
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118. Conferinţele/Federaţiile şi de ase-
menea circumscripţiile particulare să se an-
gajeze cu curaj la colaborare pe plan intern 
prin iniţiative concrete în formare, mai ales 
pentru a înfrunta problemele formative co-
mune în aceeaşi arie geografică148.

Și a 
conferințelor/ 
federațiilor



A. Competenţele Secretarului general 
pentru formare

119. Secretarul general pentru formare 
să promoveze animarea vocaţională precum 
şi formarea atât iniţială cât şi permanentă a 
fraţilor folosindu-se de următoarele mijloace:

a. vizitarea seminariilor şi a caselor 
de formare şi de studii pentru a cunoaşte 
fraţii însărcinaţi cu formarea şi promovarea 
vocaţională şi programele formative şi de 
studiu în diferitele Provincii şi Custodii ale 
Ordinului; 

b. disponibilitatea de a da informaţii şi 
sugestii responsabililor locali, provinciali şi 
generali pentru îmbunătăţirea şi agiornarea 
programelor formative, ţinând cont mereu 
de o justă pluralitate în Ordin;

c. încurajarea unei legături şi colaborări 
mai strânse între Provincii şi Centrul 
Ordinului, între Provinciile de aceeaşi 
naţionalitate sau Conferinţă, în domeniul 
formativ şi academic;

d. organizarea pregătirii şi agiornarea 
formatorilor, încurajând pe cât este posibil, 
iniţiativele interprovinciale.

XI
TEME PARTICULARE

Îndatoriri 
generale
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120. În afară de îndatoririle generale, are 
şi următoarele îndatoriri specifice:

a. de a prezida şi a conduce activitatea Co-
misiei Internaţionale pentru formare, şi a duce 
la cunoştinţă concluziile Definitoriului Gene-
ral şi, în anumite cazuri, Capitolului General;

b. de a examina Directoriile provinciale şi 
custodiale pentru formare şi de a verifica dacă 
acestea sunt conforme cu orientările  Directo-
riului General (Discipolatul Franciscan), cu 
Constituţiile şi Statutele Generale; în sfârşit de 
a comunica părerea sa respectivului superior 
major şi Definitoriului său;

c. de a face parte ex officio din Comisia 
permanentă „pro Seraphico”;

d. de a oferi periodic informaţii referitoa-
re la formare prin Fraternus Nuntius şi Co-
mentarium Ordinis. 

121. Secretarul general pentru formare tre-
buie să aibă o suficientă cunoaştere a limbi-
lor străine, o deschidere spre diverse expresii 
culturale, o cunoaştere agiornată a teoriei şi a 
practicii referitoare la formare şi o anumită 
experienţă practică în câmpul formativ mai 
înainte de a-şi asume această responsabilitate. 
Pe lângă acestea să fie liber de alte activităţi 
incompatibile cu oficiul său, pentru a-şi putea 
desfăşura activitatea în mod adecvat. 

 

Îndatoriri 
specifice

Calități cerute 
Secretarului
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B. Competenţele Comisiei Internaţionale 
pentru Formare

122. Comisia Internaţională pentru for-
mare, prevăzută în Constituţiile noastre la 
nr.53 § 2, are următoarele îndatoriri:

a. să agiorneze periodic Directoriul Gene-
ral de formare (Discipolatul franciscan);

b. să slujească drept mijloc de contact 
şi de comunicare între centrele de formare 
iniţială şi permanentă din Ordin;

c. să promoveze cunoaşterea reciprocă şi 
să favorizeze colaborarea dintre responsabi-
lii de formare iniţială şi permanentă;

d. să organizeze întâlniri la nivel 
internaţional a responsabililor cu formarea 
(iniţială şi permanentă).

123. Comisia Internaţională să se întâlnească 
cel puţin de două ori în cei şase ani de condu-
cere sau mai des, după exigenţele Ordinului. 
Această Comisie este alcătuită din:

a. Secretarul general pentru Formare care 
este şi Preşedinte;

b. Rectorul Colegiului Internaţional Se-
raphicum, ca Secretar;

c. Un membru din fiecare Conferinţă/
Federaţie „ad sexennium”. Acest membru 
este numit în mod ordinar în prima întâlni-
re a respectivei Conferinţe/Federaţii care 
urmează Capitolului general ordinar, după o  
consultare a formatorilor, şi aprobat de către 
Ministrul General cu Definitorul său.

Îndatoririle 
Comisiei 

Internaționale

Membrii 
Comisiei 

Internaționale
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 124. Membrii Comisiei Internaţionale 
pentru formare trebuie să fie capabili de a 
comunica în limba italiană sau engleză. Să 
aibă pe lângă aceasta o suficientă cunoaştere 
a circumscripţiilor pe care le reprezintă şi o 
anumită experienţă în câmpul formativ.

C. Pregătirea Directoriilor de formare

125. Directoriul general de formare, 
adică Discipolatul franciscan, să conţină 
acele principii şi norme de formare conside-
rate în general valide şi fundamental impor-
tante pentru creşterea unui frate franciscan 
conventual de azi. Acest Directoriu să fie 
periodic agiornat de Comisia  internaţională 
pentru formare şi supus Capitolului general 
spre  aprobare149.

 
12�. Fiecare Provincie şi Custodie să aibă 

un Directoriu propriu de formare, redactat şi 
periodic agiornat de propria Comisie pentru 
formare şi aprobat de respectivul Capitol.

 
12�. Spre a menţine o anumită unitate în 

cadrul Ordinului, Directoriile provinciale şi 
custodiale să fie trimise la Curia Generală. E 
de datoria Secretarului General pentru forma-
re să le cunoască, să le verifice dacă sunt con-
forme cu orientările Directoriul General şi să 
comunice părerea sa Ministrului General cu 
Definitoriul său şi rezultatele discuţiei respec-
tivului superior major şi Definitorului său.

Calități necesare 
membrilor

Directoriul 
general: 
Discipolatul 
franciscan

Directoriile 
provinciale

Conforme 
cu cel general
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128. Între Provinciile aceleiaşi naţiuni 
sau conferinţe, în mod special acolo unde 
este posibilitatea de a colabora în domeniul 
formativ, e bine să fie un Directoriu inter-
provincial cu anumite linii orientative  con-
cordate cu Provinciile/Custodiile interesate, 
după norma Constituţiilor şi Statutelor şi 
trimis spre cunoaştere Secretarului general 
pentru formare.

 129. Pe lângă aceasta, fiecare casă de for-
mare va trebui să pregătească un Directoriu 
propriu unde să fie indicate obiectivele şi 
mijloacele folosite, după un plan unic şi con-
cordat între diferitele case de formare şi între 
diferitele etape de formare150. Directoriul lo-
cal trebuie să fie aprobat de către Ministrul 
Provincial cu Definitoriul său.

D. „Seraphicum” şi Facultatea Ponti-
ficală „Sfântul Bonaventura”

130. Seraphicum, ca şi colegiu sau co-
munitate formativă, oferă oportunitatea unei 
experienţe internaţionale de formare franciscană 
conventuală la Roma, centrul Bisericii.

131. Pentru a fi mai eficace formarea 
iniţială într-un ambient iternaţional, este ne-
cesar ca superiorii majori să facă o serioasă 
alegere a fraţilor care vor fi trimişi acolo. De 
aceea fraţii care vor fi trimişi în comunitatea 
formativă de la Seraphicum: 

Uneori Directorii 
Interprovinciale

Directoriul 
Local

Seraphicum 
ca și Colegiu

Pentru frații 
bine aleși
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a. să aibă în atenţie acea deschidere 
internaţională, ecclezială şi franciscană pe 
care Roma este în măsură să o ofere;

b. e de preferat să aibă făcută profesiunea 
solemnă şi terminat ciclul instituţional de 
teologie în propria naţiune;

c. să aibă o pregătire culturală suficientă 
pentru a continua studiile filosofico-teologice;

d. înainte de a începe anul scolastic, să 
dobândească o cunoaştere relativ adecvată a 
limbii italiene şi să fie capabili să se adapte-
ze ambientului italian şi experienţei pluricul-
turale a colegiului;

e. să fie dispuşi la colaborare în diferitele 
aspecte ale programei formative a colegiului, 
inclusiv cel pastoral.

132. O relaţie detaliată despre fiecare 
student trebuie să fie trimisă de  Ministrul 
Provincial Rectorului Colegiului înainte de 
sosirea studentului.

 
133. Facultatea Pontificală „Sfântul Bo-

naventura” cu reşedinţa la Seraphicum 
funcţionează după propriile Statute şi Norme 
interne în acord cu Constituţia Apostolică Sa-
pientia Christiana şi cu Normele Aplicative ale 
Congregaţiei pentru Educaţia Catolică151.

134. Caracterul franciscan să fie tot mai 
evidenţiat în ceea ce priveşte studiul izvoare-
lor, a istoriei Ordinului şi agiornarea teologică 
fidelă principiilor şcolii franciscane. 

Împreună 
cu o relație

Facultatea 
Sfântul 
Bonaventura

Cu un caracter 
franciscan
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135. În numirea profesorilor să se ţină 
cont de caracterul internaţinal al Facultăţii. 
Profesorii, din partea lor, să se îngrijească 
nu numai de îndatoririle academice, dar şi 
de cele formativ-pastorale.

 
13�. Facultatea să promoveze formarea 

intelectuală a fraţilor şi să coordoneze cola-
borarea cu celelalte centre de studiu ale Or-
dinului, prin schimburi de profesori şi alte 
iniţiative152.

13�. În domeniul studiului şi aprofundării 
carismei franciscane să se întărească Institu-
tul de Istorie al Ordinului, care va avea rolul 
de a valoriza, a coordona şi a programa cer-
cetarea istorică deja în act în Ordinului. El 
va prevedea publicarea şi răspândirea rezul-
tatelor cercetării sale în principalele limbi 
folosite în Ordin153. 

138. Comisia Permanentă „pro Seraphi-
co” este alcătuită din următorii membri:

a. Ministrul General sau Vicarul său ca 
Preşedinte;

b. Secretarul General pentru Formare ca 
Secretar;

c. Prezidele / Decanul Facultăţii „Sfântul 
Bonaventura”; 

d. Rectorul Colegiului „Seraphicum”;
e. Preşedintele fiecărei Conferinţe sau 

Federaţii;
f. un student din Ordinul nostru înscris la 

De caracter 
internațional

Pentru formarea 
intelectuală

Cu Institutul 
de Istorie

Comisia 
permanentă 

„pro Seraphico” 
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Facultatea „Sfântul Bonaventura” (ales de 
către studenţii înşişi „ad annum”);

g. Economul colegiului;
h. Guardianul comunităţii.

139. Responsabilităţile specifice ale ace-
stei comisii sunt: 

a. promovarea comunicării între Provin-
ciile Ordinului şi Facultate;

b. îmbunătăţirea colaborării şi a comu-
nicării între diferitele centre de studiu ale 
Ordinului, promovând schimbul de profesori 
şi colecţii comune de publicaţii;

c. promovarea vieţii culturale a Ordinului, 
încurajând studiile şi alte activităţi culturale;

d. aprobarea cheltuielilor prevăzute pen-
tru anul scolastic următor şi ascultarea unei 
relaţii asupra anului precedent şi în acest 
mod să încurajeze dezvoltarea Facultăţii şi a 
Colegiului şi dobândirea mijloacele necesa-
re pentru o mai bună desfăşurare a sa;

e. Examinarea formării şi a diverselor 
programe ale Colegiului Seraphicum.

 
140. Această Comisie se va întruni o 

dată pe an, de regulă la sfârşitul anului sco-
lastic (în mai sau la începutul lui iunie)154. 
Recomandările, observaţiile şi sugestiile 
Comisiei vor fi apoi transmise Definitoriului 
General pentru ratificarea lor.  

 

Membrii
Îndatoriri 
specifice

Se întrunește o 
dată pe an



 

ABREVIERI
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153  FO 108d
154 Până pe 15 februarie, secretarul comisiei va cere sugestii 

membrilor comisiei pentru a putea fixa agenda reuniunii 
care, odată stabilită, va fi comunicată şi membrilor până pe 
data de 15 aprilie. 

  



 1. Teme de prezentat în promovarea vocaţională:
a. procesul de discernământ vocaţional
b. viaţa Sfântului Francisc şi a altor figuri 

franciscane (după vârsta şi interesul 
persoanei);

c. prezenţa şi activitatea Ordinului în Provincie şi 
în lume;

d. locurile franciscane cu videocasete, diapozitive 
şi pe cât este posibil, cu vizite ghidate.

 2. Teme de prezentat în postulandat:
  
	 	 A.	asupra	dimensiunii	umane	a	vocaţiei

a. aspectele psihologice ale dezvoltării umane, 
inclusiv cel psihosexual;

b. dinamica de grup şi cum aceasta influenţează 
viaţa fraternă, de exemplu cum să se înfrunte 
conflictele;

c. metodologia pentru o cunoaştere mai bună de 
sine însuşi.

	 	 B.	asupra	cunoaşterii	credinţei
a. conţinuturile credinţei, aşa cum sunt prezentate 

în Catehismul Bisericii Catolice;
b. introducere în Biblie;

ANEXA A
(cursuri de spiritualitate şi de franciscanism 

pentru fiecare etapă de formare)
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c. introducere în viaţa liturgică şi sacramentală;
d. dimensiunea morală a persoanei umane şi legea 

morală creştină.
  
	 	 C.	asupra	cunoaşterii	vieţii	religioase	şi	a		 	
	 	 carismei	franciscane

a. viziunea globală a vieţii consacrate şi a vieţii 
religioase în particular;

b. prezentarea obiectivelor şi scopului 
postulandatului, bazându-se pe documentele 
recente ale Ordinului;

c. studiul vieţii Sfântului Francisc în contextul său 
social, cultural, eclezial şi religios;

d. introducerea în izvoarele franciscane (în mod 
special în biografiile clasice ale Sfântului 
Francisc);

e. prezentarea bogăţiei carismei franciscane şi 
diferitele sale realizări.

 3. Teme de prezentat în Noviciat:
  
	 	 A.	asupra	aprofundării	credinţei

a. aprofundarea vieţii liturgice şi a vieţii de 
rugăciune;

b. valorile teologice, biblice, spirituale şi juridice 
ale voturilor;

	 	 B.	asupra	cunoaşterii	carismei	franciscane
a. scrierile Sfântului Francisc; lectura Izvoarelor;
b. studiul Regulei Aprobate (Regola bollata);
c. Constituţiile, Statutele generale, Statutele 

provinciale (custodiale);
d. cunoaşterea propriei circumscripţii şi a istoriei ei;
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e. identitatea fratelui minor conventual în 
dezvoltarea ei de-a lungul istoriei;

 4. Teme de prezentat prezinte în perioata    
 voturilor temporare:

	 	 A.	teme	generale	asupra	vieţii	religioase
a. un studiu aprofundat al documentelor Bisericii 

despre viaţa consacrată, de exemplu Vita 
Consecrata, Viaţa Fraternă în Comunitate;

b. aspecte psihologice ale dezvoltării umane, 
personale şi comunitare;

c. Maria ca model de viaţă consacrată.

	 	 B.	teme	generale	asupra	carismei	franciscane
a. în afara temelor deja menţionate pentru 

noviciat, să se prevadă un studiu aprofundat al 
documentelor recente ale Ordinului;

b. ecologia integrală; intuiţii şi inspiraţii 
franciscane;

c. Francisc „fratele universal”; omul ecumenic;
d. particularitatea noii evanghelizări franciscane;
e. dimensiunea „conventuală” a carismei noastre;
f. integrarea celor două vocaţii: franciscană şi 

clericală;
g. direcţiunea spirituală după şcoala franciscană;

 5. Teme de prezentat în timpul formării    
 permanente 

	 	 A.	asupra	aspectului	personal	(creşterea		 	
	 	 spirituală	şi	sănătatea	personală)

a. teme asupra reînoirii spirituale după etapele vieţii;
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b. teme asupra agiornării şi convertirii continue;
c. teme asupra sănătăţii fizice, psihice, spirituale;
d. teme asupra integrării diferitelor aspecte ale 

personalităţii.
 
	 	 B.	asupra	aspectului	intelectual

a. teme din Sfânta Scriptură;
b. agiornarea teologică după diferitele materii;
c. agiornarea cunoaşterii mai aprofundată a 

carismei franciscane.

	 	 C.	asupra	aspectului	ministerial	şi	sacerdotal
a. teme care favoriezează o mai mare cunoaştere a 

metodelor moderne de evanghelizare şi slujire 
pastorală;

b. direcţiunea spirituală după şcoala franciscană;
c. linii directoare pentru noii gurdiani, parohi, 

formatori;
d. linii directoare pentru a concorda exigenţele 

pastorale cu cele ale vieţii comunitare.



APENDICE B
(cursuri de profil filosofico-teologic sau profesional)

 A. În filosofie:
a. panorama gândirii filosofice medievale;
b. istoria gândirii filosofice franciscane; 

principalele tematici;
c. voluntarismul ca fundament al eticii 

franciscane.

 B. În teologia dogmatică:
a. izvoarele de inspiraţie ale teologiei 

franciscane;
b. contribuţiile marilor teologi franciscani în 

câmpul teologic (Alexandru de Hales, Sfântul 
Anton, Sfântul Bonaventura, Fericitul. Duns 
Scot, etc.)

c. trăsături caracteristice ale teologiei 
bonaventuriene.

 C. În spiritualitate:
a. lectura spirituală franciscană a Bibliei;
b. istoria spiritualităţii medievale;
c. aspecte caracteristice ale experienţei ascetice şi 

mistica franciscană;
d. răspunsul franciscan la provocările omului de 

astăzi: opţiunea pentru cei săraci, non violenţa, 
solidaritatea.

 D. În evoluţia istorică a Ordinului:
a. problematica franciscană astăzi;
b. puncte critice ale istoriei franciscane: reforme, 

diviziuni, fraţii minori conventuali după 151�;
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c. prezenţa misionară ale Ordinului;
d. contribuţiile Ordinului în domeniul intelectual 

şi cultural;



APENDICE C
ELEMENTE CARE TREBUIE SĂ FIE CONSIDERATE ÎN 

ALEGEREA 
ŞI PREGĂTIREA FORMATORILOR

 Introducere: Este bine de amintit că formarea este 
o artă. Chiar dacă sunt principii valide pentru călăuzirea 
procesului formativ, folosirea lor eficace depinde foarte mult 
de capacitatea creativă a formatorului în folosirea propriilor 
intuiţii şi judecata sa bună în aplicarea principiilor la cazurile 
singulare.

1. Rămânând fermi la ceea ce s-a exprimat deja în Discipolatul 
Franciscan asupra calităţilor cerute viitorilor formatori, se crede 
oportun să se scoată în evidenţă următoarele caracteristici:

a. capacitatea de empatie, de ascultare în dialog;
b. capacitatea de a muncii în echipă;
c. capacitatea de a întrezări probelamticile într-o 

situaţie complexă pentru a putea ajuta formandul 
să depăşească dificultăţile sale.

 2. Programul formativ de pregătire al formatorilor 
trebuie să-l ajute pe fratele formator:

a. să cunoască tinerii de astăzi cu atitudinile, valorile, 
preocupările lor, etc. (orice generaţie are propriile 
caracteristice);

b. să cunoască bine valorile culturii în care este 
întrupată formarea cu atitudinile, comportamentele 
şi tradiţiile sale;

c. să cunoască spiritualitatea şi moştenirea franciscană, 
şi cum pot fi elementele comunicate în diferitele 
etape ale procesului formativ;

d. să cunoască documentele normative ale Bisericii şi 
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ale Ordinului cu privire la formare; 
e. să înveţe să aplice criteriile care guvernează fiecare 

etapă a formării, de exemplu: cum să discearnă 
dacă un postulant este pregătit pentru noviciat;

f. să accentueze importanţa atât a drumului personal al 
fiecărui formator cât şi necesitatea colaborării între 
membrii echipei formative a oricărei etape formative;

g. să participe la o perioadă de ucenicie;
h. să cunoască resursele disponibile (precum 

centre, experţi, chiar şi la nivel interprovincial şi 
interobedienţial).

3. Formarea particulară pentru minister; pe lângă o 
pregătire academică umanistico-filosofico-teologică 
adecvată:
a. Ştiinţele umane

- Elemente ale psiholgiei personalităţii;
- Elemente ale pshiopatologiei;
- Elemente ale psihologiei dezvoltării umane;
- Metoda pedagogică.

b. Teologia
- Teologia vieţii consacrate;
- Reflecţie teologică asupra ministerului 

prezbiteral.

c. Franciscanism
- Gândirea franciscană (elemente filosofice-

teologice);
- Spiritualitatea franciscană;
- Documente ale Ordinului/Bisericii asupra 

formării;
- Direcţiune spirituală şi  discernământ.



Apendice D
ANUL SABATIC

I.  Definiţia anului sabatic
 A. Anul sabatic este un efort intensiv şi continuu 
constituit dintr-o perioadă de timp în afara ritmului îndatoririlor 
normale ale fratelui cu scopul de:
 a. a actualiza un program care să-i permită să devină 
mai eficace, mai pregătit, mai satisfăcut şi mai cunoascător în 
ministerul său;
 b. a se reînoi spiritual într-un loc stabilit pentru 
dezvoltarea vieţii spirituale.

 B. Anul sabatic se desebeşte de: concediu (vacanţă), o 
reculegere, un concediu pe caz de boală, un timp de discernământ 
vocaţional, un timp de studiu pentru grade accademice.

 C. Cererea pentru un An sabatic nu scuteşte fratele de 
responsabilitatea de a continua formarea/educarea sa normală 
prin seminarii, conferinţe, „workshops”-uri, şcoala estivă şi/
sau serală, etc.

II.  Durata Anului Sabatic
 Perioada timpului permis pentru Anul sabatic va fi în 
armonie cu tipul de program care se cere. Perioada sabatică 
medie durează un an.

III.  Contemporaneitatea Anului sabatic
 Într-o provincie, numărul fraţilor care în acelaşi timp 
întenţionează să trăiască Anul sabatic trebuie să fie limitat în 
mod ordinar la unu sau doi la sută din numărul total de fraţil 
din Provincie.
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IV.  Timpul pentru Anul sabatic
 A. O cerere în acest sens poate să fie făcută după zece 
ani de la formarea iniţială;
 B. O cerere pentru un alt An sabatic poate fi făcută 
după opt ani de la primul.

V.  Modalitatea de a cere Anul sabatic
 A. După discernământul spiritual, o cerere pentru Anul sabatic 
este făcută în scris Ministrului Provincial şi definitorului său;
 
 B. Cererea trebuie să cuprindă:

 1. o scurtă descriere al Anului sabatic;
 2. scopul Anului sabatic;
 3. relaţia dintre Anul sabatic şi creşterea personală şi 
ministerul fratelui;
 4. costul programului şi acoperirea acestuia;
 5. locul;
 �. timpul aproximativ şi posibile alternative;
 �. impactul absenţei fratelui asupra propriului minister.

 C. O cerere pentru Anul sabatic trebuie să fie făcută cel 
puţin şase luni înainte de prezentarea ei pentru a fi aprobată.

VI.  Evaluarea unei cereri pentru Anul sabatic
 Aplicarea trebuie să fie evaluată după următoarele 
criterii:
 A. în baza celor propuse la punctul V.B. ( prezentat 
mai sus);
 B. vârsta;
 C. nevoile Provinciei;
 D. disponibilitatea celui care cere într-un anumi 
moment.
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VII.   Permisiunea Anului sabatic
 Ministrul Provincial cu Definitorul său să studieze 
cererea şi poate să ceară informaţii de la alţi fraţi. Cel care cere 
este informat de decizie.

VIII.  Acoperierea economică al Anului sabatic
 Pe cât este posibil, cheltuielile pentru o perioadă 
sabatică ar trebui să fie acoperite de concesiuni diecezane, de 
ministerul fratelui şi de comunitatea în care este de familie. 
Dacă, cu toate acestea, acoperirea este insuficientă. Provincia 
va avea grijă de ceea ce lipseşte.

IX.  Evaluarea Anului sabatic 
 La sfârşitul Anului sabatic, fratele trebuie să facă o 
relaţie a experieţei sale şi să o prezinte Ministrului Provincial.  
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