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INTRODUCERE 

 

 

 

 

 

 Capitolul general extraordinar, reunit la Ariccia (Roma), în zilele 

de 10 – 31 iulie 1998, s-a dedicat cu atenţie temei formării în Ordin. În 

afară de munca pregătitoare, făcută de fiecare în parte şi de grupuri de fraţi 

prin Instrumentum laboris făcut special pentru aceasta, pe parcursul 

Capitolului ne-am dedicat reflecţiei asupra scopului şi valorii formării, 

ascultării experienţelor concrete de formare în diferitele arii geografice, şi, 

în sfârşit, individualizării indicaţiilor de oferit întregului Ordin pentru anii 

apropiaţi. 

 

Este oportun să precizăm cu ce intenţie a lucrat Capitolul  şi ce fel 

de document – prezentul text – şi-a propus să ofere Ordinului. 

 

Reflectând asupra importanţei formării, privind la actuala situaţie 

concretă a Ordinului şi convins că „reînnoirea vieţii consacrate depinde în 

principal de formare” (VC 68), Capitolul şi-a dat seama de exigenţa de a 

afirma cu tărie că o intensă, clară şi comună angajare în câmpul formativ  

constituie valoarea primă şi indispensabilă prin care reînnoirea vieţii 

noastre consacrate franciscane ne este cerută cu insistenţă, în aceşti ani, de 

către Biserică, de ultimele Capitole generale (Mexic 1992 şi Assisi 1995) şi 

de chiar sfidările lumii actuale.  

 

Plecând de la această convingere, Capitolul nu şi-a propus să dea 

Ordinului o adevărată şi proprie Ratio formationis, nici un document care 

să enunţe o completă şi detaliată serie de principii formative, nici un text cu 

precise indicaţii cu caracter pedagogic. Fiind conştient că documentele, 

chiar cele recente, despre formarea la viaţa consacrată şi franciscană sunt 
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numeroase şi constituie deja o bogăţie din care se poate şi trebuie să 

scoatem din belşug1, Capitolul a înţeles să stimuleze întregul Ordin la: 

- o luare la cunoştinţă a indispensabilei necesităţi a unei formări 

iniţiale şi permanente serioase, bine programată şi bine îngrijită;  

- asumarea formării iniţiale şi permanente ca o reală, şi nu numai 

teoretică, prioritate în viaţa Provinciilor şi Custodiilor pentru anii 

următori; 

- efortul de a analiza cu o mai mare determinare şi fidelitate 

numeroasele şi validele norme, directive şi orientări de care 

dispunem datorită documentelor citate. 

 

Astfel se explică natura şi stilul acestui text care conţine fie 

indicaţii cu caracter normativ, fie indicaţii de tip exortativ. Primele 

corespund funcţiunii legislative a Capitolului general, celelalte la nu mai 

puţin importanta funcţiune de animare în Ordin. La sfârşitul documentului, 

o serie de moţiuni operative vor încerca să dea o ulterioară concreteţe 

directivelor enunţate în diferitele puncte ale documentului însuşi, oferind 

indicaţii pentru aceia – persoane şi organisme – care sunt chemaţi să 

desfăşoare misiuni de responsabilitate în Ordin la diferite nivele. 

 

Liniile maturizate pe parcursul lucrărilor capitulare pornesc de la 

analiza actualei practici formative a Ordinului, cu luminile şi umbrele sale 

(o analiză care a fost numai sintetic rechemată în document). Intenţionează 

să răspundă necesităţilor formative întâlnite în situaţia prezentă a Familiei 

noastre franciscane, chiar dacă nu are pretenţia să ofere soluţii uşoare la 

multele probleme puse angajării formative. 

                                                 
1 Reamintim în mod deosebit: IOAN PAUL II, Pastores dabo vobis, 

Exortaţie apostolică post-sinodală, 1992; Vita consecrata, exortaţie 

apostolică post-sinodală, 1996. CONGRAGAŢIA PENTRU INSTI-

TUTELE DI VIAŢĂ CONSACRATĂ ŞI SOCIETĂŢI DE VIAŢĂ 

APOSTOLICĂ, Potissimum institutionis, Directive asupra formării în 

Institutele religioase, 1990; Congregavit nos in unum Christi amor. La vita 

fraterna in comunità, 1994. CONGREGAŢIA PENTRU EDUCAŢIA 

CATOLICĂ ÎN SEMINARII ŞI INSTITUTELE DE STUDII, Directive 

asupra pregătirii educatorilor în seminarii, 1993. Discipolatul franciscan. 

Directorul general de formare al Fraţilor Minori Conventuali, Roma 1983; 

Presenza e testimonianza francescana conventuale verso il Duemila . 

Documentul Capitolului general extraordinar OFMConv. din 1992. 
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Capitolul exprimă convingerea că validitatea şi eficacitatea 

cerinţelor, directivelor şi propunerilor conţinute în acest document vor 

depinde de disponibilitatea tuturor membrilor Ordinului – superiori şi 

formatori mai întâi – ca să le primească drept un apel clar şi puternic la 

reînnoirea vieţii noastre. Totul va depinde, în sfârşit, de voinţa „de 

convertire”, de dorinţa autentică de a face Familia noastră mai fidelă 

carismei lui Francisc. Aceasta implică acceptarea acelei inevitabile oboseli 

care este recerută de fiecare adevărată reînnoire evanghelică.  

 

De aceea Capitolul, exercitându-şi slujirea de „supremă autoritate 

în Ordin” (Const 156,1), îi invită pe toţi fraţii să se simtă angajaţi, în 

următorii nouă ani, - după indicaţiile de timp care vor fi mai bine precizate 

în moţiunile finale – într-un efort comun care să recunoască în formare, 

iniţială şi permanentă, o prioritate clară şi precisă  a întregii noastre Familii 

franciscane în această trecere la al treilea mileniu creştin. De aceea, cere 

fiecărui frate minor conventual să primească deciziile şi indicaţiile 

capitulare cu spirit de credinţă şi de obedienţă şi, în acelaşi timp, cu 

simplitatea aceluia care se simte totdeauna în drum, că are totdeauna nevoie 

de ajutor, de sfat, de sprijin în urmarea lui Cristos. 

 

Punem, aşadar, acest text în mâinile fiecărui frate, îl încredinţăm 

consideraţiei şi discernământului Provinciilor, Custodiilor, comunităţilor 

pentru ca să-l primească drept un kairós, o ocazie preţioasă în acest timp 

dificil, dar şi provocator, al vieţii consacrate, o ocazie deosebită pentru 

„jubileu”, adică de reînnoire şi de convert ire, pentru a fi discipoli tot mai 

fideli şi plini de bucurie ai unicului Maestru şi Domn Isus Cristos.  

 

Protecţia Mariei, exemplul Părintelui nostru Sfântul Francisc de 

Assisi şi al atâtor fraţi ai noştri care ne-au precedat să ne călăuzească în 

acest angajament. 

 

 

 

                       

                 Fraţii capitulari 

 

 

          Ariccia, 31 iulie 1998 
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PREMIS Ă 

 

 

 

 

Acest document capitular ia în consideraţie cele trei dimensiuni 

principale sau arii ale vieţii franciscane: aceea a raportului cu Dumnezeu 

(sau spiritualitatea), aceea a fraternităţii (sau viaţa comunitară), aceea a 

misiunii (sau ministerul). 

 

În fiecare din aceste dimensiuni atenţia a fost focalizată asupra a 

trei faze sau puncte determinante ale iter-ului formativ al fratelui: 

 

- discernământul vocaţional: poate fi considerat ca procesul prin 

care se ajunge la decizia clară, conştientă şi definitivă de a se 

consacra Domnului în viaţa religioasă franciscană;  

 

- asimilarea carismei: înţeleasă ca acel drum formativ făcut în mod 

deosebit în formarea iniţială în care valorile proprii vieţii 

consacrate, în caracterizarea lor specific franciscană, sunt asumate 

de formand în profunzime, printr-o implicare totală a persoanei în 

diferitele sale facultăţi (minte, inimă, voinţă); rezultatul ar trebui 

să fie identificarea fratelui (identitatea) cu mai sus amintitele 

valori şi cu grupul (institut sau comunitate) care le urmăreşte;  

 

- formarea permanentă: capacitatea - angajarea fratelui care a 

încheiat formarea iniţială în a-şi păstra propria identitate vie şi 

fidelă faţă de angajarea vieţii asumate şi de a-şi exprima răspunsul 

la vocaţia sa în modalitatea potrivită la schimbarea situaţiilor 

personale şi a situaţiilor externe. 

 

Dincolo de aceste trei mari arii sau dimensiuni, Capitolul a luat în 

consideraţie patru teme particulare, care s-ar părea că se prezintă în Ordin, 

chiar dacă nu peste tot în acelaşi mod, ca fiind vrednice de o atenţie 

deosebită: 
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- Formarea formatorilor constituie, pentru multe jurisdicţii, o 

problemă acută şi pentru că formarea apare to t mai exigentă. 

Improvizarea în acest domeniu, oricât de mult ar fi susţinută de 

bunăvoinţă, poate avea consecinţe dăunătoare. 

 

- Trecerea de la formarea iniţială la formarea permanentă  indică 

momentul sau faza, delicată în mod deosebit, în care fratele, 

încheindu-şi formarea iniţială într-o casă formativă, trece într-o 

comunitate a propriei Jurisdicţii, sau în orice caz a Ordinului, 

înserându-se în ea pentru a-şi asuma în mod obişnuit o respon-

sabilitate de tip ministerial sau educativ sau de alt fel. Acest 

moment este recunoscut, astăzi, de toţi ca având nevoie de o 

atenţie deosebită. 

 

- Formarea „fraţilor” religioşi, adică a fraţilor care nu sunt ori-

entaţi spre prezbiterat, a asumat în aceşti ultimi ani, o relevanţă 

deosebită în Ordin, datorită conceptului de „fraternitate” şi prin 

urmare de „egalitate” care caracterizează viaţa noastră (în trecut 

foarte „marcată” de deosebirea dintre preoţi şi fraţi); recunoaşterea 

valorii vieţii consacrate ca atare, pornind de la prezbiterat; faptul 

că şi fratele ne-prezbiter este chemat, prin vocaţie, să desfăşoare în 

Biserică o misiune, etc. 

 

- Formarea intelectuală ca una dintre dimensiunile specifice ale 

formării. Diferitele schimbări verificate în ultimii ani au făcut mai 

puţin uniformă pregătirea culturală de bază şi mai dificilă o for-

mare filosofică-teologică-spirituală-pastorală fundamentată pe ba-

ze solide doctrinare. În acest cadru se plasează şi funcţia specifică 

a Facultăţii Teologice a Ordinului, chemată expres să păstreze, să 

transmită şi să aprofundeze o tradiţie teologică „a noastră”. 

 

Asupra acestor şapte teme (trei principale şi patru particulare) 

Capitolul a făcut, mai întâi, o analiză a situaţiei prezente în Ordin (SITU-

AŢIA); prin urmare a elaborat decizii precise (MOŢIUNILE), nu numai 

enunţate dar şi ilustrate pe scurt şi motivate (CÂTEVA ELEMENTE 

EXPLICATIVE); în sfârşit a oferit o serie de directive sau indicaţii sau 

sugestii cu caracter operativ (LINII DE ACŢIUNE). 
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TEME  PRINCIPALE 

 

 

 

 

I. A  FORMA  OAMENI  AI  LUI  
DUMNEZEU 

 

 

 

I. DISCERNĂMÂNTUL VOCAŢIONAL 
 

 

 

SITUAŢIA 

 

1. Exortaţia apostolică Vita consecrata se exprimă astfel despre 

sensul consacrării: „Aici este sensul vocaţiei la viaţa consacrată: o iniţiativă 

ce vine cu totul de la Tatăl (cf. In 15,16), care le cere celor pe care i-a ales 

răspunsul unei dăruiri totale şi exclusive” (VC 17). Vocaţia este chemarea 

lui Dumnezeu şi răspunsul omului. Astăzi, constatăm că mulţi tineri simt 

chemarea de a-l urma pe Domnul pe calea lui Francisc de Assisi. Cererea 

lor trebuie să fie primită cu recunoştinţă pentru darul vocaţiilor pe care 

Domnul le face Bisericii sale şi al noilor fraţi pentru Familia noastră: ei 

sunt, aşa cum ne-a învăţat Seraficul Părinte „darul lui Dumnezeu” (cf. 

Testament 14: FF 116). În acelaşi timp se cere fraternităţii noastre să-i ajute 

pe aceşti tineri pe drumul discernământului lor în aşa fel încât răspunsul lor 

să fie autentic şi tot mai matur. 

 

2. Capitolul a constatat că în ultimii ani a crescut, în diferite 

Provincii, o anumită atenţie faţă de discernământul vocaţional, de actualizat 

înainte de diferitele etape ale formării. El s -a finalizat prin a fundamenta 

drumul vocaţional pe baze solide (cf. PI 89). Într-adevăr, se observă că 
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dorinţa candidaţilor de a intra în viaţa religioasă are nevoie să fie clarificată 

şi purificată de tot ceea ce nu este autentic şi dusă la maturizare. Candidaţii 

care intră pe drumul vocaţional, adesea, ajung în casele noastre formative 

cu un bagaj de experienţe nu totdeauna pozitive. Situaţii problematice cu 

caracter familiar şi experienţe particulare de viaţă pot lăsa în ei anumite 

răni, fie în sfera spirituală, cu o insuficientă educaţie morală din cauza 

relativismului şi a subiectivismului, fie în cel psihologic şi psihosexual. La 

aceste probleme se adaugă cele care derivă din influenţa mentalităţii 

seculariste, materialiste, hedoniste. În sfârşit, deşi există în ei căutarea lui 

Dumnezeu şi dorinţa de a face voinţa lui, nu este rar să întâlnim o credinţă 

firavă şi puţin aprofundată. 

Pentru a-i ajuta pe formatori, fiind însărcinaţi de Biserică şi de 

Ordin să facă un discernământ înţelept şi să formeze tineri care să ştie să 

recunoască şi să asume, în viaţa lor, un primat real al lui Dumnezeu, 

Capitolul decide următoarele: 

 

MOŢIUNEA n. 1 
 

În ceea ce priveşte o serioasă formare spirituală, Capitolul 

general stabileşte ca toate Jurisdicţiile Ordinului să adopte criterii 

riguroase în acceptarea candidaţilor la postulandat. 

 

CÂTEVA ELEMENTE EXPLICATIVE 

 

3. Intrarea în postulandat se recunoaşte ca fiind un moment de o 

importanţă deosebită în drumul vocaţional al tânărului. Aşadar, candidatul 

trebuie să fie obiectul atenţiei, în aşa fel încât alegerea de a intra în 

postulandat să fie rodul unui discernământ făcut cu atenţie. Căci absenţa 

unor condiţii de bază compromite un drum formativ care deja în 

postulandat trebuie să aibă caracterul unei serioase iniţieri la viaţa con -

sacrată. Postulandatul nu trebuie să fie considerat ca prima apropiere de 

viaţa noastră; aceasta ar fi trebuit să se fi verificat prin contactele prelungite 

cu animatorii vocaţionali şi prin întâlnirile vocaţionale şi şederea în „co-

munităţile de primire” sau de „pre-postulandat”. Într-adevăr, se întâlnesc 

adesea istorii personale, carenţe sau răni mai mult sau mai puţin evidente în 

persoana formandului, care pot, pe de o parte, să întunece aspectele pozitive 

ale persoanei iar pe de altă parte să facă destul de dificil raportul cu 

Dumnezeu liber, profund şi matur aşa cum este recerut unui consacrat.  
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LINII DE ACŢIUNE 

 

Câteva mijloace 

 

4. În sfera personalităţii şi a motivaţiilor: 

 

a. Înainte de a admite un tânăr la drumul vocaţional, for-

matorii trebuie să facă o atentă evaluare a personalităţii 

sale şi a motivaţiilor care îl determină să intre în Ordin, în 

mod deosebit motivaţiile care stau la baza alegerii sale 

pentru viaţa „religioasă”, adică pentru o viaţă în care 

raportul cu Dumnezeu este central. 

b. Formatorii să aibă o cunoaştere aprofundată despre expe -

rienţele de viaţă ale candidatului în aşa fel încât să aibă 

elementele pentru a evalua ambientul familiar, stilul de 

viaţă de mai înainte, starea sănătăţii sale fizice şi psihice. 

c. Înainte de intrarea, sau în timpul postulandatului, o eva-

luare făcută de un psiholog competent şi un expert în 

motivaţiile de credinţă şi în problemele legate de alegerea 

vocaţională, pot oferi un ajutor deosebit fie celor care 

trebuie să decidă pentru admiterea la postulandat, fie 

formatorilor candidatului în postulandat şi în etapele 

succesive. 

 

5. În sfera vieţii de credinţă: 

 

Se cere cu insistenţă, în candidat, prezenţa unui drum de credinţă 

deja suficient de actualizat şi verificabil (ţinând cont de contextul socio-

cultural şi eclezial), în aşa fel încât să permită o serioasă iniţiere la viaţa 

consacrată. 

 

6. În sfera mărturiei comunitare: 

 

Pentru realizarea unui adecvat discernământ vocaţional, care com-

portă şi o adecvată cunoaştere a vieţii religioase franciscane din partea 

candidatului este necesar ca toate comunităţile să fie în stare să dea o 

autentică mărturie despre carisma franciscană, mai ales în dimensiunea 

rugăciunii-contemplaţiei. Unele dintre ele să aibă funcţiunea  de comunităţi 
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de primire, unde posibilii candidaţi pot să cunoască şi să condividă viaţa 

noastră de rugăciune şi de fraternitate. 

 

Angajamentele Jurisdicţiilor şi Conferinţelor 

 

7. Jurisdicţiile să facă în aşa fel încât să dispună de fraţi care să fie 

în stare să împlinească serios discernământul asupra candidaţilor la postu -

landat, mai apoi şi la noviciat. În cazul că nu dispun de fraţi capabili să 

desfăşoare cu competenţă un astfel de angajament, trebuie să se înzestreze 

cu astfel de persoane, cu preţul sacrificării altor realităţi ale Jurisdicţiei. 

Acolo unde este posibil, Conferinţa sau Federaţia să constituie o echipă de 

experţi care să fie în stare să-i ajute pe formatori în actualizarea discer-

nământului recerut. 

 

Responsabili şi verificări 

 

8. Capitolele provinciale, în verificarea lor asupra cvadrieniului 

încheiat, să  examineze cu atenţie îndeplinirea unui serios discernământ vo -

caţional înainte şi în timpul postulandatului. Acelaşi lucru să se facă şi din 

partea vizitatorilor (spre exemplu vizitatorul general şi custodele capitular). 

Guvernul Ordinului, în cazul că nu întâlneşte astfel de practici, 

după ce a  dialogat cu guvernul local, va evalua cazul de suspendare tem-

porală a postulandatului. 

 

 

 
II. ASIMILAREA CARISMEI 

 

 

 

SITUAŢIA 

 

9. În Ordin, se dă din ce în ce mai mult seama că formarea iniţială 

„este motivată înainte de toate de chemarea lui Dumnezeu, care cheamă pe 

fiecare dintre ai săi în orice moment şi în noi circumstanţe (PI 67); mai 

mult încă, ea are ca obiectiv fundamental acela de a-l conduce pe formand 

la dobândirea unei mature vieţi spirituale, centrată pe un solid şi profund 

raport cu Dumnezeu (cf. DF 65.68). Căci formarea trebuie să tindă mai ales 

la a pregăti în consacrat o „con-figurare cu Domnul Isus şi la dăruirea totală 
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de sine” (VC 65). Aceasta a condus, spre exemplu, în ultimii ani, la a îngriji 

în mare măsură rugăciunea comunitară în diferitele sale expresii, la a fa -

voriza valorificarea direcţiunii spirituale, la a programa iniţiative pentru a 

cunoaşte într-un mod mai potrivit conţinutul spiritualităţii franciscane. 

Pentru a fi adevăraţi „oameni ai lui Dumnezeu”, se intuieşte şi importanţa 

asumării unei atitudini critice faţă de societate, inspirată din criteriile 

„înţelepciunii evanghelice”. 

 

10. Capitolul este convins că în formarea iniţială trebuie să se 

muncească într-o măsură mai mare pentru a forma „oameni ai lui Dum-

nezeu”, mai ales în anumite Jurisdicţii. Se semnalează anumite carenţe care 

recer intervenţii: 

- absenţa formatorilor pregătiţi în mod potrivit pentru a însoţi p e 

tineri pe serioase drumuri spirituale; 

- carenţa conţinutului specific franciscan în formarea spirituală şi 

intelectuală; 

- proiecte formative improvizate sau puţin definite în ceea ce pri-

veşte formarea în raportul cu Dumnezeu;  

- educaţia deficientă la viaţa de rugăciune, la ascultarea Cuvântului, 

la lectio divina, etc.; 

- lipsa, în casele de formare, a directorilor spirituali care să aparţină 

Familiei noastre, şi, atunci când sunt, nu totdeauna sunt pregătiţi să 

fie valide călăuze spirituale. 

Ţinând cont de toate acestea, Capitolul a stabilit următoarele: 

 

MOŢIUNEA n. 2 

 

Pentru a favoriza în tânăr, în drumul vocaţional, primatul lui 

Dumnezeu revelat de Isus din Nazaret şi interiorizarea carismei fran-

ciscane conventuale, să fie stabilit în fiecare Jurisdicţie un  itinerar 

formativ specific, bine definit, actualizat cu fidelitate şi verificat în mod 

potrivit. 

 

CÂTEVA ELEMENTE EXPLICATIVE 

 

11. Diferite Conferinţe şi Jurisdicţii au elaborat deja Directorii de 

formare, altele încă au o anumită tendinţă de a improviza drumuri şi me-

tode formative. În orice caz, nu lipsesc indicaţii formative destul de valide, 

fie în documentele Magisteriului Bisericii, fie în documentele Ordinului (în 
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mod deosebit Discipolatul franciscan). Ceea ce se verifică deseori, totuşi, 

este faptul că indicaţiile sau prescrierile nu sunt actualizate, sau găsesc 

aplicări mai puţin riguroase, sub pretextul că sunt situaţii particulare dificile 

(mai ales în fundaţiile recente, în Jurisdicţiile lipsite de personal formativ, 

etc.). Moţiunea capitulară n. 2 intenţionează să facă în aşa fel încât normele 

care conduc formarea, în special formarea spirituală, să fie observate cu 

mai mare rigoare în ceea ce priveşte trecutul. 

 

12. Marele număr de profeşi temporali ieşiţi din Ordin în ultimii 

douăzeci de ani, dacă pe de o parte indică faptul că mulţi tineri au avut 

posibilitatea să-şi clarifice vocaţia lor în perioada voturilor temporare, pune 

în lumină şi faptul că mulţi poate au fost admişi la noviciat şi la primele 

voturi fără un adecvat drum formativ, mai ales spiritual. Aceasta s -a 

întâmplat şi din cauza lipsei, în trecut, a instrumentelor de discernământ de 

care dispunem astăzi. Părăsirile Ordinului după voturile solemne, după 

prezbiterat, ca de altfel şi situaţiile iregulare, par să indice că în aceste 

persoane nu a fost o adecvată asimilare a valorilor proprii consacrării 

religioase şi vieţii franciscane. De altfel trebuie subliniat că, nu în puţine 

cazuri, aceasta trebuie să se impute lipsei în grija de propria formare 

permanentă. 

 

LINII DE ACŢIUNE 

 

Câteva mijloace posibile 

 

13. În itinerarul de asimilare al carismei să se pună în evidenţă, 

mai întâi de toate, drumul de maturizare al credinţei, apoi, realitatea vieţii 

consacrate şi în sfârşit carisma franciscană conventuală . Acest itinerar să 

fie gradat, să aibă continuitate în diferitele etape formative şi să fie cu grijă 

însoţit de responsabilii formării, mai ales prin indispensabilul instrument al 

colocviului formativ personal. 

 

14.   Mai precis: 

 

a. În ceea ce priveşte maturizarea credinţei se recere: 

- o puternică experienţă cu Dumnezeu printr-o treptată introducere 

în rugăciunea personală şi comunitară;  

- un contact profund cu Cuvântul lui Dumnezeu care să permită să -l 

înţeleagă, să se roage cu el, să-l trăiască; 
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- o aprofundare a vieţii sacramentale care s ă-i permită o trăire 

conştientă a acesteia. 

 

b. În ceea ce priveşte viaţa consacrată: 

- candidatul să fie ajutat să înţeleagă că viaţa consacrată se înră -

dăcinează în vocaţia baptismală şi este o totală dăruire de sine 

prin sfaturile evanghelice şi viaţa în fraternitate; de aceea trebuie 

să-şi asume această experienţă ca pe un itinerar de convertire care 

să-l ducă la acceptarea Împărăţiei lui Dumnezeu vestită de Cristos. 

 

c. În ceea ce priveşte vocaţia franciscană conventuală : 

- tinerii să fie introduşi în mod gradat în carisma franciscană 

conventuală prin prezentarea conţinutului ei şi cunoaşterea per-

soanelor, a locurilor, a evenimentelor care au format tradiţia 

conventuală; 

- să se favorizeze, acolo unde este posibil, întâlniri şi schimburi de 

experienţă cu fraţii în formare din alte Familii franciscane din 

Primul Ordin. 

 

15. Direcţiunea spirituală constituie o mediere esenţială pentru 

asimilarea unei profunde vieţi spirituale după carisma noastră. Pentru 

aceasta trebuie să se aleagă directori spirituali, în perioada de formare 

iniţială, fraţi care să aibă capacitatea de a desfăşura această slujire într-o 

formă adecvată, dacă e posibil printr-o pregătire specifică şi să fie în 

contact strâns cu comunitatea formativă. 

 

Angajamentele Jurisdicţiilor şi Conferinţelor 

 

16. Obligaţia de a pregăti formatori trebuie să fie prima preocupare 

a fiecărei Jurisdicţii, chiar şi pentru acelea care nu au case de formare 

proprii (vezi mai departe: formarea formatorilor). Pentru această obligaţie 

va fi sacrificată orice altă realitate a Provinciei, în afară de cazul în care este 

vorba de prezenţe la care, în mod absolut, nu se poate renunţa. Ministrul 

provincial sau custodele, în căutarea responsabililor caselor Provinciei de 

prezentat în Capitolul provincial sau custodial, să se preocupe întâi de toate 

de alegerea formatorilor. Jurisdicţiile care beneficiază de case de formare 

inter-provinciale au obligaţia gravă de a colabora, punând la dispoziţie fraţi 

din Jurisdicţia proprie adaptaţi şi pregătiţi în câmpul formativ, mai ales 

fraţii cu o specializare în domeniul spiritualităţii franciscane. 
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Să nu fie înmulţite casele de formare în absenţa formatorilor pre -

gătiţi; să se favorizeze, în schimb, pe cât va fi posibil, colaborarea dintre 

Jurisdicţiile aceleiaşi arii culturale. 

 

Responsabili şi verificări 

 

18. Miniştrii / custozii să viziteze deseori casele de formare, să 

dialogheze cu formatorii şi cu formanzii şi să verifice împreună cu res -

ponsabilii formarea spirituală a candidaţilor. 

Vizitatorii (miniştrii, custozii, custozii capitulari, vizitatorii gene-

rali) să verifice cu o atenţie deosebită angajamentul formativ spiritual în 

casele de formare. 

 

19. Guvernul Ordinului să dea permisiunea pentru ridicarea unei 

case de noviciat şi post-noviciat numai dacă sunt toate cele recerute pent ru 

o bună formare spirituală. Dacă este necesar, după ce a dialogat cu guvernul 

Jurisdicţiei, să evalueze oportunitatea de a suspenda nihil obstat -ul unei 

case de formare. 

 

 

 
III. FORMAREA PERMANENTĂ 

 

 

 

SITUAŢIA 

 

20. Analizarea situaţiei Ordinului face să se ivească o sensibilitate 

nouă care creşte mereu şi care face să se ia cunoştinţă într-o manieră foarte 

acută de dificultatea, în multe comunităţi ale Familiei noastre religioase, de 

a armoniza în mod potrivit viaţa de rugăciune-contemplaţie, în diferitele 

sale expresii, cu activitatea apostolică. Dacă se măreşte numărul fraţilor 

care, chiar cu iniţiative individuale, îşi procură timp pentru reflecţie, 

rugăciune, revizuirea propriei vieţi spirituale, pare să fie încă însemnat 

numărul acelora care, în numele apostolatului, se sustrag fie de la datoriile 

de rugăciune şi meditaţie comunitară, fie de la o angajare personală în 

îngrijirea propriei vieţi spirituale şi a propriei formări. Într-adevăr, nu 

trebuie uitat, , că „nimeni nu se poate dispensa de datoria de a da atenţie 
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propriei creşteri umane şi religioase” şi că „în nici o etapă a vieţii nu ne 

putem considera atât de siguri pe noi înşine şi de fervoroşi încât să 

excludem necesitatea unor eforturi anume pentru a ne asigura perseverenţa 

în fidelitate” (VC 69). 

 

21. La fel se afirmă forme de „revizuire a vieţii” sau de „dis -

cernământ comunitar” care ajută fraternitatea să facă mai coerent raportul 

dintre credinţă şi viaţă şi să facă alegeri în armonie cu Evanghelia. Dar 

pentru multe comunităţi aceste practici sunt încă necunoscute; la fel se 

observă o insuficientă capacitate şi disponibilitate în comunicarea expe -

rienţei de credinţă şi de trăire spirituală în comunitate (cf. VFC 32), în mod 

special în momentul privilegiat al Capitolelor conventuale, şi o lipsă de 

osmoză între rugăciune şi viaţa fraternă. În sfârşit, este scoasă în relief o 

excesivă diversitate între cantitatea şi calitatea rugăciunii ambientelor 

formative şi aceea a comunităţilor cu viaţă apostolică. Aceasta interoghează 

toate comunităţile, mai ales atunci când primesc fraţi tineri care au încheiat 

formarea iniţială şi cu entuziasmul lor stimulează la o rugăciune mai 

participată şi mai îngrijită. 

Fiind conştient de importanţa vieţii de rugăciune, pe care Sfântul 

Francisc o recomanda să o dorească mai presus decât oricare alt lucru (cf. 

Rb 10,8-9: FF 104), pentru ca să fie cu adevărat semnificativă consacrarea 

noastră, Capitolul a stabilit următoarele: 

 

MOŢIUNEA n. 3 

 

În următorii nouă ani Ordinul, jurisdicţiile, comunităţile şi 

fiecare frate sunt obligaţi să depună un efort deosebit pentru a se 

reînnoi şi creşte în dimensiunea franciscană a rugăciunii -contemplării, 

angajându-se mai ales în a determina şi actualiza modalităţi concrete 

pentru a armoniza rugăciunea, fraternitatea şi apostolatul. 

 

CÂTEVA ELEMENTE EXPLICATIVE 

 

22. Documentele recente ale Bisericii, în mod deosebit Vita 

consecrata, pun în lumină importanţa decisivă a dimensiunii spirituale (cf. 

VC 93) şi a primatului lui Dumnezeu în viaţa consacrată. Căci ea este, întâi 

de toate, o confessio Trinitatis (cf. VC 16). Părăsirea rugăciunii comunitare, 

a meditaţiei, a reculegerilor spirituale, ca şi absenţa direcţiunii spirituale şi 
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a altor momente de verificare şi de „reîncărcare” spirituală, fac din frate un 

operator pastoral care nu mai este în stare să comunice o credinţă vie. 

 

23. Reînnoirea vieţii consacrate recerută de Biserică şi de sfidările 

lumii contemporane este, întâi de toate, o reînnoire spirituală: este vorba 

aici de un raport mai profund cu Dumnezeu, o grijă mai intensă faţă de 

viaţa spirituală (cf. Const. 68, 1-2), o alegere mai radicală a Fericirilor, 

alegere susţinută de motivaţii „forte”, scoase din raportul zilnic cu Cuvântul 

lui Dumnezeu şi dintr-un contact mai viu şi obişnuit cu Izvoarele 

franciscane. 

 

LINII DE ACŢIUNE 

 

Câteva mijloace posibile 

 

24. Deschidere faţă de acţiunea Spiritului  

 

a. Capitolul conventual  trebuie înţeles şi trăit de fiecare comunitate 

ca locul privilegiat de ascultare a Sfântului Duh, pentru a discerne 

împreună, prin dialogul sincer dintre fraţi, ceea ce Domnul vrea de 

la noi (cf. Const. 88,2); de aceea trebuie să fie pregătit în mod 

adecvat. 

b. Comunitatea şi fiecare frate în parte trebuie să dispună de spaţii şi 

de timp de tăcere (în timpul zilei, în timpul săptămânii şi al lunii) 

în aşa fel încât să favorizeze contactul personal cu Domnul şi să se 

îngrijească de propria reînnoire spirituală (cf. Const. 76; 77, 1-2). 

c. În fiecare Provincie/Custodie să fie favorizată experienţa sihăs -

triei, ca timp şi loc de rugăciune şi de contemplare prelungită, 

după spiritul textului Sfântului Francisc Despre comportamentul 

fraţilor în sihăstrii (cf. şi Const. 77,3). 

 

25. A se reînnoi şi a creşte în carisma franciscană conventuală  

 

a. Pentru a creşte şi pentru a ne reînnoi în carisma noastră este ne -

cesar să ne însuşim o mentalitate care recunoaşte indispensabilă 

formarea permanentă (cf. DF 84). Aceasta trebuie să conducă la a 

considera ca fiind normal faptul că fiecare frate să fie chemat să ia 

parte la iniţiativele de formare permanentă cu caracter obligatoriu 

(cf. PTF 19), 
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b. Experienţele de formare permanentă trebuie să fie programate cu 

grijă în fiecare Jurisdicţie. Între diferitele iniţiative trebuie să fie 

organizate cursuri de formare franciscană şi de aprofundare a va -

lorilor sale. Acolo unde este posibil, este de dorit ca anumite 

cursuri să fie organizate în comuniune şi colaborare cu celelalte 

familii franciscane din Primul Ordin. 

c. Să fie prevăzut timp, cu termene regulate, în care fraţii să fie 

invitaţi să verifice cu sinceritate fidelitatea lor faţă de vocaţia bap -

tismală-religioasă-franciscană (şi eventual sacerdotală), şi să se 

indice drumuri personale de creştere în viaţa spirituală. 

d. Să fie favorizate exerciţiile spirituale cu conţinut franciscan. 

 

26. Integrarea între rugăciune şi apostolat  

 

a. Fiecare comunitate trebuie să caute acea unitate de viaţă după care 

rugăciunea devine sufletul apostolatului dar şi apostolatul vivifică 

şi stimulează rugăciunea (cf. Const.  123,1). 

b. Fiecare fraternitate trebuie să-şi ofere un proiect comunitar prin 

care să armonizeze viaţa de rugăciune cu munca apostolică. Din 

cauza activismului, care de acum atinge fiecare comunitate de -a 

noastră, trebuie să redăm prioritate rugăciunii şi vieţii fraterne. 

 

Angajamentele Jurisdicţiilor şi Conferinţelor 

 

27. Provinciile şi Custodiile trebuie să studieze modul de a face să 

se nască în fraţi profunda convingere a absolutei necesităţi a formării per-

manente (cf. VC 69; DF 90). Aşadar, să fie elaborate programe reale, 

progresive, adecvate condiţiilor culturale şi de vârstă a fraţilor. Trebuie să 

se facă tot posibilul de a crea iniţiative comune în Conferinţe şi federaţii, 

acolo unde aceasta ar putea fi posibil de actualizat. 

 

28. Miniştrii / custozii trebuie să asigure fiecărui frate posibilitatea 

de a se dedica  propriei formări şi grijii de propria viaţă spirituală. Atunci 

când comunităţile l-ar împiedica pe un frate să aibă timp pentru formarea 

permanentă, ministrul / custodele trebuie să intervină cu autoritatea sa.  

 

29. Acolo unde viaţa de rugăciune, timpul care trebuie oferit vieţii 

spirituale, comunitar sau individual, sunt împiedicate de munca excesivă 
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sau numărul mic al membrilor comunităţii, cu seriozitate trebuie să se 

gândească  o redimensionare a prezenţelor provinciale sau custodiale.  

 

Responsabili şi verificări 

 

30. Prima datorie a ministrului / custodelui şi a Definitoriului său 

este animarea spirituală a jurisdicţiilor şi comunităţilor. Datoria guar-

dianului este aceea de a anima şi organiza viaţa fraternă în aşa fel încât să 

fie asigurat  timpul pentru rugăciune, pentru întâlnirea fraternă şi de 

spiritualitate. 

 

31. Este bine ca fiecare frate să-şi elaboreze proiectul său anual de 

formare permanentă, concordându-l cu al comunităţii sale şi comunicându-l 

şi ministrului provincial. 

 

32. Guvernul Ordinului, în dialog cu guvernul jurisdicţiei, să 

procedeze la închiderea unei case (după norma din Const. 29,5), atunci 

când se constată o absenţă sistematică de la viaţa de rugăciune comunitară 

prin lipsa unui număr suficient de fraţi. 
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II. FORMAREA LA VIAŢA FRATERNĂ 
 

 

 

 

 

I. DISCERNĂMÂNTUL VOCAŢIONAL 
 

 

 

SITUAŢIA 

 

33. „Şi oriunde sunt şi se vor afla fraţii, să se arate familiari între 

ei” (Rb 6,8: FF 91). Cuvintele pline de autoritate ale Seraficului Părinte 

conţin, într-o sinteză extremă, realitatea şi proiectul vieţii noastre fraterne. 

Aici ne recunoaştem fraţi: acesta este – după intuiţia Sfântului Francisc – 

stilul modului nostru de a sta împreună şi încă ajutorul care ne permite să 

îmbrăţişăm viaţa de minoritate. Dar totdeauna este necesar să creştem în 

fraternitate şi în familiaritate, construind împreună o viaţă în comun având 

în centrul ei Cuvântul şi Prezenţa lui Cristos. Ordinul realizează un drum în 

această direcţie (cf. PTF 2; ASS 9-10). Atragem atenţia că viaţa franciscană, 

împreună cu minoritatea şi conventualitatea, caracterizează, astăzi, identi-

tatea noastră de consacraţi. Nutrim dorinţa profundă, uneori confuză, alteori 

mai clară, după o viaţă comunitară autentică. Ne dăm seama că viaţa de 

fraternitate trăită cu angajare devine, prin ea însăşi, vestire evanghelică. Ea  

poate deveni şi o eficace propunere vocaţională pentru ca tinerii care simt 

un anumit interes pentru viaţa noastră să vadă aici o rechemare puternică şi 

o concretă valoare trăită care deseori îi atrage cu putere. 

 

34. Însă nu putem ascunde oboseala şi rănile deseori prezente în 

realităţile fraternităţilor noastre: închidere, dificultăţi în a stabili relaţii au -

tentice şi a condivide cu adevărat diferitele dimensiuni ale vieţii noastre, 

atitudini individualiste şi de auto-izolare, care împiedică participarea dep li-

nă la viaţa comunităţii şi slăbesc capacitatea de a-şi asuma angajamentele 
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apostolice comunitare. Toate acestea pun întrebări discernământului voca -

ţional, deoarece trebuie să se constate că, deseori, situaţiile de izolare, de 

greutate în a colabora erau prezente încă de la începutul drumului vocaţi-

onal şi nu au fost evaluate cu atenţie la timpul lor de către formatori. De 

aceea apare ca fiind indispensabil ca tinerii să fie ajutaţi să discearnă cu 

atenţie atitudinile lor pentru viaţa fraternă.  

În vederea acestui scop Capitolul decide ceea ce urmează: 

 

 

MOŢIUNEA n. 4 

 

Pentru a garanta o autentică maturizare în viaţa fraternă, 

formatorii să fie riguroşi în a verifica în candidaţi, încă de la începutul 

drumului lor vocaţional, capacitatea de a trăi autentice relaţii fraterne. 

 

CÂTEVA ELEMENTE EXPLICATIVE 

 

35. Capacitatea pentru viaţa fraternă trebuie considerată ca unul 

dintre elementele importante în discernământul vocaţional al unui tânăr 

care cere să facă parte din Familia noastră religioasă. Formatorii, împreună 

cu alte aspecte considerate indispensabile pentru o autentică vocaţie fran -

ciscană (un profund raport cu Dumnezeu şi deschidere faţă de misiune), 

trebuie să poată găsi semnele concrete ale unei predispoziţii la o matură 

viaţă comunitară. Se va evita în acest fel intrarea în Ordin a tinerilor care 

vor experimenta, mai apoi, serioase dificultăţi în relaţii, sau o excesivă 

oboseală în a se obişnui cu un stil comunitar, sau tendinţa de a fugi în 

particular şi a se închide în faţa unui adevărat drum de fraternitate. 

 

LINII DE ACŢIUNE 

 

Câteva mijloace posibile 

 

36. Verificarea capacităţii de a-şi asuma angajamente proprii vieţii 

fraterne priveşte mai ales două arii: 

 

a. aria experimentală: capacitatea candidatului pentru viaţa 

comunitară este evaluată prin  întâlniri de grup, momente 

forte de verificare, auto-evaluare referitor la stilul rela-

ţional (cf. DF 50). Pentru a permite candidatului şi 
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formatorilor o serioasă verificare a capacităţilor pentru 

viaţa comunitară, postulandatul nu ar trebui să dureze ma i 

puţin de un an şi trebuie să fie petrecut într-o comunitate 

formată, cu prezenţa unui număr de fraţi care să permită o 

adevărată viaţă fraternă (cf. DF 51); 

 

b. aria evaluării personalităţii: trebuie să se facă tot posi-

bilul unei evaluări a personalităţii candidatului; ea va fi 

făcută de o persoană competentă, în stare să cunoască 

exigenţele vieţii religioase şi să verifice atitudinile tână -

rului de a trăi dimensiunea comunitară. Să se facă cu 

toată grija această evaluare, dat fiind faptul că prezenţa 

persoanelor problematice prejudiciază munca formativă. 

În candidat trebuie să se verifice mai ales: prezenţa 

autonomiei şi a unui sănătos spirit de iniţiativă conjugat 

cu disponibilitatea de a asculta; capacitatea de a trăi re -

laţii interpersonale, de a stabili prietenii deschise şi ma-

ture, de a lucra în grup; capacitatea de a se confrunta în 

mod matur cu propria sexualitate. Nu trebuie să fie 

subevaluată nici capacitatea de a stabili relaţii senine, 

mature şi pozitive cu persoane de alt sex, după stilul şi cu 

atenţiile aceluia care se pregăteşte să facă o alegere 

pentru celibatul consacrat. 

 

Angajamentele Jurisdicţiilor şi Conferinţelor 

 

37. Şi pentru acest gen de discernământ Jurisdicţiile trebuie să facă 

în aşa fel încât să dispună de fraţi care să fie în stare să împlinească cu 

seriozitate o evaluare clară a candidaţilor pentru postulandat şi noviciat. 

Atunci când nu dispun de fraţi în stare să desfăşoare cu competenţă un 

astfel de angajament, să facă referinţă la eventuala echipă constituită de 

Conferinţă sau la persoane competente.  

 

Responsabili şi verificări 

 

38. Se atrage atenţia asupra datoriei  miniştrilor / custozilor şi 

Capitolelor provinciale şi custodiale, ca de altfel şi vizitatorilor, să verifice 

această indispensabilă angajare a discernământului asupra aptitudinii pentru 

viaţa fraternă (cf. n. 8 din prezentul document). 
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II. ASIMILAREA CARISMEI 
 

 

 

SITUAŢIA 

 

39. Viaţa într-o comunitate care se sforţează să răspundă autentic 

la propria vocaţie constituie un „loc privilegiat” pentru formanzii chemaţi 

să asimileze carisma franciscană. De aceea comunităţile trebuie să simtă 

responsabilitatea unei mărturii cu adevărat evanghelice prin stilul lor de 

viaţă, fiind conştiente că „cu cât mai intensă este iubirea fraternă, cu atât 

mai mare este credibilitatea mesajului anunţat” (VFC 55). În acest mod ele 

vor deveni cea mai eficace vestire vocaţională pentru o alegere a vieţii con -

sacrate după carisma noastră. Însă trebuie să se observe următorul lucru: 

capacitatea de a trăi valoarea fraternităţii nu este dobândită  o dată pentru 

totdeauna, dar recere o continuă tensiune de fidelitate faţă de Evanghelie şi 

faţă de intuiţia lui Francisc de Assisi în aşa fel încât „să construiască zilnic 

comuniunea de viaţă” (Const. 86,2). De-acum de mai mulţi ani, sub impul-

sul reînnoirii conciliare şi al solicitărilor continui la o autentică întoarcere la 

spiritul originilor, în diferite fraternităţi ale noastre se caută să se trăiască 

într-un stil de condiviziune, coresponsabilitate şi colaborare. Pe lângă acest 

efort se notează, însă, pericolul constant al individualismului şi al concep -

ţiilor distorsionate despre viaţa fraternă. 

 

40. De aceea, este necesar să-i ajutăm pe tinerii în formare, încă de 

la început, să intre cu deplină cunoştinţă în stilul de viaţă franciscană, asi-

milând acea capacitate de a trăi relaţiile care sunt caracteristice vocaţiei 

noastre. Numai în acest mod se va evita, în viitor, să avem fraţi, şi uneori 

chiar şi comunităţi şi Jurisdicţii, care nu ştiu să condividă şi să colaboreze, 

şi uneori care refuză chiar slujirea autorităţii. Capacitatea de a trăi pozitiv 

raporturile interpersonale poate şi să prevină un mod de a actualiza mi-

nisterul apostolic centraţi asupra lor înşişi sau de a exprima carismele per-

sonale în forme independente dacă nu de-a dreptul opuse faţă de comuni-

tate. Se vor pune în schimb bazele necesare pentru crearea comunităţilor 

armonioase, în care se devine capabili de a se accepta, de a se respecta, de a 

se iubi. 

Mişcat de aceste constatări şi consideraţii, Capitolul a decis: 
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MOŢIUNEA n. 5 

 

În formarea iniţială, candidaţii şi fraţii trebuie să fie educaţi la 

sensul de apartenenţă la comunitatea franciscană conventuală în aşa 

fel încât ei să devină capabili de o autentică condiviziune de viaţă, de 

coresponsabilitate şi colaborare. 

 

CÂTEVA ELEMENTE EXPLICATIVE 

 

41. Se reţine important să se creeze, încă din primele faze ale 

formării, condiţiile care să-l ajute pe tânăr în drumul vocaţional ca să 

dezvolte un sens de apartenenţă la Familia noastră franciscană conventuală. 

Numai în acest mod stilul de viaţă, bogăţia spirituală şi culturală şi pro -

iectele Ordinului vor putea fi acceptate cu interes, atenţie şi creativitate. Se 

notează, într-adevăr, uneori, un sens de apartenenţă prea general, ca şi cum 

ar fi indiferent să facă parte din această sau acea familie religioasă. În 

consecinţă şi colaborarea şi participarea la proiectele şi la iniţiativele Juris -

dicţiei şi chiar ale Ordinului apar slabe şi, câteodată, de -a dreptul absente. 

 

42. Nu trebuie să se uite că, în multe cazuri, tinerii formanzi pro -

vin dintr-o societate de tip individualist, în care se tinde la gestionarea pro -

iectelor exclusiv personale şi se fac eforturi să se adere la un proiect co -

munitar, cu disponibilitatea de a sacrifica, atunci când este necesar, propri-

ile vederi şi propriile tendinţe, pentru a merge împreună. Ajutorul oferit în 

formarea iniţială va permite îndepărtarea obstacolelor care împiedică în 

tânăr drumul spre asumarea unei mature capacităţi de a lucra şi de a iubi.  

Trebuie să se ia în considerare şi faptul că nu puţ ini candidaţi, în 

unele arii ale lumii, provin din familii şi ambiente sărace; intrarea lor în via -

ţa religioasă poate constitui un fel de propulsare socială, care să ofere o 

siguranţă şi o bunăstare mai înainte necunoscute. 

 

LINII DE ACŢIUNE 

 

Câteva mijloace posibile 

 

43. Stilul formativ. Asimilarea carismei depinde de calitatea dru-

mului formativ. În comunitatea cu fraţii în formare iniţială trebuie să se 

structureze viaţa fraternă în aşa fel încât să fie făcută posibilă o comunicare 
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şi o condiviziune autentică între membri. Miniştrii şi custozii să facă să fie 

formatorii în număr adecvat astfel încât să permită o reală  formare per-

sonalizată. Atunci când sunt doi sau mai mulţi formatori trebuie să lucreze 

într-un acord deplin, constituind o adevărată echipă formativă. 

 

44. Aprofundarea carismei. Să se elaboreze şi să se ofere ajutoare 

pentru cunoaşterea şi aprofundarea carismei franciscane conventuale în 

diferitele sale aspecte (istoric, teologic, spiritual) pentru a-i ajuta pe tinerii 

din formare să cunoască şi să iubească alegerea vieţii franciscane. 

 

45. Contactul cu realitatea Jurisdicţiei. Este important ca tinerii în 

formare să fie în contact cu viaţa reală a Provinciei sau Custodiei de care 

aparţin. Drumul formativ să facă posibile relaţiile cu comunităţile Pro-

vinciei sau ale Custodiei şi participarea la iniţiativele Jurisdicţiei. Formanzii 

să fie ajutaţi să cunoască Ordinul întreg, prezenţele sale în diferitele Ţări, 

centrele sale cele mai semnificative şi angajarea sa misionară. 

 

46. Contactul cu cei săraci şi atenţia faţă de problemele sociale. 

Capitolul cere ca ambientele noastre formative să fie mai degrabă austere şi 

nu desprinse de realitatea celor săraci. Candidaţii să primească informaţii 

potrivite despre problemele sociale ale lumii în general şi, în particular, ale 

ambientului sau naţiunii în care trăiesc; să fie ajutaţi să dezvolte, în con -

fruntările lor, o conştiinţă critică în lumina Evangheliei şi a doctrinei so -

ciale a Bisericii. În afară de aceasta să menţină un contact direct şi obiş nuit 

cu realitatea celor săraci, învăţând să se angajeze pentru îmbunătăţirea vieţii 

lor şi pentru cauza dreptăţii în lume. 

 

Angajamentele Jurisdicţiilor şi Conferinţelor 

 

47. Jurisdicţiile trebuie să considere casele de formare, proprii sau 

interprovinciale, drept locuri care cer o grijă cu totul deosebită (cf. Const. 

50,1). Trebuie să se facă în aşa fel încât trecerea de la viaţa fraternă din casa 

de formare la viaţa fraternă din comunităţi să aibă o anumită continuitate de 

stil (vezi mai jos: De la formarea iniţială la formarea permanentă). 

 

48. Conferinţele şi Federaţiile să organizeze, după posibilităţi, 

întâlniri ale profeşilor temporari care aparţin la diferite jurisdicţii în aşa fel 

încât ei să se obişnuiască să realizeze schimburi de experienţă şi s ă 

înţeleagă problemele Jurisdicţiei. 
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Responsabili şi verificări 

 

49. Miniştrii şi custozii nu trebuie să-i considere pe tinerii fraţi din 

formare mai ales din punctul de vedere al viitoarelor lor servicii în acti-

vităţile Provinciei sau Custodiei (cu alte  cuvinte ca o garanţie că personalul 

pentru operele Provinciei sau Custodiei va fi asigurat), dar întâi de toate ca 

persoane care se pregătesc să trăiască o totală urmare a lui Cristos după 

stilul franciscan al fraternităţii evanghelice. 

 

50. În admiterea la noviciat şi la profesiunea voturilor temporare şi 

solemne, miniştrii şi custozii să verifice cu deosebită atenţie, împreună cu 

formatorii, capacitatea candidaţilor de a trăi în fraternitate şi să nu -i pre-

zinte la respectivii Definitori dacă nu au o suficientă siguranţă că vor şti să 

trăiască cu fidelitate angajamentul vieţii comunitare. 

 

 

 

 

 

III. FORMAREA PERMANENTĂ 
 

 

 

SITUAŢIA 

 

51. La răspândita dorinţa după o autentică fraternitate care să fie 

semn în comunitatea creştină a stilului evanghelic propriu lui Francisc de 

Assisi şi al fraţilor lui, nu totdeauna corespunde, în realităţile noastre 

concrete, o viaţă comunitară trăită în mod adecvat. Capitolul a constatat că, 

în ciuda bunăvoinţei multor fraţi, prea deseori sunt presaţi de angajamente 

pastorale şi de exigenţe apostolice, care nu lasă un „spaţiu vital” suficient 

vieţii comunitare. Aceasta are nevoie, pentru a fi şi a creşte, de timp pentru 

întâlniri spirituale, pentru condiviziune, pentru tăcere, pentru revizuirea 

vieţii, pentru momente de recreere în comun. Nu în puţine cazuri – după 

cum spune VFC 59 – „rezultă destul de dificil să se găsească, în practica 

zilnică, echilibrul dintre comunitate şi angajarea apostolică”. Reflecţia pe 

care capitularii au făcut-o – făcând referinţă la experienţele de viaţă  fraternă 

actualizate în diferitele părţi ale lumii în care Ordinul nostru este prezent – 
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a scos la iveală greutatea de a se forma pentru un stil autentic de viaţă 

fraternă. Instrumentele pe care Ordinul însuşi, încă de multă vreme, le are 

(Constituţiunile, Statutele generale şi provinciale, Discipolatul franciscan, 

documentele Capitolului general din 1922. etc.), sunt repropuse tuturor ca 

valide şi concrete itinerare pentru realizarea unei genuine vieţi franciscane: 

dacă sunt actualizate cu adevărat, nu vor întârzia să aducă roade. 

 

52. Capitolul conventual, locul condiviziunii spirituale şi al pro-

iectării vieţii comunitare, a fost recunoscut de capitulari, încă o dată în plus, 

ca fiind instrumentul cel mai potrivit pentru a trăi şi a face să se dezvolte 

carisma fraternităţii şi să fie, în acelaşi timp, locul de formare permanentă 

(cf. Const. 88, 2-3). 

În lumina tuturor acestora, Capitolul a aprobat următoarea mo -

ţiune: 

 

MOŢIUNEA n. 6 

 

În întregul Ordin, în următorii nouă ani trebuie să se depună 

tot efortul pentru a face viaţa fraternităţii loc privilegiat în care fiecare 

frate să poată creşte din punct de vedere uman şi în fidelitate faţă de 

vocaţia baptismală, religioasă şi franciscană. Mărturia fraternităţii 

trebuie să devină prima noastră formă de evanghelizare. 

 

CÂTEVA ELEMENTE EXPLICATIVE 

 

53. Exortaţia apostolică Vita consecrata, dedicând un spaţiu amplu 

temei vieţii fraterne, indică, între datoriile deosebite care îi sunt încredinţate 

vieţii consacrate, pe aceea de „a face să crească spiritualitatea comuniunii 

mai întâi în interiorul comunităţii proprii şi apoi în comunitatea eclezială” 

(VC 51); afirmă, pe lângă aceasta, că „comuniunea fraternă, înainte de a fi 

instrument pentru o misiune determinată, este spaţiu teologal în care se 

poate experimenta prezenţa mistică a Domnului înviat” (VC 42); subliniază, 

încă, faptul că comunitatea constituie „locul privilegiat” al formării (VC 

67). Aceste indicaţii solicită într-o manieră destul de puternică angajarea 

noastră la a trăi viaţa fraternă. Deseori comunitatea este înţeleasă în mod 

reductiv numai ca instrument pentru diferite activităţi; spiritualitatea fran -

ciscană ne învaţă, în schimb, că comunitatea e „darul lui Dumnezeu” şi lo -

cul în care se creşte uman şi spiritual. Ea e, prin urmare, parte integrantă  şi 

nu secundară a alegerii noastre de viaţă. Activităţile apostolice în care ne 
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putem angaja nu trebuie să fie numai expresii ale unei carisme personale 

sau a atitudinilor fiecăruia în parte, dar să fie văzute ca expresii ale comu -

nităţii care, prin membrii ei, în diferite moduri şi în modul diferit de a opera 

pentru Împărăţia lui Dumnezeu, se angajează în mărturia evanghelică. 

 

LINII DE ACŢIUNE 

 

Câteva mijloace posibile 

 

54. Instrumentele formative puse la dispoziţia noastră pentru a 

creşte în viaţa fraternă sunt deja indicate în documentele Bisericii şi ale Or-

dinului: rugăciunea liturgică, Euharistia, Capitolul conventual, revizuirea 

vieţii, momentele de condiviziune şi momentele recreative comune. Toţi 

fraţii trebuie să-şi dea colaborarea lor pentru ca, cu adevărat, Capitolul con-

ventual să fie instrumentul privilegiat de formare pentru comunitate, locul 

de proiectare al vieţii şi activităţii, al revizuirii vieţii şi al condiviziunii 

spirituale (cf. Const. 88, 3). Pentru a ajunge la această finalitate, Capitolul 

să fie celebrat des şi cu un adecvat spaţiu de timp. Fiecare frate, în Capitol, 

trebuie să ofere, cu bucurie, propria contribuţie pentru viaţa fraternă.  

 

55. Guardianul reprezintă o figură importantă pentru actualizarea 

şi dezvoltarea vieţii fraterne. El trebuie să fie ajutat să crească în misiunea 

lui de animator. Pentru acest scop să se instituie sau să se intensifice ini-

ţiative specifice de formare (spre exemplu întâlniri formative ale guardi-

anilor din aceiaşi jurisdicţie, sau din două sau mai multe provincii). 

 

56. Să se programeze adecvate iniţiative de formare permanentă , 

aşa cum deja ne cere Capitolul din 1992. Ele, după indicaţiile din Vita con-

secrata (cf. nn. 69-71), să antreneze, printr-o angajare serioasă şi respon-

sabilă, pe fraţi în diferitele etape ale vieţii lor consacrate şi apostolice (de 

exemplu cursuri pentru religioşii tineri şi preoţii tineri, pentru fraţii cu 

cincisprezece sau douăzeci şi cinci sau mai mulţi ani de viaţă ministerială, 

cursuri pentru vârsta a treia, etc.). 

 

57. În lumina situaţiei actuale a Ordinului, redimensionarea activi-

tăţilor şi prezenţelor apare, în diferitele Jurisdicţii, ca o măsură de preve-

dere indispensabilă şi urgentă pentru a putea realiza o reală viaţă fraternă. 

Fraţii să se reapropie de carisma itineranţei, depăşind un anumit imobilism 
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şi acea alipire personală de lucruri şi oficii care contrazice spiritul fran -

ciscan. 

 

58. Toţi fraţii să dezvolte un autentic sens de apartenenţă la 

Ordin, dobândind o mentalitate mai deschisă şi depăşind viziunile  parti-

culariste. Jurisdicţiile să fie disponibile la condiviziune în termeni de per-

soane, de capacitate şi de resurse economice. 

 

59. Fraţii noştri care se izolează de viaţa comunitară  

 

Constatăm că sunt fraţi care, într-un anumit moment al vieţii lor, 

renunţă la drumul formării permanente, închizându-se în ei înşişi şi 

izolându-se de viaţa comunitară, alegând un stil de viaţă care este departe 

de exigenţele carismei franciscane. 

Capitolul intenţionează să dea câteva sugestii în această privinţă: 

a) Ministrul sau custodele nu trebuie să renunţe să-i întâl-

nească pe astfel de fraţi, să-i stimuleze, să-i accepte cu o 

atitudine răbdătoare faţă de sfidarea reprezentată de în -

chiderea lor sau chiar ostilitate, sugerând, dacă este cazul, 

chiar şi apropierea de persoane sau centre pentru ajutor 

specific. 

b) Comunitatea la care aparţine fratele, şi în mod deosebit 

guardianul, să nu se arate indiferenţi faţă de aceşti fraţi, 

dar atenţi şi caritabili chiar în a le cere fidelitate faţă de 

vocaţia comunitară. 

c) Atunci când aceşti fraţi se arată închişi la orice solicitare 

de a se deschide şi de a merge în viaţa fraternă, miniş -

trii/custozii, consultându-l pe ministrul general, fără a 

tărăgăna prea mult timp şi inutil situaţia, să ştie să ia 

acele decizii care să-l ducă pe fratele însuşi să considere 

posibile alte alegeri de viaţă, părăsind Ordinul. 

 

Angajamentele Jurisdicţiilor şi Conferinţelor 

 

60. Miniştrii şi custozii, în acest moment din viaţa Ordinului, tre-

buie să considere ca fiind necesar în mod deosebit efortul de a cre a în fraţi 

convingerea despre importanţa decisivă a vieţii fraterne. Într-acest scop să 

viziteze des comunităţile, să participe la Capitolele conventuale şi la mo -

mentele de programare şi verificare comunitară, solicitând fidelitate faţă de 
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angajamentele proprii ale vieţii fraterne în comunitate. În afară de aceasta 

să se angajeze în a face să crească  în fraţi convingerea necesităţii unei for -

mări permanente care să tindă la dezvoltarea unei „spiritualităţi a fra -

ternităţii”. 

 

61. Conferinţele şi Federaţiile, în adunările lor, să înfrunte în ur-

mătorii nouă ani tema angajării animării vieţii fraterne fie din partea mi-

niştrilor/custozilor, fie din partea guardianilor. 

 

Responsabili şi verificări 

 

62. Apropiatele Capitole provinciale şi custodiale să verifice cu 

atenţie efortul de a crea comunităţi mai fidele faţă de angajamentele pentru 

viaţa fraternă şi să decidă adoptarea de iniţiative de formare permanentă 

care să ajute la creşterea spiritului şi la practicarea vieţii fraterne.  
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III. FORMAREA PENTRU MISIUNI 
 

 

 

 

 

I. DISCERNĂMÂNTUL VOCAŢIONAL 
 

 

 

SITUAŢIA 

 

63. Tinerii care astăzi se apropie de viaţa franciscană rămân fasci-

naţi de personalitatea Sfântului Francisc de Assisi şi de modul său deosebit 

de a trăi relaţia cu Dumnezeu, cu fraţii, cu creaţia. În dorinţa de a vesti tu-

turor bunătatea Domnului, Francisc devine apostolul Evangheliei până la a 

nu se socoti prietenul lui Cristos dacă nu s -ar fi consumat pentru sufletele 

iubite şi răscumpărate de el (cf. Leggenda maggiore IX, 4: FF 1168). De-a 

lungul procesului formativ, candidaţii să înţeleagă că vocaţia nu este numai 

un fapt privat, dar este un dar care trebuie împărtăşit cu fraţii; ba mai mult, 

e însuşi Dumnezeu acela care, prin istoria concretă a fiecărui consacrat, 

face să se înţeleagă cum Cuvântul său, iubirea sa de Tată şi iertarea sa se 

slujesc de oameni concreţi, care după exemplul lui Isus, Fiul său, manifestă 

vizibil şi concret grija pe care o are faţă de orice persoană. Aşa se naşte 

tensiunea misionară, adică dorinţa, după ce l-a întâlnit pe Domnul, de a 

răspunde la invitaţia sa de a fi un trimis, la „a merge”. Într-adevăr, Biserica 

învaţă că în chemarea la viaţa consacrată „este cuprinsă datoria de a se 

dedica total misiunii” (VC 72). 

 

64. Cercetarea asupra stării formării în Ordin a arătat că tema 

misiunii îi găseşte atenţi pe tinerii din formare, chiar dacă cu sensibilitate 

diferită referindu-ne la câteva decenii în urmă, atunci când era mai 

puternică atenţia faţă de formele apostolatului „de frontieră”. Îndemnul de a 

se angaja concret pentru Împărăţia lui Dumnezeu suferă însă un fel de 
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frânare din partea tendinţelor de natură intimistă, de însuşire a propriei 

vocaţii ca şi cum nu ar fi pentru binele întregii Biserici, de căderea în 

propria lume personală. Este evident că astfel de tendinţe contrastează cu 

natura misionară a Bisericii şi a Familiei noastre franciscane. Nici nu poate 

fi confundată această atitudine cu genuina cerere de a avea spaţii personale 

de tăcere şi reflecţie. 

 

65. Capitolul s-a întrebat ce elemente de discernământ şi apoi de 

formare ar trebui să fie puse în act pentru a-i putea ajuta pe tineri, şi chiar şi 

comunităţile de fraţi să trăiască dimensiunea misionară a vocaţiei, cu un stil 

aderent carismei specifice şi în echilibru cu celelalte componente ale vo -

caţiei noastre (primatul rugăciunii-contemplaţiei şi viaţa fraternă). 

Pentru a răspunde la această cerere, Capitolul a formulat urmă -

toarea moţiune: 

 

MOŢIUNEA n. 7 

 

Formatorii să prezinte clar candidaţilor, încă de la începutul 

drumului lor, natura misionară a carismei noastre. Printr-un itinerar 

gradual, să favorizeze, să facă să se maturizeze şi să verifice capacită-

ţile candidaţilor de a trăi vocaţia ca dăruire de sine, în special faţă de 

săraci şi de cei din urmă, cultivând şi semnele vocaţiei la misiunea ad 

gentes.  

 

CÂTEVA ELEMENTE EXPLICATIVE 

 

66. Este de datoria formatorilor, rând pe rând ce tânărul în discer-

nământul iniţial aprofundează dorinţa sa vocaţională, să i se ilustreze în 

mod clar natura carismei noastre în caracterizarea sa contemplativă şi misi-

onară în acelaşi timp. În acest fel i se permite tânărului să se măsoare cu 

chiar dorinţele şi proiectele sale, încurajându -l în aspiraţiile sale la o viaţă 

care să dea spaţiul necesar întâlnirii cu Dumnezeu, dar care să fie şi deschi-

să mărturiei şi misiunii faţă de fraţi, atât în propria Ţară cât şi în missio ad 

gentes. Această confruntare va ajuta în mod deosebit, în discernământ, pe a -

ceia care cultivă idei ne-realiste referitor la viaţa noastră. Aceştia vor putea 

să se găsească într-adevăr jenaţi, în drumul formativ deja înaintat când vor 

înţelege mai clar că vocaţia la care au aderat comportă şi angajamente bine 

precizate de tip apostolic, dincolo de dimensiunea contemplativă.  
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LINII  DE  ACŢIUNE 

 

Câteva mijloace posibile 

 

67. Pentru a favoriza, a maturiza şi verifica disponibilitatea şi ca-

pacitatea pentru misiune: 

 

a. fiecare Jurisdicţie, în activitatea de animare vocaţională şi în ela -

borarea propriului proiect formativ să dea un spaţiu adecvat in-

formării asupra realităţii misionare a Ordinului nostru, prezentând 

activităţile apostolice caracteristice carismei noastre, fiind cuprinse 

aici şi missio ad gentes; 

b. să se ceară tinerilor care intenţionează să intre în Ordin o capa -

citate adecvată de dăruire de sine în misiune; să fie, câtuşi de puţin 

deschişi, la un drum de creştere, care să-i facă în stare să-şi asume 

angajamentul la misiune ca pe o autentică „pasiune pentru Împă -

răţie” şi iubire dezinteresată faţă de alţii, mai ales faţă de săraci;  

c. să se dea posibilitatea tinerilor ca, în vocaţie, încă de la începutul 

drumului formativ, să se angajeze concret în activitatea de slujire, 

evaluând cu atenţie aptitudinile şi carismele lor personale în aşa fel 

încât să se pună la încercare capacitatea dăruirii de sine, a accep -

tării şi sensibilităţii faţă de cei săraci. 

 

Angajamentele Jurisdicţiilor sau ale Conferinţelor  

 

68. Şi pentru acest fel de discernământ Jurisdicţiile, în particular 

sau în colaborare cu alte entităţi ale Ordinului, trebuie să facă în aşa fel în -

cât să dispună de persoane în stare să împlinească cu seriozitate o evaluare 

clară a candidaţilor la postulandat şi la noviciat. În cazul în care nu dispun 

de fraţi capabili să desfăşoare în mod adecvat un astfel de angajament, vor 

face referinţă eventual la echipa Conferinţei sau la persoane co mpetente. 

 

Responsabili şi verificări 

 

69. Se reaminteşte datoria miniştrilor / custozilor, a Capitolelor 

provinciale şi custodiale şi vizitatorilor să verifice această indispensabilă 

angajare a discernământului capacităţii pentru viaţa apostolică (cf. n 8 din 

acest document). 
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II. ASIMILAREA  CARISMEI 
 

 

 

SITUAŢIA 

 

70. O evaluare chiar şi numai sumară a realităţii comunităţilor 

noastre ne arată că în ele nu lipsesc, cu siguranţă, activităţile şi angaja -

mentul apostolic. Ba mai mult, uneori, se întâlneşte un exces de activism 

care face comunitatea şi pe fiecare frate în parte să-i lipsească spaţiile indis -

pensabile pentru o adevărată viaţă de fraternitate: rugăciunea comunitară, 

condiviziunea, prezenţa participată la întâlnirile formative, etc. Exortaţia 

apostolică Vita consecrata aminteşte că „misiunea mai înainte de a se ca-

racteriza prin opere exterioare se explică prin a face prezent în faţa lumii pe 

Cristos însuşi prin mărturia personală. Aceasta este sfidarea, aceasta este 

obligaţia primă a vieţii consacrate! Cu cât mai mult ne lăsăm conformaţi cu 

Cristos, cu atât mai mult îl facem prezent şi operant în lume pentru mân -

tuirea oamenilor (VC 72). 

 

71. În ceea ce priveşte formarea pentru misiune în Ordin, am 

reţinut că în anumite ambiente trebuie să se lucreze mai mult, pentru că ele 

arată o anumită lipsă. Capitolul a scos în lumină câteva. Pot fi amintite, spre 

exemplu, o pregătire generică pentru diferite forme de apostolat, sau o 

marginalizare a anumitor activităţi pastorale tipice ale carismei noastre 

(OFS, Armata Maicii Domnului, Tineretul Franciscan, iniţiative legate de 

„spiritul Assisi-ului”, etc.), în favoarea altor activităţi, desigur nu negative, 

dar deseori ancorate în gusturile personale nu cu totul împărtăşite de 

comunitate. O altă limită este dată de o mare concentrare asupra muncii 

pastorale parohiale în dezavantajul altor forme de apostolat în cea mai mare 

măsură în sintonie cu carisma noastră: închisorile, spitalele, disponibilitatea 

pentru sacramentul reconcilierii şi pentru direcţiunea spirituală, şcoli de 

rugăciune, pastorala culturii, etc. 
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72.  Este vorba, aşadar, ca, fie în formarea iniţială, fie în cea per-

manentă, fraţii să fie ajutaţi să opereze pastoral cu angajament, dar privi-

legiind ceea ce este legat de carisma noastră specifică şi care să fie ree-

valuat cu mai mare entuziasm (cf. Const. 133,1-2). O dăruire matură pentru 

apostolat nu este o atitudine care se improvizează, dar care izvorăşte din 

inima unui consacrat care în continuu se pune în discuţie, se formează şi 

vrea să trăiască în el „sentimentele  lui Cristos” (Fil 2,5). Pentru acest 

motiv este absolut necesară o solidă formare iniţială pentru viaţa apostolică, 

ce va trebui mai apoi să continue într-o sistematică formare permanentă. 

De aceea Capitolul a considerat oportun să  stabilească cele ce 

urmează: 

 

MOŢIUNEA n. 8 

 

Formarea iniţială trebuie să-i facă pe candidaţi în mod clar 

conştienţi că fac parte dintr-o fraternitate misionară. Ei trebuie să fie 

ajutaţi în mod serios să trăiască dimensiunea apostolică drept o au-

tentică dăruire de sine şi să se preocupe de o profundă „spiritualitate a 

misiunii”, în stilul propriu carismei franciscane. 

 

CÂTEVA  ELEMENTE  EXPLICATIVE 

 

73. Nu putem uita că vocaţia noastră franciscană are, între carac -

teristicile sale o clară dimensiune apostolică. Aceasta continuă să fie o „in-

spiraţie carismatică” ce susţine datoria misionară a fiecărui frate şi a comu -

nităţii (cf. Const 120,2-3). Pe ea se fundamentează şi disponibilitatea pentru 

itineranţă. Într-adevăr itineranţa şi misionaritatea exprimă aceiaşi vocaţie şi 

aceiaşi alegere: aceea de a se simţi „trimis”, de a se pune şi a se repune în 

drum pentru a vesti mesajul evanghelic şi a duce mântuirea lui Cristos. 

Această itineranţă misionară are, însă, un „punct de stabilitate” reprezentat 

de comunitate (conventualitatea); ea e în acelaşi timp loc din care se pleacă 

pentru misiune şi loc în care se întoarce pentru a se căli din nou şi a pleca 

din nou. Nu numai atât, comunitatea ca atare este şi subiectul misiunii, este 

comunitatea în care fraţii împreună vestesc Evanghelia, dau mărturie despre 

ea, o spun lumii. 

 

74. Fraţii tineri din formare să fie ajutaţi să înţeleagă importanţa 

activităţilor pastorale specifice carismei noastre, să se pregătească pentru 

ele cu seriozitate şi să trăiască toate acestea în manieră individuală, dar ca 
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un mod de a se exprima al întregii comunităţi. Mai mult încă trebuie să 

înveţe să armonizeze, în comunitate, dimensiunea orantă şi cea apostolică.  

 

LINII  DE  ACŢIUNE 

 

Câteva mijloace posibile 

 

75. Să devină conştienţi şi să aprofundeze chemarea la misiune. 

 

a. Fraţii în formarea iniţială trebuie să fie introduşi treptat şi sis -

tematic, printr-un program care să cuprindă aspecte teoretice şi ex-

perienţe practice, în realităţile apostolice specifice propriei Juris -

dicţii, în aşa fel încât viitorul lor angajament apostolic să manifeste 

stilul unei comunităţi franciscane conventuale. 

b. Să se creeze armonie între programele academice şi experienţele 

pastorale în aşa fel încât candidaţii să aibă o posibilitate reală de a 

se putea pregăti atât intelectual cât şi pastoral. Experienţele pasto -

rale să fie făcute după un program bine stabilit, să fie gradate şi 

verificate de formatori împreună cu formandul. 

c. În fiecare Jurisdicţie să se considere oportunitatea de a introduce 

un an de activitate pastorală cu supervizarea vreunui frate expert, 

în timpul perioadei de formare iniţială. 

 

76. Aprofundarea conştiinţei misiunii ad gentes: 

 

a. Ţinând cont de vasta activitate misionară ad gentes a Ordinului şi 

de proiectele misionare viitoare, să fie organizată şi o formare spe-

cifică pentru misiunea ad gentes (cf. Const 149,1; 151;1). Secre-

tarul general pentru animarea misionară să contribuie la oferirea 

informaţiilor şi să ajute la drumuri formative concrete în vederea 

apostolatului în misiunile specifice ad gentes. 

b. Să se pregătească fraţii pentru misiunea specifică a dialogului 

intereligios şi pentru animarea angajării în favoarea Dreptăţii, a 

Păcii şi Salvarea Creaţiei. 

 

Angajamentele Jurisdicţiilor sau Conferinţelor  

 

77. Fiecare Jurisdicţie, chiar dacă nu are case de formare proprii, 

trebuie să se preocupe să ofere fraţilor în formare cunoştinţele adecvate 
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privitoare la activităţile apostolice ale Provinciei sau Custodiei. Să fie 

favorizată şi cunoaşterea activităţilor pastorale prezente în alte Jurisdicţii 

pentru atunci când un frate tânăr este dus în mod deosebit acolo, în spirit de 

schimburi de experienţă şi de colaborare. 

 

78. Miniştrii / custozii să evalueze cu atenţie înclinaţiile şi capa -

cităţile fraţilor în formare în aşa fel încât să-i orienteze, pe cât va fi posibil, 

spre acea activitate în care ei pot să se exprime cu cea mai mare angajare şi 

eficacitate. 

 

Responsabili şi verificări 

 

79. Vizitatorii caselor de formare, miniştrii / custozii şi Capitolele 

provinciale şi custodiale să verifice să fie echilibru între rugăciune, studiu şi 

experienţele apostolice în programele şi în practicile formative. 

 

 

 

 

III. FORMAREA  PERMANENTĂ 
 

 

 

SITUAŢIA 

 

80. Comunităţile noastre, fie că sunt prezente în realităţile urbane 

din marile oraşe, fie că sunt la periferii sau la ţară sau în zone de misiune, 

să răspundă deseori cu generozitate şi entuziasm la cererea Bisericii de a se 

face vestitoare ale Evangheliei după stilul Sfântului Francisc de Assisi. Pe 

de altă parte, poporul lui Dumnezeu, în marea sa varietate de cu lturi, con-

diţii sociale, sensibilităţi şi tradiţii, să prezinte cereri care constituie o 

sfidare pentru angajamentul nostru chemat să fie cu adevărat atent la nece -

sităţile persoanelor. Ne este cerut, aşadar, să nu ne mulţumim cu un mod 

generic de a fi prezenţi în realităţile sociale şi eccleziale, dar să ne punem în 

continuu în atitudine de ascultare pentru a da răspunsuri adecvate. Aceasta 

ne cere o pregătire serioasă şi un agiornamento oportun. 

 

81. Situaţia vastei activităţi apostolice desfăşurată de Ordin mani-

festă necesitatea ca fraţii să se pună în faţa propriei misiuni (înţeleasă ca 
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activitate legată de ministerul ordinaţiunii dar şi ca mărturie de viaţă) cu o 

mai mare pregătire şi angajare. Deseori se vede între noi o lipsă de agior-

nare teologică şi pastorală, o muncă apostolică ce este caracterizată de im-

provizaţie, o dezangajare în desfăşurarea activităţilor pastorale cele mai ex-

presive ale carismei noastre. Trebuie descoperită şi separarea, în diferite ca -

zuri, dintre activitatea fraţilor în parte şi comunitatea la care ei aparţin: mi-

nistere pastorale necunoscute, şi uneori chiar nerecunoscute, de comunitate.  

 

82. Capitolul a revelat necesitatea ca fiecare frate şi fiecare Juris -

dicţie să se intereseze mult de o serioasă pregătire constantă p entru misiune. 

Ea nu constă numai într-o angajare teoretică sau de natură organizatorică, 

dar implică motivaţiile spirituale profunde care dispun la a se ocupa mult de 

vestirea evanghelică în toate formele sale. 

Aceasta a determinat Capitolul să aprobe următoarea moţiune: 

 

MOŢIUNEA n. 9 

 

Din partea Jurisdicţiilor să fie oferită tuturor fraţilor şi comu-

nităţilor oportunitatea de a se îngriji cu seriozitate de propriul angaja-

ment apostolic: pe plan intelectual, spiritual şi specific pastoral. Tre -

buie programate activităţile apostolice, armonizându-le cu celelalte exi-

genţe ale carismei noastre şi ţinând cont de situaţiile concrete şi de 

posibilităţile comunităţii. 

 

CÂTEVA  ELEMENTE  EXPLICATIVE 

 

83. Rezultă cu o tot mai mare evidenţă că ministerul apostolic  în 

diferitele sale forme (fiind cuprinse aici activităţile educative, sociale, etc.) 

nu se poate realiza lăsându-l la voia improvizaţiei şi a repetabilităţii. Aici 

este nevoie de ascultarea atentă a situaţiei în care se operează şi a între -

bărilor care sunt puse vestitorului evanghelic de către cultura înconju -

rătoare, de capacitatea creativă, etc. Mai mult încă trebuie să subliniem că o 

misiune lipsită de o spiritualitate care să o motiveze şi să o susţină din inte -

rior (cf. VC 74) riscă să devină simplă „profesiune” sau, mai rău, „meserie”, 

căutare de sine, rutină fără eficacitate. Necesitatea unei formări permanente 

pentru apostolat se descoperă ca fiind tot mai indispensabilă.  

 

84. Aparţine formării permanente pentru misiune şi capacitatea de 

a programa, actualiza şi verifica misiunea în manieră comunitară şi ţinând 
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cont de comunitate şi exigenţele sale specifice, fiind cuprinse aici acelea 

care izvorăsc din carisma franciscană cu tot ceea ce îi este propriu (armo -

nizarea contemplării şi misiunii, o puternică destinaţie comunitară, căutarea 

de noi forme de apostolat „franciscan”, etc.). Fraternitatea, minoritatea, 

conventualitatea trebuie să se poată manifesta în stilul nostru misionar 

pornind de la Biserica locală. Mai mult trebuie să proiectăm, ţinând cont de 

situaţiile concrete comunitare, numărul celor care alcătuiesc comunitatea, 

forţele efective, capacităţile personale, etc. 

 

LINII DE ACŢIUNE 

 

Câteva mijloace posibile 

 

85. Trebuie să se plaseze stilul activităţii noastre misionare în aşa 

manieră încât să fie sobru şi sărac şi să aibă şi celelalte caracteristici ale 

minorităţii franciscane. Chiar dacă pentru motiv de apostolat folosim instru -

mente moderne, ele nu trebuie, în nici un caz, să devină un mijloc pentru a 

ne îmbogăţi, sau pentru a domina pe alţii, sau a ne separa de alţii, dar să fie 

exclusiv în slujirea Împărăţiei lui Dumnezeu. 

 

86. În programarea activităţilor apostolice, ţinând cont de situaţiile 

şi diversităţile culturale, să se dea prioritate activităţilor tipice apostolatului 

nostru: OFS, Armata Maicii Domnului (MI), Tineretul Franciscan (GiFra), 

iniţiative legate de „spiritul Assisi-ului”, misiuni populare, ministerul re-

concilierii şi al direcţiunii spirituale, ministerul mediaţiunii şi transmiterii 

culturale (mass media), educarea tinerilor, etc. Este necesară aprofundarea 

acestor domenii ale muncii apostolice prin studii specifice, cursuri, expe -

rienţe practice, întâlniri, etc. 

 

87. Trebuie adăugat, în fiecare Jurisdicţie, la elaborarea unui pro-

iect personalizat de formare permanentă  pentru fiecare frate (fie pe planul 

spiritual, mai ales franciscan, fie pe planul agiornării) că trebuie concordat 

şi verificat cu comunitatea, făcându-l cunoscut ministrului / custodelui. 

 

88. Pentru fraţii care simt vocaţia pentru missio ad gentes, sau care 

se fac disponibili pentru colaborarea cu Jurisdicţii de culturi diferite de 

propria Jurisdicţie este indispensabilă o adecvată pregătire în domeniul 

misiologic ca şi cunoştinţe, nu superficiale, de limbă, cultură şi situaţie 

socio-politică a Ţării pentru care sunt destinaţi (cf. Const 151,1-3). Să se 
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facă un discernământ oportun referitor la capacitatea efectivă a acelora care 

doresc să muncească în misiune. 

 

Angajamentele Jurisdicţiilor şi Conferinţelor 

 

89. Miniştrii / custozii, împreună cu Definitorii lor, trebuie să facă 

astfel încât comunităţile dedicate apostolatului să aibă timp şi posibilităţi 

concrete de a se dedica unei adecvate formări permanente în funcţie de 

„calitatea” activităţii lor apostolice. Trebuie spus că posibilitatea unei astfel 

de formări permanente recere prezenţa unui număr potrivit de fraţi în 

comunitate: să se evalueze, aşadar, exigenţa procedării la redimensionări 

ale activităţii sau ale prezenţelor, pentru a evita să avem comunităţi în care 

munca multă să devină un obstacol pentru formare. 

 

90. Jurisdicţiile Ordinului să se orienteze spre o tot mai mare „cali-

ficare” a prezenţei lor pentru ca să devină mai semnificative atât în planul 

vieţii conventuale cât şi în acela al vieţii apostolice. 

 

Responsabili şi verificări 

 

91. Vizitatorii (ministrul general, asistenţii generali, miniştrii, 

custozii) să nu neglijeze să verifice grija pentru pregătirea la angajarea 

apostolică, armonizarea ei cu exigenţele vieţii de rugăciune şi de comu -

nitate, ca şi capacitatea comunităţilor de a-şi revedea programele de viaţă 

atunci când în ele nu este un echilibru bun între aceste diferite dimensiuni.  

 

92. Miniştrii / custozii, Capitolele provinciale şi custodiale, în ve -

rificarea vieţii Provinciei / Custodiei, să examineze cu grijă cum este actu -

alizat angajamentul formării permanente referitor la o muncă apostolică 

„specializată” după carisma noastră în diferitele activităţi ale Jurisdicţiei.  
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TEME  PARTICULARE 

 

 

 

 

 

I. FORMAREA FORMATORILOR 
 

 

 

 

 

SITUAŢII ŞI ELEMENTE EXPLICATIVE 

 

93. Experienţa făcută în aceste ultime decenii în Ordin, împreună 

cu reflecţia provocată de cuvântul autoritar al Magisterului Bisericii, ne 

face să recunoaştem că printre priorităţile familiei noastre religioase este 

formarea formatorilor (cf. DPES 49-64; VC 66). Există, în toţi fraţii, o mai 

mare conştiinţă despre această exigenţă. Mai mult, se face simţită tot mai 

mult ideea de a individualiza încă din formarea iniţială pe fraţii tineri care, 

în viitor, să poată oferi această slujire: în casele de formare ale Jurisdicţiei 

de apartenenţă, în cele interprovianciale, în Seraphicum. Dar, această idee, 

deseori, nu este concretizată, pentru că tinerii fraţi individualizaţi pentru a 

asuma sarcini formative sunt, mai apoi, dirijaţi spre activităţile considerate 

mai urgente. Procentajul destul de modest al fraţilor care lucrează în for-

mare în tot ordinul, 7,1 %, exprimă clar răspunsul imsuficient pe care 

această problemă îl găseşte în anumite decizii. 

 

94. Asupra acestui argument, fie cercetarea anterioară capitolului, 

fie experienţele pe care toate Conferinţele Ordinului le -au prezentat în 

Capitol, arată situaţii destul de diferite. Într-adevăr, o pregătire adecvată a 

formatorilor se realizează numai în anumite arii geografice ale Ordinului. În 

altele, fie din cauza recentei lor întemeieri, fie din cauza unei progresive 
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micşorări a numărului de fraţi, se observă lipsa confraţilor disponibili să se 

ocupe de formare şi posibilităţile sărace prin care ei pot dobândi o pregătire 

specifică. Apoi, în zonele de misiuni ad gentes, din cauza situaţiei speciale 

de apostolat care concentrează forţele în activităţile pastorale, se găsesc 

ulterioare dificultăţi de reperat şi de pregătit formatori liberi de alte 

angajamente. 

 

95. Exigenţa de a avea formatori pregătiţi se naşte din voin ţa de a 

fi mai fideli vocaţiei noastre franciscane conventuale, formând fraţi care să 

ştie, întâi de toate, să trăiască cu o convingere profundă alegerea lor de 

viaţă. Aceasta este atitudinea justă pentru a răspunde cu angajare, întâi de 

toate lui Dumnezeu, care face darul vocaţiei, apoi faţă de poporul lui 

Dumnezeu în care fiecare vocaţie se naşte şi căruia trebuie să -i slujească. 

Biserica, încredinţând formatorilor datoria de a discerne vocaţiile, cere de la 

ei pregătire şi autoritate. Toate acestea explică următoare decizie capitulară: 

 

MOŢIUNEA n. 10. 

 

Fiecare Jurisdicţie să considere prioritară formarea fraţilor 

potriviţi să desfăşoare slujirea de formatori şi să le dea posibilitatea de 

a se pregăti adecvat, chiar însuşindu-şi o aprofundată cunoaştere a 

carismei şi a vieţii Ordinului nostru. 

 

LINII DE ACŢIUNE 

 

96. Câteva indicaţii referitoare la formarea formatorilor. 

 

a. Guvernul fiecărei Jurisdicţii să se angajeze să identifice şi să pre -

gătească pe aceia care arată atitudini pentru a desfăşura slujirea d e 

formatori. 

 

b. În proiectele Jurisdicţiilor, mai ales cele elaborate în Capitolele 

provinciale sau custodiale, să fie dată o importanţă deosebită ale -

gerii formatorilor. 

 

c. Formatorii să fie aleşi, dacă e posibil, dintre aceia care au o anu -

mită experienţă pastorală. Între încheierea formării iniţiale şi 

slujirea de formator este bine, de aceea, să fie un timp de expe -

rienţă pastorală într-o comunitate a Jurisdicţiei. 



 43 

 

d. Fiecare Conferinţă, cu ajutorul guvernului Ordinului, să aibă un 

program de formare a formatorilor care să includă o adecvată pre-

gătire teologică, în ştiinţele umane, în teologia vieţii consacrate, în 

carisma specifică Ordinului nostru, în practicarea direcţiunii spiri-

tuale, cu o atenţie deosebită la contextul socio -cultural în care se 

trăieşte. 

 

e. Conferinţele să prevadă şi o pregătire a fraţilor adaptaţi să ajute pe 

confraţi în grija pentru propria formare permanentă. 

 

f. Formatorii diferitelor Jurisdicţii şi Conferinţe, atât cât este posibil, 

să se întâlnească periodic pentru schimburi de experien ţă, aprofun-

dare a temelor specifice, concordare a formelor de colaborare între 

casele de formare. Întâlnirile să se facă, dacă este posibil, cu parti-

ciparea asistentului general pentru formare. 

 

g. Ordinul să se angajeze să elaboreze linii comune de formare  per-

manentă, integrând şi completând Discipolatul franciscan, astfel 

încât – cu aportul prezentului Capitol general asupra formării iniţi-

ale şi permanente – să rezulte un Directoriu de formare complet. 

 

h. Guvernul Ordinului, prin asistentul general pentru formare, să or-

ganizeze, la nivel de Ordin, un curs de formare specializată pentru 

formatori şi directori spirituali; durata unui astfel de curs şi frec -

venţa sa să fie determinate după exigenţe. 

 

i. Fiind considerată funcţia formativă şi a profesorilor Ordinului, li 

se cere nu numai pregătirea intelectuală necesară, dar şi maturita -

tea umană şi spirituală; să nu fie cu totul rupţi de activitatea pasto -

rală, în aşa fel încât să-şi dea aportul în formarea integrală a tineri-

lor în formare. Pentru aceasta este potrivit să fie un discernământ 

în alegerea acelora care sunt destinaţi ministerului învăţământului.  

 

j. Să fie precizate normele care privesc raportul dintre formator şi 

eventuala comunitate prezentă acolo unde există casa de formare.  
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II. DE LA FORMAREA INIŢIALĂ 

LA FORMAREA PERMANENTĂ 
 

 

 

 

SITUAŢII ŞI ELEMENTE EXPLICATIVE 

 

97. Multe sunt sfidările pe care trebuie să le înfrunte un tânăr frate 

pe drumul său vocaţional. Dincolo de cele pe care le poate întâlni în dife -

ritele etape formative în care îi este recerută angajarea, atitudinea de con-

vertire, disponibilitatea de a se deschide la un stil de viaţă comunitar şi 

fratern, o sfidare deosebită este dată de trecerea de la formarea iniţială la in -

serarea într-o comunitate (cf. PI 70; VC 70). Această trecere se poate desco-

peri bogată în roade pentru fratele care îi este protagonistul. Într-adevăr nu 

lipsesc mărturii ale unei adevărate îmbogăţiri, atât pentru fratele care intră 

să facă parte din comunitate, cât şi pentru comunitatea care îl primeşte. 

Trebuie, totuşi, să recunoaştem că, uneori, această fază poate să asume 

caracteristica unei rupturi adevărate şi propriu -zise. 

 

98. Analizarea făcută în Ordin asupra acestui aspect, şi mărturia 

directă a miniştrilor şi custozilor, arată cum această trecere a devenit  în ulti-

mii ani unul din momentele care cer o mai mare atenţie din partea forma -

torilor, a superiorilor majori şi a Jurisdicţiilor în ansamblul lor. Căci semne -

le de dificultate manifestate în diferiţi fraţi tineri în prima înserare într-o co-

munitate a Jurisdicţiei de apartenenţă, sau într-o altă comunitate denotă că 

uneori trecerea de la casa de formare la comunitate este un fapt traumatic. 

În unele cazuri, în mod deosebit dureroase, s -a transformat într-o părăsire a 

vieţii religioase. 

 

99. Capitolul general s-a întrebat ce iniţiative să propună sau să 

asume pentru a face astfel ca această trecere să fie cu adevărat fructuoasă şi 

pozitivă atât pentru fratele tânăr cât şi pentru comunitatea care îl primeşte. 

Este necesar ca fiecare subiect angajat în aceas tă trecere să-şi facă partea: 
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fratele care soseşte în comunitate trebuie să se pună în atitudine de ascultare 

a realităţii care există deja, să fie disponibil să înţeleagă fără să judece, să 

ştie să treacă cu maturitate de la relaţiile gratificante tipice ambientului 

omogen cum e cel formativ la relaţii mai complexe, cu fraţi de vârste dife -

rite. Comunitatea care primeşte pe noul frate trebuie să se dispună în modul 

cel mai bun să-l valorizeze, să-l însereze treptat în activităţi, să-l susţină în 

primele experienţe apostolice, să-l ajute în integrarea aspectelor pozitive şi 

problematice prezente în membrii comunităţii. Superiorii desfăşoară în 

acest ambient un rol important, deoarece trebuie să evalueze cu atenţie care 

este comunitatea cea mai adaptată pentru această fază de trecere de la 

formarea iniţială la formarea permanentă. Asupra acestei delicate teme 

Capitolul general a decis cele ce urmează: 

 

MOŢIUNEA n. 11 

 

În fiecare Provincie şi Custodie, miniştrii sau custozii, împre -

ună cu formatorul şi guardianul interesaţi, să se ocupe cu mare atenţie 

de condiţiile care fac pozitivă şi fructuoasă trecerea fratelui de la for -

marea iniţială la inserarea într-o comunitate. 

 

LINII DE ACŢIUNE 

 

100. Câteva angajamente ale celor interesaţi în trecerea de la 

formarea iniţială la inserarea comunitară. 

 

a. Comunitatea formativă: 

- să pregătească treptat pe fraţii tineri pentru inserarea într-un con-

vent prin contacte frecvente cu comunităţile Jurisdicţiei;  

- respectând timpii formativi, să se desfăşoare, mai ales în perioada 

de vară, anumite activităţi sau slujiri într-o comunitate a Juris-

dicţiei. 

 

b. Fratele care termină formarea iniţială : 

- să se dispună pentru inserarea de bună voie în proiectul comunitar 

şi să-şi dea contribuţia sa concretă la viaţa comunităţii. 

 

c. Comunitatea care primeşte: 

- miniştrii / custozii, după un dialog cu formatorii, să aleagă cu grijă 

prima comunitate pentru aceia care de-abia au încheiat formarea 
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iniţială, prevăzând inserarea în ea pentru un timp suficient de lung. 

Comunitatea să manifeste o atitudine de primire în confruntarea cu 

noul frate, valorizând calităţile sale şi bogăţia drumului formativ 

făcut; 

- guardianii să încredinţeze, cu prudenţă, fraţilor tineri angajamen -

tele pastorale, asigurând eventual o perioadă de acomodare şi de 

însoţire şi să verifice cu ei drumul făcut. Să se evalueze oportu -

nitatea ca tinerii fraţi care trăiesc această fază de trecere de la 

formarea iniţială la formarea permanentă să se poată folosi de 

ajutorul specific al unei persoane deosebit de experte (tutore sau 

„mentor”). 
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III. FORMAREA FRAŢILOR 

RELIGIOŞI 
 

 

 

 

SITUAŢII ŞI ELEMENTE EXPLICATIVE 

 

101. Atenţia pe care Capitolul a arătat-o faţă de tema formării 

fraţilor este indiciul unei noi sensibilităţi în fraternitatea noastră conven -

tuală. Tema, cu siguranţă, că nu este nouă în reflecţia pe care Ordinul a fă -

cut-o asupra sa în aceşti ani, dar a fost percepută de capitulari cu un accent 

nou. Nu este vorba numai despre a programa formarea fraţilor religioşi, dar 

şi de a-i ajuta pe toţi fraţii să-şi schimbe mentalitatea şi să modifice struc-

turile Ordinului în perspectiva de a-i face cu adevărat egali pe toţi membrii 

săi, cu posibilitatea reală, pentru fraţii religioşi, de a desfăşura toate oficiile 

care nu sunt legate de ministerul ordinaţiunii. Această indicaţie de schim-

bare o găsim clar exprimată în Vita consecrata, unde se afirmă: „Anumite 

institute religioase, care în proiectul originar al fondatorilor se configurau 

ca fraternitate, în care toţi membrii – preoţi şi ne-preoţi – erau consideraţi 

egali între ei, cu trecerea timpului au dobândit o fizionomie diferită. Este 

necesar ca aceste institute, numite „mixte”, să evalueze, pe bazele apro -

fundării propriei carisme de la început, dacă este oportun şi posibil să se 

întoarcă la inspiraţia originară” (n. 61). 

 

102. Deşi fără să vrea să simplifice complexele realităţi istorice, 

este de netăgăduit că Ordinul nostru şi-a asumat, foarte repede şi până în 

zilele noastre, forme „clericale”. Aceasta s -a întâmplat nu numai din cauza 

preponderenţei numerice a preoţilor, dar mai ales pentru faptul că a con -

ceput vocaţia prezbiterală „superioară” faţă de cea consacrată, pierzând din 

vedere realitatea sa de „minister” în interiorul Bisericii. Deseori chiar lim-

bajul nostru (spre exemplu folosirea apelativelor de „părinte” sau de 

„frate”) trădează o formă de discriminare. Pentru acest motiv fraţii capi-

tulari reafirmă cu tărie că vocaţia care ne uneşte pe toţi e cea la viaţa 
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consacrată după carisma Sfântului Francisc de Assisi. Toţi suntem fraţi 

minori conventuali şi „frate” trebuie să fie modul obişnuit de a ne chema, 

traducând astfel, în cuvinte, o reală condiviziune a vieţii. 

 

103. Jurisdicţiile Ordinului sunt chemate acum să reflecteze cu 

atenţie asupra acestei teme. Mai ales trebuie să lucreze pentru ca fra ţii care 

nu se simt chemaţi la prezbiterat să aibă o formare adecvată, după un pro -

gram bine definit: în liniile sale esenţiale el este trasat aici în liniile de 

acţiune. Vom răspunde astfel la aşteptările Bisericii care cere tuturor reli-

gioşilor, independent de ministerul sacru, „o formare corespunzătoare şi in -

tegrală: umană, spirituală, teologică, pastorală şi profesională” (VC 60). Pe 

baza acestor consideraţii, Capitolul a decis ceea ce urmează: 

 

MOŢIUNEA n. 12 

 

Fiecare Jurisdicţie să-i ajute pe tineri în formare, încă de la 

început, să înţeleagă, printr-o aprofundare serioasă, că vocaţia la viaţa 

consacrată, în mod deosebit vocaţia la „fraternitatea evanghelică”, este 

fundamentul Ordinului nostru franciscan. De aceea, toţi fraţii au drep-

tul la o formare îngrijită, după un program bine determinat de respec-

tivele Jurisdicţii sau Conferinţe sau Federaţii. 

 

LINII DE ACŢIUNE 

 

104. Sunt oferite Ordinului câteva indicaţii pe care Capitolul gene -

ral le consideră necesare de urmat în vederea schimbării mentalităţii şi a 

practicilor formative în relaţie cu fraţii religioşi. 

 

a. Toţi fraţii să se accepte reciproc, fără să se creeze diferenţe din 

cauza slujirii pe care o desfăşoară, a oficiului pe care îl acoperă 

sau a ministerului pe care îl exercită. 

 

b. Prin întâlniri de formare permanentă, reflecţii personale, dialog 

fratern în interiorul Jurisdicţiilor, fraţii să se sforţeze să-şi schimbe 

mentalitatea abandonând formele de clericalizare şi regăsindu -se 

toţi în vocaţia comună la fraternitate. 
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c. Formarea iniţială să fie făcută în comun, cel puţin până la noviciat, 

şi, acolo unde e posibil, până la profesiunea solemnă, pentru toţi 

candidaţii Ordinului. 

 

d. Fraţii religioşi să aibă, dacă e posibil, nu mai puţin de patru ani de 

formare după profesiunea temporară. În această perioadă să aibă 

posibilitatea de a urma cursuri biblice, teologice, despre viaţa con -

sacrată, despre franciscanism şi alte discipline sau tematici consi-

derate utile formării integrale; dacă e posibil să frecventeze ciclul 

teologic instituţional. Să fie valorizate şi atitudinile şi abilităţile 

practice prin însuşirea unei meserii; să le fie dată lor posibilitatea 

de a face experienţe pastorale (cf. n. 75,c). 

 

e. Pe cât posibil, miniştrii şi custozii să-i susţină pe fraţii religioşi 

care doresc să obţină titluri academice. 

 

f. În Capitolele generale, provinciale sau custodiale, să se ţină în cea 

mai mare măsură prezentă posibilitatea pe care o au fraţii religioşi 

de a fi aleşi delegaţi la Capitolul general şi la Capitolul provincial, 

definitori, custozi capitulari, formatori şi, în condiţiile prevăzute 

de procedura canonică, chiar şi guardiani. 

 

Cu privire la posibilitatea că Ordinul nostru poate fi recunoscut de 

Sfântul Scaun ca „institut mixt”, Capitolul a aprobat următoarea moţiune: 

 

MOŢIUNEA n. 13 

 

Capitolul general să sprijine iniţiativele îndreptate de guver-

nul Ordinului pe lângă Sfântul Scaun, în colaborare cu celelalte Familii 

franciscane, pentru definirea juridică a Ordinului nostru ca „institut 

mixt” (după ceea ce este conţinut în Vita consecrata 61). 
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IV. FORMAREA INTELECTUALĂ 

ŞI FUNCŢIUNEA SERAPHICUM-ULUI 
 

 

 

 

SITUAŢIA ŞI ELEMENTE EXPLICATIVE 

 

105. Între diferitele sfidări pe care consacraţii sunt chemaţi să le 

înfrunte astăzi, mai ales în anumite ţări, este aceea de a fi în stare „să dea 

socoteală de speranţa care este în noi” (1Pt 3,17). Aceasta cere şi o pre-

gătire intelectuală potrivită. Capitolul a constatat că, dacă pe de o parte 

creşte, în diferite Jurisdicţii exigenţa de a avea fraţi specializaţi în diferite 

arii ale ştiinţei, mai ales teologică, pe de altă parte există riscul de a coborî 

nivelul intelectual în formarea iniţială (spre exemplu din cauza diversei 

pregătiri culturale a candidaţilor, nu totdeauna „echipaţi” pentru a face cu 

seriozitate studiile filozofice şi teologice). Capitolul sesizează necesitatea 

de a se îngriji de formarea intelectuală a fraţilor, menţinând -o sau punând-o 

la un nivel elevat. Reţine de asemenea indispensabilă promovarea unei mai 

mari legături între componenta intelectuală şi celelalte dimensiuni ale for-

mării (umană, religioasă, spirituală, pastorală), integrând într-o măsură mai 

mare formarea intelectuală în formarea globală a candidaţilor (formarea 

iniţială) şi a tuturor fraţilor (formarea permanentă). 

 

106. Capitolul a luat în considerare şi realitatea Facu ltăţii Teolo-

gice a Ordinului, Sfântul Bonaventura (Seraphicum). A recunoscut, pentru 

Ordin, importanţa de a avea o Facultate Teologică proprie, cu orientări aca -

demice şi specializări indicate de Ordin şi recunoscute de Sfântul Scaun 

prin aprobarea Statutelor. Despre Facultatea Teologică Sfântul Bonaventura 

au fost evidenţiate prestările oferite până astăzi şi potenţialităţile; au fost 

scoase în evidenţă şi câteva carenţe actuale, cărora, se reţine ca fiind im-

portant, să li se facă faţă; cât priveşte corpul profesoral, care are nevoie de o 

anumită reînnoire, cât priveşte numărul studenţilor, raportul complex între 

diferitele componente ale Seraphicum-ului (comunitatea formativă, grupul 
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preoţilor studenţi în ale universităţi romane, comunitatea numită „stab ilă”, 

etc.). În acest moment Ordinul e chemat să simtă într-o mare măsură ca 

fiind „a sa” Facultatea pentru a o valoriza şi mai bine spre binele întregii 

noastre Familii religioase, mai ales ca răspuns la cererea crescândă de pre -

gătire intelectuală în ambientul franciscan în general, şi franciscan con -

ventual în special. 

De aceea Capitolul a stabilit cele ce urmează: 

 

MOŢIUNEA n. 14 

 

Capitolul general, recunoscând că formarea intelectuală şi cul -

turală a fraţilor este o componentă fundamentală a carismei francis-

cane conventuale, cere tuturor Provinciilor şi Custodiilor Ordinului să 

favorizeze studiul, reflecţia şi aprofundarea în ambientul teologic şi în 

diferitele domenii ale ştiinţei. Pentru a ajunge aceste finalităţi, fiecare 

Jurisdicţie, eventual în colaborare cu alta, trebuie să se doteze cu un 

program de studii care să ajute formarea intelectuală a fratelui şi să 

dea un răspuns adecvat diferitelor exigenţe legate de slujirea noastră în 

Biserică şi în lumea contemporană. 

 

LINII DE ACŢIUNE ŞI MIJLOACE POSIBILE 

 

107. Indicaţii referitoare la formarea intelectuală şi culturală a 

fraţilor 

 

a. Jurisdicţiile care au Centre de studii proprii să se înzestreze cu un 

program de studii care, pe lângă cursurile necesare pentru dobân -

direa gradelor academice, să prevadă cursuri specifice pentru o 

cunoaştere aprofundată a identităţii franciscane. 

 

b. Pentru fraţii care frecventează cursuri teologice instituţionale în 

Centre ne-franciscane, să fie programată şi îngrijită o formare spe-

cifică în istoria, filozofia, teologia ş i spiritualitatea franciscană. 

 

c. Pentru toţi fraţii orientaţi spre ministerul ordinaţiunii se reafirmă 

obligaţia canonică a anului pastoral, dacă nu urmează studiile în 

ambiente teologice. 
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d. Miniştrii / custozii să favorizeze formarea culturală a fraţilor du pă 

capacităţile lor şi interese, ţinând cont de necesităţile Jurisdicţiei şi 

ale Ordinului, în cadrul unei programări care trebuie verificată în 

Capitolele provinciale / custodiale. 

 

MOŢIUNEA n. 15 

 

Capitolul general, recunoscând, pentru Ordin, importanţa de 

a avea o Facultate Teologică proprie, cere că se continue a se întări Fa-

cultatea Pontificală Teologică Sfântul Bonaventura (Seraphicum), pen-

tru ca să facă o slujire mai adecvată formării intelectuale în Ordin, mai 

ales în domeniul studiului şi aprofundării carismei franciscane. Pentru 

aprofundarea aceleiaşi carisme franciscane, să se instituie Institutul 

Istoric al Ordinului. 

 

LINII DE ACŢIUNE ŞI MIJLOACE POSIBILE 

 

108. Indicaţii pentru Facultatea Teologică Sfântul Bonaventura  

 

a. Deoarece este necesar, să se îngrijească de o reînnoire a corpului 

profesoral al Facultăţii cu inserarea fraţilor profesori calificaţi şi 

pregătiţi pentru formarea integrală a studenţilor. Atât corpul profe -

sorilor cât şi grupul studenţilor trebuie să se caracterizeze printr-o 

mai mare internaţionalitate. Să se mărească posibilitatea ca profe -

sorii din alte centre de studiu ale Ordinului să poată oferi cursuri la 

Facultatea Teologică Sfântul Bonaventura. 

 

b. Capitolul general invită autorităţile competente să procedeze la re -

vizuirea numărului din Statutele Facultăţii care priveşte partici-

parea „profesorilor emeriţi” la Consiliul Facultăţii. Facultatea Teo -

logică Sfântul Bonaventura să continue în efortul de a promova şi 

mări cursurile de franciscanism în bieniu ad licentiam.  

 

c. Facultatea Teologică Sfântul Bonaventura să intensifice relaţiile cu 

celelalte Centre Culturale ale Ordinului, cu schimbul de profesori 

şi colaborarea în iniţiative culturale şi editoriale. 

 

d. Institutul Istoric al Ordinului să fie dotat cu un statut specific care 

să-i reglementeze activitatea; să aibă şi funcţia de a valoriza, 
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coordona şi programa cercetarea istorică deja în act în Ordin. 

Pentru a permite ca întregul Ordin să se folosească de munca des -

făşurată de sus-zisul Institut, să se îngrijească de prezentarea rezul-

tatelor cercetărilor istorice în principalele limbi: italiană, engleză, 

poloneză, spaniolă. 
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MOŢIUNI FINALE OPERATIVE 
 

 

 

 

 

Următoarele moţiuni au fost aprobate de Capitolul general în ceea ce 

priveşte o actualizare concretă a directivelor capitulare asupra  formării. 

 

MOŢIUNEA n. 16 
Formarea iniţială şi permanentă va trebui să constituie o angajare prio-

ritară pentru întregul Ordin până la Capitolul general ordinar din 2007. 

 

MOŢIUNEA n. 17 

În următorii nouă ani guvernul Ordinului va avea o grijă deosebită de pro-

movarea, îmbunătăţirea, calificarea formării, după directivele Bisericii şi 

ale Ordinului şi după indicaţiile acestui Capitol general extraordinar. Va 

verifica actualizarea a ceea ce este indicat de acest Capitol chiar prin ce-

rerea de relaţii precise din partea miniştrilor provinciali şi a custozilor.  

 

MOŢIUNEA n. 18 

Asistentul general pentru formare, de comun acord cu ministrul general şi 

Definitorul său şi în înţelegere cu fiecare asistent din ariile  geografice, 

atunci când este potrivit, va face vizite personale, sau cu alţi colaboratori, 

sau în alte forme considerate mai potrivite, în Provincii, Custodii şi Dele -

gaţii provinciale, pentru a verifica şi promova angajarea în formare, 

structurile, programele, etc. 

 

MOŢIUNEA n. 19 

Comisia internaţională pentru formare îl va ajuta pe asistentul general 

pentru formare în a face să se înţeleagă, să se asimileze şi să se actualizeze 

directivele acestui Capitol în diferitele arii geografice. 
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MOŢIUNEA n. 20 

Capitolul general cere Conferinţelor şi Federaţiilor Ordinului să se anga-

jeze cu curaj să colaboreze în interiorul lor în iniţiative concrete în formarea 

atât iniţială cât şi permanentă, mai ales pentru a înfrunta problemele for-

mative comune în aceiaşi arie geografică. 

 

MOŢIUNEA n. 21 

Toate Capitolele provinciale şi custodiale în următorii nouă ani (până în 

2007) vor trebui să trateze cu deosebită atenţie tema formării iniţiale şi 

permanente, verificând cu sinceritate practica formativă, şi acolo unde va 

trebui, angajând noi persoane, reînnoind programe şi structuri. Tema for-

mării, în mod deosebit cea a formării permanente, ar putea fi obiectul aşa 

numitelor „Capitole provinciale / custodiale spirituale”, considerând în mod 

deosebit fundamentele şi aspectele biblice, teologice, franciscane şi psiho -

logice ale formării. 

 

MOŢIUNEA n. 22 

Miniştrii provinciali şi custozii, cu Definitorii lor, şi antrenându-i şi pe fra-

ţii experţi şi angajaţi în formare, vor căuta, în mod deosebit, să analizeze 

obstacolele de natură diferită (structurale, psihologice, ideologice, etc.) care 

împiedică o practică formativă eficace care e indicată de diferite docu -

mente, mai ales în ceea ce priveşte formarea permanentă. Vor studia încă, 

dacă e posibil cu ajutorul experţilor, modul de a îndepărta astfel de 

obstacole, chiar şi prin procese lente şi pline de răbdare. La fel să facă, la 

nivelul lor, Conferinţele şi federaţiile în adunările lor. 

 

MOŢIUNEA n. 23 

Să se studieze posibilitatea de a organiza, până în 2007, două congrese ale 

formatorilor Ordinului (spre exemplu în 2000 şi în 2005). Primul, la nivel 

de Conferinţe / Federaţii, să aibă misiunea de a indica situaţia formării şi de 

a studia posibilitatea de a o îmbunătăţi; al doilea, la nivel de Ordin, să 

verifice progresele făcute, să ofere ocazia de a face schimburi de experienţă 

în privinţa efortului de reînnoire a formării şi să stimuleze la o ulterioară 

angajare, totdeauna pe liniile trasate de prezentul Capitol.  

 

MOŢIUNEA n. 24 

Miniştrii şi custozii din întregul Ordin să se angajeze în organizarea şi par-

ticiparea împreună la un curs de formare permanentă  la nivel de Conferinţe 

/ Federaţii. 
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MOŢIUNEA n. 25 

Să se procedeze la o organizare a Discipolatului franciscan, îmbogăţindu-l 

cu liniile formative şi directivele prezente în acest document. 

 

MOŢIUNEA n. 26 

Provinciile, custodiile şi comunităţile să se angajeze, în bilanţurile lor pre-

ventive, să stabilească acele cote destinate formării permanente. 

 

MOŢIUNEA n. 27 

Instrumentele informative ale Ordinului (Commentarium Ordinis, Frater-

nus Nuntius, sito OFMConv în Internet, etc.) să circule în tot Ordinul 

informaţii, în diferite limbi, referitoare la experienţele de formare, mai ales 

permanentă, care pot fi utile pentru toate Jurisdicţiile. 

 

MOŢIUNEA n. 28 

Considerând prioritatea formării, ministrul general, de acord cu asistentul 

general, ascultându-l pe preşedintele Conferinţei şi pe ministrul sau miniş -

trii provinciali interesaţi, să exercite autoritatea sa în a individualiza şi 

numi pe fraţii potriviţi pentru formarea iniţială, în mod deosebit la Sera-

phicum, şi pentru formarea permanentă, în conformitate cu Constituţiunile 

Ordinului (nn. 176, 177). 

 

MOŢIUNEA n. 29 

În cursul Capitolului general din 2007  să se facă o atentă verificare a 

drumului făcut de Ordin începând de la prezentul Capitol. Să se folosească 

de informaţiile precise transmise dinainte guvernului Ordinului de toate 

Jurisdicţiile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIT LAUS DEO 
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