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17 DE JULHO - MENORIDADE 

O dia começou com a oração da manhã, em que fomos convida-

das a descalçar as sandálias e a adorar o Senhor.  

Em seguida, tivemos a alegria da presença de Fr. Fabrizio Bor-

din, OFM Conv, que nos falou de Menoridade, no Evangelho e 

em S. Francisco de Assis. Francisco escolhe ser menor, do ponto 

de vista evangélico e não meramente social. 

 

 

A menoridade franciscana é um lugar de encontro com Deus, 

com os outros, com a natureza; é um código relacional. 

Pela tarde, na Eucaristia, o Pe. Nélio Luciano Baptista Vieira, 

scj, na explicação da Palavra, fez memória das leituras do dia 

anterior, dizendo que Moisés desejava salvar o povo, contando 

apenas com as próprias forças. Porém, a leitura de hoje apre-

senta-nos a aprendizagem de Moisés que, só quando descalçou 

as sandálias e adorou o Senhor, percebeu que só assim é que 

salvaria o povo. Neste gesto de Moisés, percebemos o sentido 

da Menoridade. 

 
 

“A Menoridade é fermento de fraternidade universal.” 

 

MENORIDADE 

 

A Menoridade põe em relevo 

as nossas raízes franciscanas 

em todo o seu radicalismo 

evangélico. Hoje, adquire um 

valor profético especial diante 

do irrefreável desejo de poder, 

de ter e de gozar, face à cultura 

do espetáculo e da ostentação. 

A nossa Mãe Fundadora fez-   -

nos amar o pequeno porque o 

Reino de Deus é semente, é 

mostarda, é fermento, é luz, 

são as crianças e os lírios do 

campo. Somos chamadas a 

percorrer caminhos de “ape-

quenamento” e há que fazê-lo a 

partir da fé.  

 

(PRR, 4ª Etapa, Lineamenta,  p. 40) 
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18 DE JULHO - MENORIDADE 

Após a oração da manhã, reunimo-nos para continuar a reflexão sobre a Menoridade, expli-

cada na perspetiva do Papa Francisco. O Frei Fabrizio disse que o Papa “reconhece que ser-

mos menores ao jeito do Santo de Assis é plenamente atual e é uma resposta às exigências 

do mundo contemporâneo. A Menoridade vivida em Fraternidade leva à paz e a uma cul-

tura da vida, na misericórdia e na reconciliação” (cf. Papa Francisco). 
 

 

 “Sede humildes e sereis boas religiosas.” (Mãe Clara) 
 

O NOSSO CAMINHO DE RENOVAÇÃO PÓS CONCILIAR 

Na tarde deste dia, a Ir. Magda Brasileiro, em nome da PROCAP, apresentou uma síntese do per-

curso feito pela Congregação, desde o Concílio Vaticano II até aos nossos dias. Repassou o essencial 

dos Capítulos Gerais, dos Conselhos Plenários e dos documentos publicados. Mencionou também 

alguns documentos eclesiais publicados desde então. Neste percurso, sentimos a alegria de constatar 

que a Congregação foi dando passos significativos de revitalização, restruturação e reorganização. 

Foi um momento feliz de se fazer memória da História Congregacional.  

 

“Os sonhos e os desejos repetem-se ao longo dos tempos.” 


