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Dragi fraţi,  

   în atmosfera pascală în care tocmai trăim, am bucuria să vă 
informez că pe 26 aprilie a fost făcută publică vestea că Sfântul Părinte l-a numit 
Episcop Auxiliar al arhidiecezei de São Paulo (Brazilia) pe confratele nostru  

Pr. João Mamede Filho. 
Înştiinţarea oficială mi-a venit la Barcellona, în Spania, în timp ce ne ocupam cu 

lucrările sesiunii ordinare a Definitoriului general, prevăzute în acea zonă la încheierea 
sărbătoririi centanarului reînfiinţării Provinciei de Spania.  

Mulţumim Domnului pentru acest semn de preţuire pe care Biserica l-a arătat 
faţă de un Frate al Ordinului, alegere care cinsteşte întreaga nostra Familie şi, în special, 
circumscripţiile din Brazilia, din care au fost aleşi, înaintea sa, alţi cinci Episcopi. 

Pr. João este frate al Provinciei Sf. Francisc din Brazilia. S-a născut la Caçapava, 
în dieceza de Taubaté (statul São Paulo, Brazilia) la 21 agugust 1951; a profesat voturile 
simple pe data 20 februarie 1974, iar pe cele solemne pe 10 februarie 1978; a fost 
hirotonit preot pe 21 aprilie 1978. A urmat studiale filosofice la FAI (“Faculdades 
Associadas do Ipiranga”), iar cele teologice la Facultatea “Nossa Senhora da 
Assunçao”, ambele din arhidieceza de São Paulo. 

În provincia sa a exercitat următoarele activităţi: director al “Obra Social Cidade 
dos Meninos” la Santo André (1978), vicar parohial la parohia din Ubatuba (1979), 
paroh de Guaira (1980-1982), rector în casa de formare “Dom Romero” la Santo André 
(1983-1985) şi al seminarului minor de Curitiba (1986-1988), director al revistei “O 
Mensageiro de Santo Antônio” (1989-1998), econom provincial (1989-2005), vicar 
parohial de Mogi das Cruzes (2000-2006) şi, din februarie 2006, rector al postulanţilor 
la Curitiba. 

Doresc să-mi manifest bucuria împreună cu Provincia Sf. Francisc din Brazilia 
care, pentru a doua oară, după Pr. Fernando Mason, actualul episcop de Piracicaba, este 
chemată să ofere Bisericii braziliene pe unul dintre fii săi.  

În sanctuarul de Montserrat, acolo unde am mers în pelerinaj pe 29 aprilie, la 
încheierea sesiunii definitoriului general, m-am grăbit să-l încredinţez pe noul Episcop 
protecţiei Sf. Fecioare. Iar acum vă invit şi pe voi să vă rugaţi pentru acest frate al 
nostru, chemat de Biserică să-i ofere o slujire specială, semnificativă, care, cu toate 
acestea, nu-l va împiedica să continue să fie, chiar dacă într-un mod diferit, un mădular 
al Familiei noastre.  

Cu sălutări fraterne în Domnul,  
       

 
        Fr. Joachim A. Giermek 
            Ministru general 
 
___________ 
Către toţi fraţii Ordinului 


