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E o Senhor mesmo me conduziu entre eles e eu tive
misericórdia com eles e enquanto me retirava deles,
justamente o que antes me parecia amargo se me
converteu em doçura da alma e do corpo. E depois disto
demorei só bem pouco e abandonei o mundo.”
(Testamento)

Rio de Janeiro,
04 de outubro de 2020.
Queridos irmãos e irmãs da OFS do Brasil e de toda a Família Franciscana,
Paz e bem!
Ao celebrarmos a Festa de São Francisco de Assis, nosso Pai Seráfico, somos chamados e
chamadas a renovar em nossos corações e em nossas ações o compromisso assumido pelo
Pobrezinho de Assis com o Evangelho de Jesus Cristo.
Neste Evangelho, Francisco descobre que através do Filho de Deus somos todos irmãos e
irmãs e que a partir disso está estabelecida a fraternidade universal. Isso é reforçado com o
lançamento da Encíclia “Fratelli Tutti”, sobre a fraternidade e a amizade social, assinada neste
sábado pelo Papa Francisco em Assis, tendo em vista sua inspiração no Poverello para guiar nossa
Igreja e na produção deste documento, bem como na Encíclica Laudato Si’.
A vida de Francisco de Assis e, por consequência, a espiritualidade franciscana têm uma
conexão com tudo e todos. Como nos admoesta Mauro Gambetti, Custódio do Sagrado Convento
de Assis, “somos convidados a mergulhar. Como uma mãe, um ventre que protege, nutre e educa a
vida. Se pudéssemos aprender a lidar com as áreas da vida social e a orientá-las nos princípios da
fraternidade universal, resolveríamos os problemas do mundo, sentiríamos alegria por todos. Se
estivéssemos realmente atentos ao outro, estivéssemos preocupados com a valorização das
diferenças, da reciprocidade, realizaríamos o sonho do coração humano, estar no Paraíso desde
agora, numa harmonia de relações em que cada pessoa tem direito à cidadania, toda vida é acolhida,
apoiada e promovida”.
Esse dia especial para nós, franciscanas e franciscanos, deve fazer com que confrontemos a
“cultura do descarte”, marcada pelo espírito de individualidade, pelo interesse em conviver apenas
com quem tem algo a nos oferecer de volta, pela falta de empatia e pela omissão diante das dores
de parto sofridas pelos pobres e pela Mãe Terra. O carisma franciscano é o contrário de tudo isso.
Francisco, através de suas palavras e de seu testemunho, nos convida à cultura do amor, do cuidado,
da acolhida e da gratuidade.

Crescer, pessoalmente e espiritualmente, significa aprender a ter cuidado. Por isso Francisco
é tão reconhecido, inclusive fora de nossa Família e de nossa Igreja. Cuidou dos seus, cuidou dos
leprosos de seu tempo, cuidou de reconstruir a Igreja, que estava em ruínas, e cuidou da nossa Casa
Comum, pois enxergava em todos estes, e em tudo, a presença divina.
No momento em que atravessamos, dentre tantos outros desafios, uma pandemia que vitimou
fatalmente mais de um milhão de pessoas pelo mundo, sendo 145 mil apenas no Brasil, e uma série
de queimadas que, entre janeiro e setembro deste ano, já destruíram 23% do Pantanal, somos
chamados, a exemplo de São Francisco de Assis, a encontramos a luz que ilumina a nossa
caminhada, nos cerca de graças, nos fortalece no esvaziamento interior, nos move a sermos menores
e, com ternura e vigor, bendizer o Pai com uma vida de oração e conversão, contemplação e ação,
formação e compromisso, amor e serviço.
Peçamos a São Francisco sua intercessão para que possamos experimentar, pessoalmente e
em fraternidade, a verdadeira pobreza e rezemos com ele: Altíssimo e Glorioso Deus, iluminai as
trevas do meu coração. Dá-me uma fé reta, uma esperança certa, uma caridade perfeita. Dá-me bom
censo e inteligência, ó Senhor, a fim de que cumpra tua Santa Vontade.
Caros irmãos e irmãs, o Conselho Nacional da Ordem Franciscana Secular do Brasil, por meio
desta mensagem e na esperança de que possamos juntos construir a Civilização do Amor, onde reine
a justiça, a paz e o zelo fraterno, deseja a todos e a todas uma Feliz e Abençoada Festa de São
Francisco.
O Senhor te abençoe e te guarde; te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para
ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe!
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