Festa de São Francisco de Assis
4 de outubro de 2017

Queridas irmãs e queridos irmãos,
O Senhor vos dê a paz!
Francisco enviou seus irmãos para que pregassem e fossem o Evangelho de Jesus Cristo,
primeiramente na Itália e depois no mundo inteiro. Disse a eles o que Deus queria: O Senhor
revelou-me que disséssemos esta saudação:
"O Senhor te dê a paz!" Testamento 23
O testemunho fiel de Francisco nos ensina que não se trata apenas de uma saudação, mas de uma
maneira de pensar, de refletir, de conversar, de agir... Francisco nos deixou um testemunho que
pressupõe estar em paz com todos, e não se limitar a um paz interior ou social; pressupõe uma paz
que abraça toda a criação. Em São Francisco “nota-se até que ponto são inseparáveis a preocupação
pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior.”
Laudato Si’, 10. A Regra da nossa Terceira Ordem Regular nos chama para viver esta paz e fazer
dela um estilo de vida: como anunciam a paz com a boca, assim a tenham mais amplamente em
seus corações. cfr. Regra TOR 30
Neste dia, em particular, rezemos com o Papa Francisco para a paz no mundo:
Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs
sem prejudicar ninguém.
Sustentai-nos, por favor, na nossa luta
pela justiça, o amor e a paz.
Senhor, tomai-nos sob o vosso poder e a vossa luz,
para proteger cada vida,
para preparar um futuro melhor,
para que venha o vosso Reino
de justiça, paz, amor e beleza. Laudato Sí, 246
Hoje celebramos nosso irmão Francisco que soube sondar as profundidades do Espírito e
demonstrou de ter uma grande clareza e compreensão da interconexão entre nós mesmos, os
outros e a criação na única realidade de Deus. Abençoemos uns aos outros e peçamos a Deus que
abençoe com a paz toda a criação:
O Senhor te abençoe e te guarde.
Mostre a ti Seu rosto
e tenha Misericórdia de ti.
Vire para ti Seu olhar
e te dê a Paz.
O Senhor te Abençoe AMÉM!
O Senhor vos dê a paz!
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