4 de agosto de 2016

Queridos Irmãos e queridas Irmãs,
Paz e Bem de Assis!

Celebração do Ano Jubilar da Misericórdia
na Porciúncula

Em 1 de agosto, os 800 anos da Festa do Perdão, em Assis, começaram com grande júbilo com a celebração
da Eucaristia em Santa Maria degli Angeli. No final do dia grupos de Jovens Franciscanos vindos de toda a Itália e
fora dela, concluíram a caminhada pela paz beijando o chão sagrado de Santa Maria degli Angeli e percorrendo a
Porciúncula como todos os peregrinos que procuram a paz e a reconciliação. No dia 2 de agosto, a comemoração
continuou com a celebração da Eucaristia. Os dias foram marcados por momentos de orações, canções e procissões
– todos os testemunhos do grande amor de São Francisco quando ele clamou ao povo de Assis, "Eu quero fazer
todos vocês irem para o céu!" – que através da reconciliação, sua visão de uma fraternidade universal de amor e de
paz poderia ser real até mesmo aqui com a Mãe Terra.

No dia 4 de agosto, Papa Francisco veio como parte do Ano Jubilar da Misericórdia para rezar na pequena
capela da Porciúncula. Ele falou de misericórdia e reconciliação e nos mostrou maneiras de viver a misericórdia e a
reconciliação através do tempo espontâneo para o sacramento da reconciliação, das canções e orações oferecidas,
visita aos doentes na enfermaria dos frades, através de seu sorriso, acolhida e saudações a todos,
indiscriminadamente. No final de sua estada em Assis, os Ministros Gerais da Família Franciscana foram
convidados para cumprimentar o Papa Francisco. Eu estava lá como presidente da CIF-OTR.
Minha conversa com ele foi:
Pace e bene, Papa Francesco!
Saúdo-lhe em nome de todas as Irmãs e Irmãos da
Ordem Terceira Regular de São Francisco em todo o mundo
(e nós somos muitos!)
Queremos agradecer e dizer que nós rezamos por você.
Ele disse para mim, para nós: “Obrigado! Eu preciso.”
Então, irmãs e irmãos,
Continuemos a orar por nosso bom Papa Francisco.

Que o Senhor nos conceda paz,
Ir. Deborah Lockwood, Presidente da CIF-OTR

