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Roma, 10 de abril de 2019
Queridos Irmãos e queridas Irmãs,
Que o Senhor lhes dê paz!
Esta foi a saudação de Francisco de Assis e ecoou através dos séculos. Este
ano celebramos o 800º aniversário da peregrinação de paz de Francisco ao
Sultão Malik el-Kamil em Damietta. O dom de Francisco, que chamamos de
carisma Franciscano, é fonte de alegria assim como um desafio para os nos
nossos dias.
No dia 24 de março, nossos irmãos e irmãs da OFS, a Ordem Franciscana Secular, celebraram o
encerramento do 40º ano da aprovação de sua Regra. Foi uma grande festa com palestras de
vários líderes da OFS, do passado e do presente: Benedetto Lino, Encarnação del Pozo Martinez,
Frei Rainero Cantalamessa, OFM Cap. Houve um grande entusiasmo e expressão de alegria. Foi
maravilhoso representar todos vocês. Eu prometi nossa oração por eles enquanto vivíamos juntos
e proclamávamos: Paz e todo o bem!
Em 29 de março, houve outra celebração do desejo de paz para toda a criação na entrega
da Lâmpada da Paz a Sua Majestade o Rei Abdulla II da Jordânia. O dia foi preenchido com
uma atmosfera de admiração e emoção quando ouvimos as palavras inspiradoras do Rei
Abdulla II, Ângela Merkel, Chanceler da Alemanha e beneficiária da Lâmpada da Paz do ano
passado, Frei Mauro Gambetti, Conventual OFM e a Ave Maria cantada por Andrea Bocelli.
Depois da cerimônia, houve um encontro com os jovens, uma refeição festiva e a bênção
de um pedaço do Muro de Berlim, que agora está em frente à Basílica Superior de São
Francisco.
Não há como compartilhar adequadamente a alegria desses eventos ocorridos na última
semana de março em nossa jornada rumo à plenitude da vida na Ressurreição de Jesus.
Que esta seja nossa oração de uns pelos outros, por todos os buscadores e proclamadores
da paz, por todos os homens e mulheres, por toda a criação: Que a plenitude da vida e da
alegria esteja com você. E, que o que temos em nossos lábios seja concretizado no
encontro com os outros e no abraçar a tudo e a todos com amor.
Desejo-lhes um abençoado tempo Pascal!
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