15 de março de 2022
Ao anunciarem a paz com os lábios,
que eles a tenham,
mais amplamente, em seus corações.
Regra da OTR n.30

Queridos Irmãos e queridas Irmãs,
Francisco de Assis nos exorta a ter uma paz tão profunda em nossos corações que chegue a transbordar em nossas
palavras e ações, a fim de que todas as pessoas sejam orientadas para e pela a paz. O Papa Francisco diz o mesmo de
outra maneira, rezando e chamando as pessoas para “desmilitarizar os corações”. Estes dias de conflito e guerra na
Ucrânia gritam que a paz começa e continua no coração de cada pessoa. Como seguidores/as do homem da paz do
Evangelho, sejamos, guiados/as por sua inspiração, luzes luminosas da esperança da paz, de qualquer forma que o
Espírito Santo de Deus nos conduz a trabalhar para sermos portadores/as da paz interior e exterior.
Alguns/as de nossos irmãos e irmãs estão diretamente envolvidos na ajuda a homens, mulheres e crianças que fogem
de sua terra natal, Ucrânia, para buscar refúgio e segurança em países vizinhos. Algumas de nossas congregações
têm casas nas áreas de conflito e atendem às múltiplas necessidades das pessoas devido à guerra e violência. Somos
gratos/as a esses homens e mulheres que acompanham o povo neste momento de dor e sofrimento. Rezamos e
jejuamos pedindo a misericórdia de Deus e a restauração da paz numa terra tão devastada.
Nós sabemos que é caro transportar, alimentar e abrigar as pessoas que estão longe de casa. Talvez, a terceira parte
de nossa prática quaresmal seja a de dar esmolas a nossas irmãs e irmãos Franciscanos/as que prestam Socorro aos
refugiados longe de casa. Há dois lados a considerer na nossa doação:
1) Apoiar o trabalho de nossos irmãos e irmãs que acompanham os diretamente afetados pela Guerra. Pedimos
aos Ministros Gerais da OTR que têm irmãos ou irmãs trabalhando com assistência a refugiados que
informem ao escritório da CFI-OTR, secretary@ifc-tor.org em Roma, se suas congregações estão envolvidas
no trabalho de assistência aos refugiados.
2) Doar dinheiro para um fundo coletivo de assistência a refugiados. Convidamos todas as congregações da
CFI-OTR a fazer sua doação para as congregações que deixaram a nós a informação de estarem prestando
assistência direta aos refugiados .
Por gentileza, use as informações bancárias no final da carta para encaminhar o dinheiro para Roma o mais rápido
possível. O escritório da CFI-OTR distribuirá o dinheiro arrecadado igualmente entre as congregações que
forneceram a informação solicitada. Obrigada pela consideração sobre este pedido e por sua generosa resposta.
____________________________________________________________________________________________
Por favor, use os seguintes meios para contribuir com a assistência a refugiados, através de nossas Irmãs e Irmãos
da OTR, certificando-se de indicar que a doação é para a Assistência a Refugiados:
1. Transferir dinheiro para BancoPosta:
Nome da Conta:
CONFERENZA FRANCESCANA INTERNAZIONALE
Endereço:
Piazza Risorgimento, 14 - 00192 ROMA
Nome do Banco:
BancoPosta
Código IBAN:
I T 7 5 H076 0103 2000 0101 0808 044
SWIFT / BIC
B P P I I T R R XXX
2.

Cheque bancário emitido para a
para o escritório da CFI-OTR

Conferenza Francescana Internazionale - TOR e enviado

Piazza del Risorgimento, 14
00192 Rome, ITALY

Pedimos a gentileza de avisar a Secretária Geral, Ir. Margherita Merlino, no email secretary@ifc-tor.org sobre o
dinheiro que você está enviando ou se tiver alguma questão de esclarecimento.
Rezemos por todos os povos do mundo: Senhor, fazei-nos instrumentos de tua paz…

Ir. Deborah Lockwood, Presidente e Membros do Conselho

