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Carta Compromisso de Brasília 

Brasília, 25 de agosto de 2019. 

 

A todas as mulheres e homens de boa vontade, 

O Senhor lhes dê a paz! 

 

A Conferência da Família Franciscana do Brasil, entidade que congrega as Três 

Ordens fundadas por São Francisco de Assis, esteve reunida na celebração da XVIII 

Assembleia Geral Ordinária Eletiva, nos dias 22 a 25 deste, em Brasília, DF. Iluminados pela 

reflexão feita a partir das perguntas: Que Mundo? Que Igreja? Que Franciscanos? e 

interpelados pela realidade sócio-política e econômica do nosso pais, que em nossos dias 

se revela ameaçadora  à população brasileira, especialmente os seguimentos que se 

encontram em situação de vulnerabilidade e indignados pelos últimos acontecimentos 

devastadores que se abateram sobre a Amazônia, sua gente e seu ecossistema, 

reafirmamos nossa incondicional comunhão com o legitimo sucessor de Pedro, o Papa 

Francisco e seu magistério.  

Ao Papa Francisco somos agradecidos por trazer Francisco de Assis para nossos dias, 

sobretudo,  através de seu devotado amor pelos últimos da sociedade e por sua capacidade 

de diálogo inter-religioso; pela publicação da Encíclica Laudato Sì; pela convocação do 

Sínodo Pan-Amazônico, que será realizado em Roma, em outubro de 2019, cujo objetivo é 

identificar novos caminhos para a evangelização daquela porção do Povo de Deus, 

frequentemente esquecido e sem perspectivas por causa da crise da Floresta Amazônica e 

do encontro Economia de Francisco, a realizar-se em Assis, Itália, de 26 a 28 de março de 

2020 e que tem por objetivo despertar para a urgência de uma economia de inclusão, que 

promova a dignidade da humanidade, diante de uma economia neoliberal que exclui, 

concentra riqueza e devasta  a Casa Comum. Outrossim, em sua Exortação Apostólica 

Evangelii Guadium, o Papa nos convoca a vivermos a grande profecia franciscana, que é o 

retorno ao Evangelho. 
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O Crucificado de São Damião que disse a Francisco: “vai e reconstrói a minha casa”, 

continua a convocar-nos para reconstruirmos sua casa nas mais diferentes realidades onde 

a vida clama por justiça e paz. 

Como herdeiros espirituais do grande construtor da paz, comprometemo-nos com 

a reconstrução da Fraternidade, sobretudo onde ela é ferida, difundindo os valores 

franciscanos da paz, em comunhão com todos os homens e mulheres que se empenham 

na defesa e preservação da casa comum que clama por cuidado e respeito. Voltemos nosso 

olhar ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida e supliquemos: “Óh Mãe preta, óh 

Mariama, Claro que dirão, Mariama, que é política, que é subversão, que é comunismo. É 

Evangelho de Cristo, Mariama!”, ainda assim, invocamos suas bênçãos sobre toda a nossa 

família e sobre um Brasil sedento de “Paz – fruto da justiça, do bem e da Misericórdia de 

Deus”. 
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