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Encontro com a Comunidade Islâmica na Mesquita da Misericórdia 

 

São Paulo, 28 de setembro de 2019  

 

Boa noite! Paz e Bem! 

Aqui nos reunimos para a Celebração dos 800 anos do Encontro de Francisco de Assis 

e o Sultão. 1219 – 2019, tanto tempo se passou... Qual a importância de comemorarmos os 800 

anos deste encontro?  

Na Legenda Menor, escrita por São Boaventura, encontramos que, desarmado, 

Francisco atravessou as linhas da batalha e pediu um encontro e diálogo com o Sultão e foi 

recebido com benevolência (Lm III, 9). Seu gesto nos ensina que o diálogo é possível, 

principalmente o diálogo com outras religiões e nos ajuda a compreender que dialogar é saber 

encontrar-se com a alteridade. Sua atitude nos convoca a sairmos de nós mesmos, de nossa zona 

de conforto para irmos ao encontro e CONSTRUIRMOS O DIÁLOGO. 

Hoje em dia há muito sofrimento por causa da ausência do diálogo, ou seja, da 

capacidade de escutar. Ausência do diálogo é ausência da presença e da palavra; da 

comunicação; e, dentre outras, da fala e do silêncio pela capacidade de escuta, para entrar no 

mundo da diversidade de ideias e ideais. 

A partir da experiência de Francisco em sua proximidade fraterna com o Sultão, mais 

que fazer memória, somos convocados a trilhar caminhos na construção do diálogo a partir de 

nossa realidade nuclear, as pessoas com as quais convivemos no cotidiano. É em nosso núcleo 

de convívio que podemos curtir o prazer de estarmos juntos, de dialogar, de partilhar a vida 

expressando os sonhos, identificando os desafios e criando estratégias para realizá-los. 

Dinâmica que deve ser estendida para nosso universo profissional e social. 

Então, perguntemo-nos: como nosso diálogo pode ser fértil e colaborar para a 

construção da paz em uma sociedade marcada pela violência e opressão; pela intolerância e 

exclusão; pela exploração e indiferença; pelo autoritarismo dos governantes e seus discursos 

políticos recheados de intolerância, enfim, pelo desrespeito aos direitos e fechamento à 

alteridade cultural?  

Que nossas vidas, iluminadas pela experiência de Francisco em seu encontro com o 

Sultão, sejam mais ricas na capacidade de dialogar e que esta capacidade seja visível em nossas 

atitudes, sentimentos e afetos.  
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Sejamos, portanto, pessoas do diálogo e construtores da paz, através da educação, pois 

“Paz significa Educação”: uma chamada a aprender todos os dias a arte difícil da comunhão, a 

adquirir a cultura do encontro, purificando a consciência de qualquer tentação de violência e 

rigidez, contrárias ao nome de Deus e à dignidade do ser humano” (Frei Vitorio Mazzuco, 

OFM). 

Em Francisco e Clara de Assis, a cada um de vocês, membros da Comunidade Islâmica 

e convidados presentes: Paz e Bem!  

 

 

 

 

Ir. Cleusa Aparecida Neves, CFA 

Presidenta da Conferência da Família Franciscana do Brasil 


