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“Louvado Sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas” 

Teresina – PI, 22 de outubro de 2019 

Irmãs e irmãos da Família Franciscana do Piauí e das 

Organizações Parceiras, Institutos Seculares e Sociedade 

Civil, 

Paz e bem! 

 

“Por uma Igreja com o rosto amazônico, pobre e 

servidora, profética e samaritana” (Trecho do Documento 

Oficial do Pacto das Catacumbas – Sínodo para a 

Amazônia, Roma, 2019). 

 

Diariamente, como Franciscanas e Franciscanos, 

renovamos o desafio imposto por Francisco de Assis de ter 

respeito e amor por Deus e todas as suas criaturas. Em seu 

“Cântico das Criaturas”, Francisco sente a necessidade de 

exaltar tudo aquilo que nos conecta com o Sagrado, seja em minúscula partícula ou gigantesca. 

Com esse apelo a comunhão com a Casa Comum, Francisco de Assis se tornou, não somente, um 

exemplo de humildade, símbolo de servidão e amor aos pobres, mas uma filosofia de vida, a qual 

deve ser protagonizada por todos nós que vivemos essa vocação em fraternidade. 

 

No Cântico das Criaturas, nosso Pai Francisco manifesta a grandeza da divindade, a divina 

benevolência, a sua visão poeta-mística sobre o quão bom é o Senhor e suas ofertas. Enxerga a Mãe 

Natureza e todas as suas vidas como o concreto do bem que Lhe pertence e todo o bem que leva a 

Ele. Para louvar o Senhor, evoca todas as criaturas, sem exclusão. São todas face do “Bom Senhor”, 

pois toda criação é boa: “E Deus viu que tudo era bom” (Gên. I, 31). 

 

Nessa observação mística de: onde vivemos e para que vivemos? Francisco não foge da 

criação para buscar a divindade, ele encontra na Casa Comum o caminho para o canto jubiloso do 

encontro com o Divino Sagrado. Francisco, ao cuidar do outro (e de todas as criaturas), torna 

sublime a prática da nossa espiritualidade a partir do respeito à natureza. 

 

Em consequência do tempo que vivemos, do descaso governamental, do desinteresse social, 

dos desastres ambientais e do egoísmo dominante no mundo inteiro, o Francisco de Roma, fazendo 

alusão ao Francisco de Assis, convoca a Igreja a voltar seus ouvidos para os gritos da Mãe 

(Natureza) que chora as dores de seus Filhos (criaturas). São milhares de desastres ambientais 

irreparáveis nos últimos tempos, em nosso País especialmente. 

 

Nossas casas, plantações, lagos, rios e mares vêm sendo invadidos por lama, óleo, veneno e 

materiais tóxicos; a ambição e o capital engolindo ferozmente os povos oprimidos; a partilha, a 

mística do desenvolvimento sustentável e a colheita sadia perdem intensamente espaços em nossas 

comunidades. Percebam, irmãs e irmãos, o nosso compromisso como agentes de paz, 

transformação, pobreza e minorismo se torna mais desafiante. Porem, com objetivo e preferencia 

evangélicos cada vez mais claros e precisos. 

 

Para esse momento, estamos realizando o I Café Ecológico da Família Franciscana do 

Piauí, dia 10 de novembro, às 8h, no Parque da Cidadania, Teresina-PI. Teremos como Tema: 

Ecologia Integral e o Sínodo para a Amazônia. As fraternidades são convocadas para se fazerem 

presentes e levarem algo para partilhar no café da manhã (bolos, bolachas, pães, frutas, suco, leite, 
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café, etc.). Orientamos também que levem pano ou almofadas, pois ficaremos todos na grama do 

espaço, em contato com o chão. (disponibilizaremos cadeiras aos irmãos que possuem limitações). 

 

Será um encontro leve, despojado, intimista onde trataremos desse momento atual em que 

vivemos, interligando pontos importantes da nossa Espiritualidade. Contamos com a presença de 

todas e todos. E você, irmão/ã, que não conhece a Família Franciscana do Piauí, mas deseja estar 

conosco, seja MUITO BEM-VINDO/A. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada! 

 

Para outras informações, entrar em contato conosco através do telefone: (86) 9 9926-0724 – 

TIM/Wpp ou através do e-mail cffpiaui@gmail.com.br. 

 

Fraternalmente, 

 

 

Jéssica Lima, OFS/JUFRA 

Coordenadora da Família Franciscana do Piauí 

 

 

 

Frei Marcos Antonio Bizerra de Melo, ofm 

Vice-Coordenador da Família Franciscana do Piauí 


