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 Nota de solidariedade ao Padre Júlio Lancellotti 

 

Festa das Chagas de São Francisco de Assis, 17 de setembro de 2020 

 

 No dia em que celebramos a união de São Francisco com o Cristo pobre e 

crucificado, ressoa para nós as palavras atuais do Papa Francisco por “uma Igreja pobre 

e para os pobres”! Hoje, a vida de São Francisco e o ensino do Papa Francisco nos têm 

sido transmitidos igualmente pelo Padre Júlio Lancellotti, com sua grande doação há 

décadas a favor da população mais pobre, dentre as quais a população em situação de rua. 

 Padre Júlio, como na vida de Francisco de Assis e do Papa Francisco, passa 

também por perseguições por causa do Evangelho. As graves ameaças que Padre Júlio 

vem sofrendo são justamente porque realiza um serviço intenso, evangélico e efetivo a 

favor dos mais excluídos, que assim se encontram justamente pela ineficácia das políticas 

públicas em nosso país, e porque isto interessa a setores nada comprometidos com a vida. 

Em nosso país, há riqueza para todos vivermos dignamente e com todos os direitos 

básicos respeitados. A injustiça no Brasil e em São Paulo é um escândalo e fere 

profundamente à proposta de Cristo, o que isto há décadas denuncia Padre Júlio por sua 

vida íntegra e exemplo a toda sociedade. 

Nós, como Família Franciscana de São Paulo, expressamos nossa solidariedade e 

grande estima pelo Padre Júlio e seu serviço. É inaceitável as graves ameaças e agressões 

que ele e a população em situação de rua recebem! Nós aprendemos do Padre Júlio o 

compromisso concreto com os excluídos e queremos reforçar a nossa opção preferencial 

pelos pobres, a luta pela justiça e a defesa dos que se doam para o alívio dos mais sofridos. 
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