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UM CORAÇÃO SEM FRONTEIRAS

ORAÇÃO INICIAL 

Invocação ao Espírito Santo – cantada ou rezada.

INSPIRAÇÃO BÍBLICA

Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher; pois todos vós sois 
um só em Cristo Jesus (Gal 3,28).

A globalização não é um fenômeno novo na história da humanidade. Na verdade, ela faz, desde 
os primórdios, parte do jeito humano de ser. Quando, há mais ou menos 130 mil anos, o homo 
sapiens saiu das savanas africanas para habitar a Ásia e, depois, a Europa, ali iniciou o processo de 
globalização. Nos contínuos deslocamentos em busca de sobrevivência, os vários grupos humanos que 
se formaram passaram a estabelecer intercâmbios sociais, econômicos, políticos, culturais, religiosos...

Na medida em que novos recursos tecnológicos foram desenvolvidos, as trocas se tornaram mais 
volumosas, intensas e rápidas. Imaginemos o que significou, há 5.500 anos, a invenção da roda para 
as viagens, o comércio e as guerras! Nos últimos 500 anos, trens, automóveis e aviões deixaram o 
longínquo cada vez mais próximo. Distâncias que foram reduzidas – no tempo e no espaço – pela 
imprensa, o rádio, a televisão e, hoje, a internet que possibilita conexões e intercâmbios imediatos com 
qualquer lugar do mundo.

O mundo está cada vez menor. E, paradoxalmente, temos a impressão que estamos cada vez mais 
longe uns dos outros. Distância de pessoas e distância de povos. Por que isso? Por uma razão simples. 
Mudam os tempos, mudam os suportes tecnológicos das relações, mas os encontros ou desencontros 
seguem basicamente dois padrões: Babel e Pentecostes.

Babel é a globalização como projeto de dominação. É o encontro que leva à imposição de um povo, 
de uma cultura, de uma economia, de uma religião, de um poder sobre o outro. Enquanto um domina, 
o outro é anulado, calado, silenciado. A narrativa bíblica diz que a pretensão era construir uma torre, 
um equipamento militar, o mais poderoso da terra. O projeto foi impedido pela pluralidade das línguas, 
pela diversidade, que explodiu a uniformidade e criou a diversidade de povos, línguas e culturas.

O outro padrão é o Pentecostes. Sob a ação do Espírito Santo, a comunidade dos discípulos e 
discípulas de Jesus passa a falar as mais diversas línguas e, mesmo assim, todos se entendem. É o 
encontro daquilo que havia sido disperso em Babel, não mais sob o regime da uniformidade, mas sob 
o modo da diversidade comunicante. Nesse regime, cada um mantém a sua própria identidade e a 
coloca em diálogo com a identidade do outro para que ambos se enriqueçam.

FRATELLI TUTTI

O mundo existe para todos, porque todos nós, seres humanos, nascemos nesta terra com a mesma 
dignidade. As diferenças de cor, religião, capacidade, local de nascimento, lugar de residência e muitas 
outras não podem antepor-se nem ser usadas para justificar privilégios de alguns em detrimento dos 
direitos de todos. Por conseguinte, como comunidade, temos o dever de garantir que cada pessoa viva 
com dignidade e disponha de adequadas oportunidades para o seu desenvolvimento integral (FT 118).
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O paradigma da diversidade é o proposto pelo Papa Francisco como caminho para o encontro 
de povos e culturas no mundo globalizado em que vivemos. Fora dele, há duas opções. A primeira 
é o fechamento dentro da própria cultura e do próprio país. Quem opta por ele, morre por asfixia 
cultural e perde a oportunidade de aproveitar da riqueza do diferente. A segunda opção, tão daninha 
como a primeira, é a de impor o próprio modo de ser sobre os outros. É a cultura do imperialismo, da 
dominação, da aniquilação do diferente.

A diversidade comunicante, a opção proposta pela Fratelli Tutti, permite dar do que é próprio para que 
o outro cresça e receber o que é do outro para com ele também aperfeiçoar. Em todos os âmbitos do 
humano: econômico, social, político, cultural, religioso e outros mais. É ela que garante a sobrevivência 
das identidades, a própria e a dos outros. O isolamento e a homogeneização levam à anulação e à 
morte.

Podemos fazer isso por interesse de sobrevivência. Já é um passo... Como cristãos, temos um motivo 
a mais: a diversidade é graça, é dom de Deus, e tudo aquilo que dele recebemos, não é para que fique 
apenas conosco. É para ser partilhado com todos e todas.

FRANCISCO E CLARA DE ASSIS: FRATERNIDADE E SORORIDADE NA DIVERSIDADE

Francisco e Clara de Assis viveram numa sociedade com divisões sociais bem demarcadas e 
instransponíveis. Nobreza, burguesia e plebeus tinham seus lugares sociais bem demarcados. Cada um 
sabia o “seu lugar” e ninguém ousava entrar no mundo do outro.

Clara de Assis era de família nobre. Francisco, era burguês. Vivendo ambos na cidade de Assis, seus 
mundos eram diferentes. No entanto, o amor a Cristo fez com os dois saíssem de sua reclusão social, 
se encontrassem e, a partir desse consórcio, descobrissem o mundo além dos muros de Assis, o mundo 
dos camponeses, dos servos, dos doentes, dos leprosos, dos loucos, ladrões e abandonados.

Derrubados os muros da separação social, logo outros homens e mulheres desejaram a eles juntar-
se. Pessoas de todos grupos sociais: leigos e clérigos; ricos e pobres; plebeus e nobres; analfabetos 
e iletrados; sadios e doentes; jovens e velhos; cidadãos e estrangeiros... A única condição para que 
permanecessem com ele, era a de aceitar a todos indistintamente. A cada um e cada uma Francisco e 
Clara acolhiam e em cada um e cada uma encontravam uma qualidade que era única e fazia com que, 
juntos, construíssem a fraternidade na diversidade (SP 85).

Mas quem descobre a riqueza do encontro com o outro, não consegue mais deter-se. Está sempre 
disposto a pôr-se a caminho para ir além do já conhecido e defrontar-se com aqueles que ainda 
permanecem fora do horizonte. Francisco, por três vezes, parte para encontrar-se com o Sultão. Quando, 
na terceira tentativa, consegue chegar a Damieta (1Cel 57; 2Cel 30; LM IX 7 e 8; Lm III 9; LP 37; Fior 
24), ele não tem a preocupação primeira de ensinar ao outro a sua verdade. Ele permanece, escuta e 
aprende com o diferente. Francisco sabe que, todos e cada um, tem algo de único que é imprescindível 
para a construção da fraternidade e da amizade social.

SUGESTÕES

- Ambientação: colocar no centro um globo terrestre ou um mapa-múndi e/ou fotos com diferentes 
rostos que representes diferentes culturas;

- Cada participante pode partilhar a experiência de ter-se encontrado com alguém com um modo de 
ser diferente do seu e que telha lhe ensinado algo.
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