
Fratelli Tuti na Perspectiva Franciscana Maio 2021

CFFBRetiro Mensal

UMA FRATERNIDADE HUMANA ENRAIZADA NO EVANGELHO

ORAÇÃO INICIAL 

Invocação ao Espírito Santo – cantada ou rezada.

INSPIRAÇÃO BÍBLICA

“Todos vós sois irmãos” (Mt 23, 8)

Nossa família humana, rica pela diversidade de culturas e formas de viver, tem um destino comum. 
Colocada no Jardim do Éden (Terra) recebeu a incumbência de cultivá-lo e guardá-lo (Gn 1, 1-31). 
Todavia, há falhas nessa nossa missão. Precisamos aprender a viver conjuntamente, cuidando e 
defendendo “nossa mãe a terra” (Cnt 9) e a vida, especialmente a de nossos irmãos menores (Mt 25, 
40), pois somos todos irmãos (Mt 23, 8). 

A pandemia coloca a ciência e a humanidade à prova e são incontáveis as formas da dor humana, 
o aumento das pessoas passando fome é uma delas. Também urge uma distribuição fraterna e justa 
da diversidade do que plantamos e cultivamos. Tenhamos presente a realidade de pertença à família 
humana e a parábola do Bom Samaritano (Lc 10, 25-37) que apontam-nos o caminho a percorrer 
para que, no dia do juízo final possamos ouvir a voz do Mestre: “Vinde abençoados por meu Pai! Tomai 
posse do Reino preparado para vós desde a criação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, 
tive sede e me destes de beber, fui peregrino e me acolhestes, estive nu e me vestistes, enfermo e me 
visitastes, estava na cadeia e viestes ver-me” (Mt 25, 34-40).

Estamos no mês de maio, mês de Maria e das Mães, também sugestivo para refletirmos sobre a 
maternidade de Maria, a mãe de Jesus (Lc 1, 26-38) e a maternidade de quem nos gerou: nossas 
mães, portanto, nossa origem e nosso mistério. Antes de partir, no madeiro da Cruz, Jesus deixou-nos 
sob os cuidados de sua mãe: “Mulher, eis aí o teu filho”. Depois, para o discípulo, disse: “aí está a tua 
mãe” (Jo, 19, 26-27). A partir de então, a humanidade passou a ter o amparo e a proteção maternal 
de Maria. Possamos nós, neste tempo de dor e angústia provocado pela pandemia sentir a ternura de 
sua presença nas palavras ditas a São João Diego, em Guadalupe: “Não se perturbe o teu coração 
nem te inquiete coisa alguma. Não estou aqui Eu, tua mãe? Não estás sob a minha sombra? Não estás, 
porventura, sob a minha proteção?”

Como família humana e franciscana e a exemplo de Maria, nossa mãe, o que podemos fazer para 
cuidar e defender nossa mãe terra, fortalecer nossos vínculos e amenizar a dor de nossos irmãos 
menores? 

FRATELLI TUTTI

“Somos seres humanos, somos irmãos e irmãs” (FT 128)

Conforme assinala o Papa Francisco, “Deus deu a terra a todo gênero humano, para que ela sustente 
todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém” (FT 120). Por conseguinte, ninguém deve
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ser excluído ou impedido de uma vida digna, portanto, é preciso garantir a cada humana criatura os 
direitos humanos (pessoais e sociais, econômicos e políticos) (FT 121, 122).

As palavras do Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, apontando para a necessidade urgente 
de cuidado, proteção e inclusão social, suscita em nós esperança. Bem formulada por Ernst Bloch, 
compreendida como um princípio, motor interior capaz de suscitar e projetar sonhos e visões novas. 
Na proposta do Papa, o de uma “fraternidade sem fronteiras e do amor universal” (FT 88; 94) como 
caminho para a realização deste sonho e, para sua concretização, o cultivo da solidariedade como 
serviço, expresso no cuidado com a vida, pois “Servir significa cuidar dos frágeis de nossas famílias, 
da nossa sociedade, do nosso povo. [...] O serviço fixa sempre o rosto do irmão, toca sua carne, sente 
sua proximidade e, em alguns casos, até “padece” com ela e procura a promoção do irmão” (FT 115). 
Conforme afirma, o fato de sermos humanos coloca-nos numa posição de irmãos e irmãs e isto “não 
é uma abstração senão que se faz carne e se torna concreta, nos coloca uma série de desafios que nos 
deslocam, nos obrigam a assumir novas perspectivas e a desenvolver novas reações” (FT 128). Suas 
palavras levam-nos a refletir sobre esta verdade, mas também é uma convocação para colocar-nos a 
serviço da vida. Trata-se de um novo rumo: uma fraternidade humana enraizada no Evangelho porque 
“Todos somos irmãos” (Mt 23, 8).

Dentre tantos outros problemas interdependentes que a humanidade enfrenta e são citados na Fratelli 
Tutti, destacamos nossa mãe a terra, ameaçada pela degradação ambiental; nossos irmãos e irmãs 
em situação de pobreza, cada vez mais avassaladora e conflitos entre os humanos que abalam a paz 
entre etnias e nações. Para abrandar a dor, nosso pontífice aponta-nos o caminho: “o amor”, capaz 
de romper correntes e a “fraternidade e a amizade social”, que é uma forma de amor a ser vivida não 
só em palavras, mas na concretude do dia a dia. Seu apelo é claro. Para ouvi-lo, precisamos assumir 
responsabilidade uns para com os outros, a começar em nossas famílias, fraternidades e sociedade, se 
estendendo à grande comunidade humana. Isto exige mudança de mentalidade e abertura de coração.

Perguntemo-nos: Quais são os caminhos possíveis para seguirmos em direção ao cuidado com a vida 
e a construção de um mundo mais justo, fraterno e solidário? 

FRANCISCO E CLARA DE ASSIS: UMA VIDA SEGUNDO O SANTO EVANGELHO

Voltar o olhar para Francisco e Clara de Assis, juntos, além de ajudar a compreender melhor a 
proposta franciscana, pois Clara é a expressão do franciscanismo ao modo feminino, leva-nos a 
compreender como e porque a vida de ambos fez diferença. As Fontes Franciscanas mostram-nos 
que experimentaram a ternura do amor de Deus revelado no Cristo pobre do presépio e da Cruz 
e por esta razão se tornaram mais humanos, fraternos, solidários. Elas deixam em evidência que a 
forma de vida de São Francisco resumiu-se em viver como irmão e entre irmãos, segundo a forma do 
Evangelho: “E depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou o que deveria fazer, mas o 
Altíssimo mesmo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do santo Evangelho” (Test 14), o que 
implica em sua concretude, um modo de “viver” e “conviver”, de “ser” e “agir”,  entre os irmãos (RnB 
IV, 1-6). E, o que encantou Clara de Assis foi exatamente isso: uma vida conforme o santo Evangelho 
(TestC 24). Em Francisco, a dimensão “irmã” e “irmão” está bem explícita, também, no Cântico das 
Criaturas composto por ele. De São Francisco afirma Leonardo Boff: “São Francisco sentiu e viveu a 
espiritualidade ecológica e cósmica, chamando a todos os seres de irmãos e irmãs – ecologia interior 
e exterior”.

Podemos dizer que São Francisco e Santa Clara tiveram um jeito humano de ouvir o grito da própria 
alma e olhar para o mistério de si mesmos e nesta dinâmica de “ouvir e olhar”, descortinou-se para 
ambos o Mistério do Filho de Deus encarnado (1Cel XXX; Ad I, 1-22; RSC 2,25; 3In 17; 4In 19-21). E  
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foi a partir desta experiência de amor que aprenderam a amar o próximo (1Cel 17,4; PC I, 3; XVII,1).

Pela via da razão somos capazes de delinear ideias e reflexões, mas, possamos nós ir mais fundo: 
iluminados pelo Altíssimo, a exemplo de Francisco e Clara de Assis, “sentir e viver” a espiritualidade 
ecológica e cósmica, pois, de fato, somos todos irmãos e irmãs e nosso destino é comum.

Que respostas podemos encontrar para as perguntas: Como ter coração e alma franciscana? Que 
consequências trazem descobrir e deixar-se guiar por um amor maior? 

SUGESTÕES

- Ambientação: espalhar um pouco de terra, tendo ao centro a Palavra e, ao lado alguns frutos da 
terra, uma imagem ou estampa de Nossa Senhora, uma foto da mãe dos participantes.

- Cada participante pode contar um fato ocorrido com a mãe, ligado ao cuidado ou à terra ou à 
fraternidade universal.

- Encerrar com uma coroação de Nossa Senhora, em forma de compromisso, ligado ao tema rezado.
- Fazer o exercício da escuta na família ou na fraternidade despertando atenção para com o irmão 

ou irmã que vive mais isolado.
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