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CAMINHOS DE UM NOVO ENCONTRO

ORAÇÃO INICIAL 

Invocação ao Espírito Santo – cantada ou rezada.

INSPIRAÇÃO BÍBLICA

O ser humano pode estar sempre disposto a percorrer os “Caminhos de um novo encontro” porque 
o Filho de Deus ao fazer-se homem traçou caminhos que nos possibilitam a coragem e confiança de 
traçar percursos novos, marcados pela saída de si e o encontro com o outro. São Paulo, em seu hino 
cristológico, nos descreve o percurso feito pelo Verbo de Deus que se esvaziou de sua prerrogativa 
divina e assumiu o ser humano com todas as suas belezas e fragilidades humanas (Fl 2,5-11).

Os caminhos de um novo encontro, a que a Fratelli Tutti nos aponta, revelam as possibilidades de 
encontros humanizadores, mas também as dolorosas feridas da humanidade que ao longo da história 
mundial foram provocadas. Precisamos suplicar para que atos violentos contra tantos inocentes não nos 
sejam indiferentes. 

A palavra de Deus, neste mês dedicado à Bíblia, ilumina-nos: Perdoar e reconciliar consiste em 
evitar a violência e a intolerância como ensina Jesus (Mt 20, 25-26; Mt 18, 22-35). Fundamenta-se na 
paciência, tolerância e compreensão, corrigindo com suavidade os adversários (2 Tim 2, 25), cultivar a 
amabilidade uns com os outros (Tit 3, 2-3) e ter simpatia ainda que perseguidos. 

A chaga da pandemia afeta nossas capacidades de promover, proteger e cuidar da vida humana 
onde ela está ameaçada, juntamente com nossa casa comum. No mistério da encarnação, paixão, 
morte e ressurreição de Jesus Cristo, a humanidade encontra luz, vigor, sentido e direção para sua 
caminhada de unidade e salvação (Ef 2, 1-10. 13-16; Gl 3,28), pois todos são um só em Cristo.

Papa Francisco teve sensibilidade e sabedoria para expor as feridas que sangraram ao longo dos 
tempos. Que caminhos estamos construindo para reconciliar, superar, curar, as feridas abertas que 
machucaram tantas pessoas? Que atitudes, gestos somos convidados a percorrer para curar as marcas 
no contexto pessoal, familiar, eclesial (família franciscana, congregação), social e mundial?

FRATELLI TUTTI

Em muitas partes do mundo: “há necessidade de artesãos de paz prontos a gerar, com inventiva e 
ousadia, processos de cura e de um novo encontro” (FT 225). Ter um novo encontro não significa que 
devemos voltar ao passado, mas encontrar caminhos que nos possibilitam vida nova. 

Mostrar a verdade sem dissimulações: A verdade histórica ao lado da justiça e da misericórdia resulta 
num lento e perseverante processo de esforço e compreensão mútua, preservando a memória das 
vítimas; não falsificar os fatos e evitar toda vingança, levando à conciliação e ao perdão.

“O percurso para a paz não implica homogeneizar a sociedade, mas permite-nos trabalhar juntos” (FT 
228), em prol do bem comum, onde cada um contribui com propostas diferentes, técnicas e experiências 
distintas identificando os problemas da sociedade e assim possibilitar a verdadeira reconciliação. Uma 
sociedade que vive em conflitos somente alcança a verdadeira paz quando há cooperação mútua, 
diálogo e justiça sem egoísmos ou desejo de domínio sobre o outro. Em uma família pode existir 
conflitos, discussões, dificuldades e dores, mas permanecem os laços familiares, exemplo a ser seguido 
pela sociedade.

 “A promoção da amizade social implica não só a aproximação entre grupos sociais distanciados a 
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partir de um período conflituoso da história, mas também a busca de um renovado encontro com os 
setores mais pobres e vulneráveis” (FT 233). Ter paz não significa apenas a “ausência da guerra” e sim, 
reconhecer e reconstruir a dignidade, olhando para os excluídos. Se a sociedade deseja ardentemente 
alcançar a paz, é necessário primeiramente promover a justiça social e combater a desigualdade com 
políticas realmente inclusivas. 

"Quando os conflitos não se resolvem, mas se escondem ou são enterrados no passado, há silêncios 
que podem significar tornar-se cúmplice de graves erros e pecados" (FT 244). A superação dos conflitos 
e o alcance do perdão não ocorre por meio do esquecimento e muito menos de omissões de fatos que 
no passado foram dolorosos, a verdadeira superação ocorre com base no amor e justiça por meio do 
diálogo, transparências e negociações sinceras. A memória das vítimas e daqueles que em meio a tanta 
corrupção e destruição souberam recuperar a dignidade e optaram por gestos de fraternidade, perdão 
e solidariedade (ex. São Maximiliano Kolbe) devem ser mantidas para que a humanidade seja resistente 
contra o desejo de domínio e destruição.

Papa Francisco sonha e suplica a Deus que “prepare nossos corações para o encontro com os irmãos, 
independente das diferenças de ideias, língua, cultura, religião; que unja todo nosso ser com o óleo de 
sua misericórdia, que cura as feridas dos erros, das incompreensões, das controvérsias; a graça de nos 
enviar, com humildade e mansidão, pelos caminhos desafiadores, mas fecundos, da busca da paz” (FT 
258). 

INSPIRAÇÃO FRANCISCANA

Francisco e Clara dão grande ênfase ao mistério da encarnação do Filho de Deus: Naquele dia, Deus 
nosso Senhor concedeu a sua graça – e de noite ressoou o seu louvor. Este é o dia que o Senhor fez, – 
alegres exultemos por ele. Pois foi-nos dado um menino amável e santíssimo, nascido por nós à beira 
do caminho e deitado numa manjedoura, – porque não havia lugar na estalagem (Salmo XIII). Ele se fez 
Caminho, Ele se deu a nós à beira do caminho. O Filho de Deus fez-se para nós o Caminho (TesC 5). 
Cabe a nós perguntar: qual caminho? quais percursos? Há muitos caminhos numa perspectiva positiva: 
caminho da justiça, do amor, da verdade, do perdão, da misericórdia, da mansidão, da tolerância, do 
acolhimento e da reconciliação. Jesus trilhou o caminho da humilhação, do fracasso e da cruz, pela 
qual nos garantiu a salvação (Ad VI). 

Francisco deixa-se cativar pela kenosis, despojamento de Jesus: esta Palavra do Pai, tão digna, tão 
santa e gloriosa, o altíssimo Pai a enviou do céu por meio do seu Santo Anjo Gabriel ao útero da Santa 
e Gloriosa Virgem Maria, de cujo útero recebeu a verdadeira carne de nossa humanidade e fragilidade. 
Ele sendo rico (2 Cor, 8-9), acima de todas as coisas quis neste mundo com a beatíssima virgem, sua 
Mãe, escolher a pobreza. E Maria, como “virgem pobre”, agraciada pela presença do Verbo Encarnado, 
percorre os caminhos montanhosos para encontrar-se com Isabel, a também “agraciada mãe de João 
Batista” (Lc 1, 39-44). E ambas se tornam instrumentos do encontro salvador do Verbo Encarnado.

Francisco, em seu processo de conversão à escola do Mestre Jesus, percorre o caminho do 
despojamento, torna-se pobre e deixa-se conduzir para o meio dos pobres. No seu testamento, ele 
revela o amor fascinante do Senhor que o conduziu para o meio dos leprosos e ele faz misericórdia 
com eles (Test 1-2). 

Um encontro significativo a ser recordado é o encontro vivenciado por Francisco e seus frades com 
o sultão Malek-al-Kamil, impulsionado pelo ardor missionário e desejo de paz (LM IX, 7-8). O que 
Francisco fez há 800 anos tem sentido nos dias atuais onde a presença franciscana continua a cultivar 
iniciativas de diálogo, de encontro e de amizade, mediante a presença dos frades menores na Terra 
Santa. 

Conforme a lenda do irmão lobo: Francisco vai ao encontro do lobo de Gúbio, compreende que 
o motivo da violência é a fome que o tornava ameaçador, feroz e criminoso. Como e de que modo 
Francisco enfrentou a ferocidade do lobo? Como e de que modo nós podemos encarar os “lobos” de 
hoje? Como, de modo pessoal e em fraternidade, construirmos caminhos de vida nova? 
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SUGESTÕES

- Montar ambiente com a Bíblia e palavras que indicam passos de um novo caminho-encontro. 
Lembrar o mês da Bíblia. 

- Momento de reflexão, de reconciliação e perdão das próprias feridas, da família, da congregação, 
humanidade. 

- Fortalecer a esperança e alegria: partilhar experiências de reconciliação e libertação pessoal. 
- Rezar o Cântico das criaturas, ênfase no perdão.
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