
DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE COM SÍRIA 

abril 27, 2018 

Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. – Romanos 12:21 

Nós, como líderes e membros de congregações de Franciscanas com Irmãs Americanas e Brasileiras [FABS], 

compartilhamos nosso profundo sofrimento, preocupação e apoio em oração a nossas irmãs e irmãos na Síria, que estão 

sofrendo os efeitos cruéis e desumanos da violência e da guerra química. nas mãos de seus próprios líderes do governo. Os 

cidadãos mais inocentes e indefesos daquele país, mulheres e crianças, são vítimas dessa atrocidade que alguns chamam de 

outro holocausto. 

Encorajamos os líderes de nossos governos e nossas igrejas nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países a convocar 

ações que ajudem e ofereçam assistência a vítimas inocentes e restauram sua segurança e saúde. Pedimos aos nossos líderes 

que entrem em diálogo com os líderes da Síria e de outros países para trabalhar na promoção da paz e do cuidado e dignidade 

de todas as pessoas, especialmente mulheres e crianças. Ressaltamos a necessidade de uma proibição total do uso de todas 

as armas químicas. 

Solicitamos que nossos membros, nossos associados e parceiros em ministério compartilhem esta mensagem com outros 

enquanto fazemos um apelo para oração, ação e um fim rápido para esta crise humanitária. Vamos implorar a Deus por uma 

intervenção de misericórdia e justiça em nome do povo da Síria, e todas as vidas que estão sendo destruídas pelos estragos 

da guerra em todo o mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irmãs Bernardinas da Terceira Ordem de São Francisco            Irmãs Franciscanas de Allegany 

Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus   Irmãs de São Francisco de Maria Imaculada                                                  

Irmãs Franciscanas do Sagrado Coração                                     Irmãs de São Francisco da Providência de Deus 

FABS, Franciscanas com Irmãs Americanas e Brasileiras, é um grupo de Congregações da Terceira Ordem, com Irmãs 

na América do Norte, do Sul e em outros países. 

A Missão de Franciscanas com Irmãs Americanas e Brasileiras (FABS) 

é de acender um espírito de inclusão no coração 

de cada membro da nossa família franciscana global e além. 

https://www.the-fabs.org/ 

 

https://www.the-fabs.org/

