
40 

Irmãs Franciscanas de Allegany, NY 

http://fsallegany.org 

 

Comitê de Espiritualidade 

P.O. Box W 

St. Bonaventure, New York 14778 

  

 



2 

Índice 

 

Introdução         3 

A Pena de Morte nos EUA       4 

Violência Doméstica        7 

Cultura de Drogas      10 

Tráfico Humano      13 

Fome nas Nossas Vizinhanças     16 

Pobreza/Desabrigo      19 

Preconceito       23 

A Igreja e Justiça Social     24 

A Situação da Irmã Água     27 

Violência       30 

Guerra        32 

Desigualdade de Riqueza     35 

Agradecimentos      38

   

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 
Se você está interessado em ajudar a fazer mudanças no 
nosso mundo, entre em contato com as Irmãs Franciscanas 
de Allegany através de:  
 

Estados Unidos 
Ir. Judith Terrameo, OSF 

franciscanspiritualityusa@gmail.com 
 

Jamaica, Antilhas 
Donna Haynes 

franciscanspiritualityjamaica@gmail.com 
 

Brasil, América do Sul 
Ir. Lilian Cristina Pinheiro, OSF 

espiritualidadefranciscanabr@gmail.com    
 

Esperamos que você tenha achado essas reflexões úteis. Na 
época de São Francisco, as questões podiam parecer ser 
menos globais, mas a guerra, a fome, a pobreza, a 
discriminação, a violência, a desigualdade da riqueza, o 
abuso nas famílias e na igreja existiam como hoje. Francisco 
e Clara de Assis mudaram o mundo vivendo o Evangelho. 
Juntos também podemos mudar o mundo. 

Comitê de Espiritualidade Franciscana  

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fwww.buildfaith.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FFrancis-and-Claire-wide.jpg%3Fresize%3D350%252C200&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.buildfaith.org%2F2013%2F03%2F22%2Fst-francis-of-assisi%2F&
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INTRODUÇÃO 

AMADOS DE DEUS 

Somos todos amados por Deus - somos amados sem limites! 

Fomos criados para amar da mesma maneira com a qual somos 

amados: extravagantemente, incondicionalmente. Este não é 

apenas um conforto para nós, mas um desafio, pois quando 

compreendemos e acreditamos verdadeiramente no amor de 

Deus por nós, percebemos que esse amor se estende a toda a 

criação. Cada pessoa humana é amada da mesma forma - nós nem 

ganhamos nem perdemos esse amor por causa das nossas ações. 

Deus que é amor, ama livremente tudo o que Deus criou. 

A Espiritualidade Franciscana, baseada no Evangelho, contém três 

pilares: a bondade de Deus, o primado de Cristo e a dignidade da 

pessoa humana. Cada pilar se entrelaça continuamente com os 

outros dois. Deus na bondade de Deus criou tudo no amor através 

de  Cristo e destinou tudo a refletir este amor e a viver em um 

relacionamento de amor com o Criador. Cada pessoa já possui 

uma dignidade imanente, porque ela/ele foi criado à imagem da 

Palavra de Deus. 

No mundo de hoje, muitas questões surgem de um desrespeito 

pela dignidade da pessoa humana. Convidamos você a refletir 

nestas páginas em algumas dessas questões. Oferecemos algumas 

ideias sobre como os valores da espiritualidade franciscana podem 

ser aplicados a eles. Esperamos que você veja, como nós, que 

existe esperança para o nosso mundo e que nosso Deus Amoroso 

continua a cuidar de nós e toda a criação. 

         

Irmãs Franciscanas de Allegany  

Comitê de Espiritualidade Franciscana 
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A PENA DE MORTE NOS EUA 
 

Em maio de 2015, Nebraska tornou-se o 19º Estado a pôr fim à 

pena de morte. (Naquele mesmo ano, o Distrito de Columbia 

também votou para acabar com o uso da pena de morte.) A 

Rede Católica de Mobilização para Acabar com a Pena de Morte 

(CMN), com quem eu servi de 2011 a 2013, trabalhou com 

organizações em Nebraska. O papel da fé neste voto histórico foi 

evidente, como exemplificado pelo chamado do Senador Garrett 

aos seus colegas legisladores: "Vamos nos unir como uma 

legislatura para promover uma cultura de vida".  
 

Isso reflete as palavras do Papa Francisco durante sua visita ao 

Congresso dos Estados Unidos em setembro de 2015, quando, 

após pedir a abolição global da pena de morte, proclamou: 

"Toda vida é sagrada, toda pessoa humana é dotada de uma 

dignidade inalienável, e a sociedade só pode beneficiar da 

reabilitação dos condenados por crimes ."  
 

Alguns argumentos contra a pena de morte demonstram a 

injustiça da sua aplicação: 
 

Geografia: 82% das execuções ocorreram nos estados do Sul, 

1% no Nordeste; 
 

Racismo: Os negros são 13% da população dos EUA mas 42% 

dos que estão sob pena de morte; 
 

Pobreza: Mais de 90% dos que estão sob pena de morte não 

puderam pagar seu próprio advogado. Não há pessoas ricas sob 

pena de morte.  
 

Dissuasão: Os estados do sul com as taxas de execução mais 

altas também têm a maior taxa de assassinatos. 

 

 

 

Financeiro: A pena de morte, com todos os seus recursos 

legais, custa muito mais do que uma sentença de prisão 

perpétua. O estado da Flórida, por exemplo, até o ano 2000, 

pagou US$ 24 milhões para cada uma de suas 44 execuções.  

37 

A tradição intelectual franciscana tem um reservatório rico de 

material sobre como os franciscanos reformularam modelos 

econômicos no passado e ainda estão fazendo isso hoje. A leitura 

deste material proporcionará um contrapeso ativo à polarização 

política atual de excesso e exclusão. 

 

 

David B. Couturier, OFM. Cap.,  

autor de Franciscanos e Suas Finanças:  

Economia em um Mundo Desencantado  

(St. Bonaventure, NY: Franciscan Institute Publications, 2015) 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-S87O7L3dYRE%2FVBnlD9U4aOI%2FAAAAAAAAA1k%2FJRrD7DSxOSg%2Fs1600%2FFrancis%252B4.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsaintsandrecipes.blogspot.com%2F2014%2F10%2Fyoung-st-francis-of-assisi-homemad
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RESPOSTA FRANCISCANA 

 

Valores Franciscanos em Relação à Desigualdade de Riquezas 

 

Há três valores orientados para a práxis que vêm à mente em 

face da realidade esmagadora da desigualdade de riqueza que vê 

85 pessoas no mundo ter mais dinheiro entre eles do que os 

mais pobres 3,5 bilhões de pessoas no planeta: atenção, desejo e 

ação. 

 

Franciscanos precisam prestar mais atenção à economia do que 

têm nos últimos anos. Enquanto trabalhamos e trazemos alívio 

diretamente para os pobres, devemos prestar atenção 

simultaneamente aos dispositivos políticos que os super-ricos 

estão usando agora para excluir permanentemente a maioria da 

população mundial de acesso ao bem comum e à riqueza comum 

do mundo. Devemos aprender e atender à dinâmica da política 

de disparidade. Devemos nos perguntar se estamos mantendo as 

nossas próprias economias congregacionais ou provinciais como 

"economias fraternas". 

 

Franciscanos precisam recondicionar seu desejo pelo 

transcendente. Ao longo dos últimos anos, em livros e artigos, 

tenho demonstrado como o consumismo moderno consome o 

nosso desejo por Deus em várias maneiras, substituindo a 

infinidade de Deus pela infinidade de bens. Liturgia e economia 

andam de mãos dadas. Aprofundar o nosso temor e admiração 

irá reabastecer a nossa confiança na abundância de Deus e 

desmantelar a lógica iluminista de um Deus distante e 

mesquinho. 
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 RESPOSTA FRANCISCANA 
 

Em harmonia com o Ano Internacional da Misericórdia do Papa 

Francisco, nós franciscanos de todo o mundo também comemora-

mos em 2016 o 800º aniversário da concessão do "Perdão de As-

sis" ou, como às vezes é conhecido, "A Indulgência  Porciúncula".  

Em julho de 1216, enquanto Francisco estava rezando na            

Porciúncula pelo perdão dos pecados de toda a humanidade,     

Jesus, com sua mãe Maria, apareceu a ele e perguntou o que ele 

queria para a salvação dessas almas. Francisco pediu uma           

indulgência para todos os que entrassem naquela capela e que  

confessassem os seus pecados. Conforme dirigido em sua visão, 

Francisco procurou e foi concedido este perdão pelo Papa Honório 

III.  

Desde então, os papas, incluindo Paulo VI, confirmaram o Perdão 

de Assis como indulgência plenária no dia 2 de agosto (a festa da 

Porciúncula) ou outro dia designado pelo bispo, sob as condições 

habituais (confissão sacramental, comunhão e oração pelas       

intenções do Papa), visitando devotamente um Igreja paroquial e 

ali recitando pelo menos o Pai Nosso e o Credo. O perdão pode ser 

obtido sempre que se visita a igreja: uma vez por si mesmo e     

depois pelas  almas no Purgatório.  

Ao reviver esta devoção, podemos imitar a consideração universal 

de Francisco por cada ser humano como sendo sagrado e         

igualmente digno da misericórdia de Deus.   

     Kathie Uhler, OSF 

Referências:  CMN: www.catholicsmobilizing.org;  

Centro de Informação Sobre a Pena de Morte: 

www.deathpenaltyinfo.org;  

A Enciclopédia Católica: www.newadvent.org/cathen/12286a.htm. 
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Reflexão: 

Como você responderia a um religioso conservador que se 

apega à pena de morte, porque no Êxodo diz: "olho por olho"? 

 

Como você responderia se alguém dissesse que depois de 

obter a Perdão de Assis ou a Indulgência Porciúncula, que é 

uma Indulgência Plenária, que a pessoa teria a certeza de ir 

para o céu? 

 

Ação:  

Ao reviver esta devoção, podemos imitar a consideração universal 

de Francisco por cada ser humano como sendo sagrado e 

igualmente digno da misericórdia de Deus. 
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DESIGUALDADE DE RIQUEZAS 

 
Vamos começar com duas palavras diferentes, mas                
inter-relacionadas: renda e riqueza. A renda é o dinheiro que 
você ganha, mas a riqueza é tudo que você possui (propriedade, 
casa, investimentos). As pessoas percebem que 
desigualdade de renda está aumentando na América. Enquanto a 
economia cresceu 83% nos últimos 25 anos e os lucros das 
empresas duplicaram, a renda média é menor do que era há 15 
anos atrás. A desigualdade da riqueza é pior. Os 10% dos lares 
mais ricos dos EUA possuem 76% de toda a riqueza nos Estados 
Unidos. Imagine os fatos da maneira que Christopher Ingraham 
explica: 
 

Pense em 100 americanos. A pessoa mais rica desses 100 teria 
1/3 da riqueza total da América: 1/3 de toda a propriedade, 1/3 
do mercado de ações, 1/3 de qualquer coisa que possa ser 
possuída. As próximas quatro pessoas teriam 28% de toda a 
riqueza. As próximas 5 pessoas seriam donas de 14%, as 
próximas 10 seriam donas de 12%. Isso nos diz que 20% das 
pessoas possuem um enorme 90% de nossa riqueza. Isso 
significa que 40% dos americanos estão tentando dividir entre si 
12% da riqueza e os 40% inferiores dos americanos têm valor 
negativo. Eles podem ter um carro e até mesmo possuir uma 
casa, mas eles estão financeiramente em situação negativa. Não 
admira que a maioria dos americanos esteja muito nervosa e 
cada vez mais desconfiada do governo e das instituições. Eles 
vêem suas contas aumentando, rendimentos caindo e sua 
capacidade de fazer uma diferença na política substituída pelo 
1% que está protegendo seu dinheiro e pagando 
proporcionalmente menos impostos porque têm o poder (a 
riqueza) para influenciar os políticos à sua vantagem. 
 
O que está em jogo é a capacidade de influenciar a vida 
americana e seu futuro. Os super-ricos conseguiram absorver 
todos os ganhos de renda durante o último quarto de século, 
bloqueando 90% da riqueza do país e determinando as políticas 
tributárias para sua vantagem exclusiva, privando assim a 
maioria dos americanos que constroem esse país dia após dia. 
Como Arthur Miller escreveu uma vez, "Atenção! Atenção!" 
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Amar seus inimigos não é um desafio fácil. Os estudiosos afirmam 

que os cruzados queriam matar Francisco como um herege 

depois de se reunir com o sultão, e os frades não apreciaram sua 

política. Mas a questão era tão importante para Francisco que ele 

acrescentou à sua "Regra Posterior" que todos os frades devem 

amar os seus inimigos "como o Senhor ordena". (Capítulo X e 

Admoestações) 

Sabemos que Francisco enfrentou o desprezo e o ridículo 

proclamando "Pace e Bene!" Podemos passar por algo 

semelhante à medida que tentamos implementar uma mensagem 

tão radical em nossas próprias famílias, comunidades e paróquias. 

 

Kathy Maire, OSF 

Reflexão: 

Quais são os "gatilhos" que me levam a querer retaliação? 

 

Que grupo étnico, racial, religioso ou de gênero deve ser 

suspeito? 

Ação:  

Procure aprender mais sobre grupos religiosos 

diferentes e reze para uma  compreensão melhor de 

suas crenças e tradições. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
 

Uma em cada quatro mulheres nos Estados Unidos será vítima de 

violência severa por um parceiro íntimo em sua vida. Isso significa 

que a violência doméstica é uma epidemia, que afeta 

desproporcionalmente as mulheres. A violência doméstica é o uso 

do poder por meios físicos, mentais, emocionais, financeiros e/ou 

sexuais para controlar o comportamento do outro. A violência 

doméstica afeta todos os aspectos da vida da mulher e também a 

vida de seus filhos. Em 98 por cento de todos os casos de abuso há 

abuso financeiro, mantendo a mulher incapaz de se libertar do 

relacionamento. 

Para uma mulher que deixa seu agressor, é 70 vezes mais provavel 

que será assassinada dentro de poucas semanas após deixar o 

relacionamento. A violência doméstica é a principal causa de 

desabrigo. A violência doméstica também pode interferir com a 

capacidade da mulher trabalhar ou a perda de benefícios sociais e 

pode causar resultados econômicos mais pobres para mulheres e 

crianças em geral. 

Ajudar as mulheres sofrendo violência doméstica alivia 

diretamente a raiz das causas de desemprego e falta de moradia. 

Além disso, grupos de apoio às mulheres que vivenciam a violência 

doméstica são particularmente eficazes. As mulheres dizem se 

sentirem valorizadas e capacitadas com novas habilidades de 

enfrentamento, a fim de fazerem as mudanças necessárias em 

suas vidas. 

https://www.bing.com/images/search?q=St+Francis+Poverty&view=detailv2&&id=267EB94FB917B21FCF5B540C181F9C88ED6A2AE5&selectedIndex=29&ccid=fCHFpEkl&simid=607993136203105793&thid=OIP.M7c21c5a4492522ec78403fb8c8f6df61o0
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RESPOSTA FRANCISCANA 

Parentesco com Todas as Pessoas  

Entre os atributos mais marcantes das mulheres que sofrem  
violência doméstica são os sentimentos penetrantes de vergonha e 
indignidade. Algumas pessoas que têm dificuldade em entender a 
epidemia de violência doméstica acreditam que as mulheres      
devem simplesmente sair. Contudo, as mulheres em situações de 
violência doméstica têm frequentemente auto-estima baixa e um 
profundo sentimento de que não merecem um tratamento        
melhor. Paralelamente à falta de recursos financeiros e sociais,  
estes sentimentos persistentes de vergonha e indignidade  
permanecem.  

 

São Francisco estendeu a mão a todos, especialmente aos que 
eram tratados como indignos - os pobres e os impotentes. (Regra 
Anterior IX). Em um momento de conversão, São Francisco se 
encheu de amor e beijou a mão de um leproso, a quem havia     
anteriormente abominado e marcado como indigno. Ao fazê-lo, ele 
foi transformado."Deus me Inspirou ... o que antes me tinha       
enojado se tornou uma fonte de consolo espiritual e físico para 
mim ". (Fortini, Francisco de Assis,  p. 212) 

Liz Schumacher, OSF 
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RESPOSTA FRANCISCANA 

O próprio Francisco teve de enfrentar a realidade da guerra em 

seu próprio tempo e lugar na história. Talvez como um jovem 

ele teve sonhos grandiosos de cavaleiros lutando para a glória 

de Deus, mas sua curta carreira terminou com prisão, doença e 

um longo período de recuperação. Sua conversão eventual foi 

profunda e dramática, e até hoje honramos Francisco como um 

modelo de não-violência e paz. 

 

Uma citação do "Vocês Serão Minhas Testemunhas" de John 

Dear fala de sua conversão: 

 Francisco encarna o caminho Evangélico, da violência 

 para a não-violência, a riqueza para a pobreza, o poder 

 à impotência, egoísmo ao serviço altruísta, indiferença 

 ao amor, crueldade ao perdão, à vingança à 

 reconciliação, à guerra à paz, matar inimigos a  amar 

 inimigos. É a jornada de conversão que cada um de nós 

 é chamado a fazer. 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=stfrancis+and+the+sultan&view=detailv2&&id=1386E2D00A4537DAE123398FDB8BA46021E8A216&selectedIndex=0&ccid=DoveN3RV&simid=607997160585036305&thid=OIP.M0e8bde37745542ae06d377a5a01a7e67o0
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GUERRA 

 
Desde o início da história até o presente, podemos encontrar 
evidência de guerra. Um artigo no New York Times de 
21 de janeiro, 2016,  falava de um achado de esqueletos na Quênia 
que parecem ser os restos de um massacre de 10.000 anos atrás. 
Os cientistas que relataram a descoberta reivindicaram que este 
grupo de esqueletos relativamente completos, com sinais 
inconfundíveis da morte violenta, sugere que a guerra pode ter 
existido mesmo antes dos seres humanos começarem a 
agricultura. Os cientistas ainda especulam que a expansão das 
populações na época pode ter levado grupos diferentes a 
procurarem novos territórios. Se essas descobertas podem ou não 
ser classificadas como guerra, parece que, desde nossa primeira 
história, os seres humanos recorreram à violência para resolver 
conflitos. 
 
O choque e a descrença das pessoas em todo o mundo em 11 de 
setembro, 2001, quando assistiram os ataques de aviões no World 
Trade Center e no Pentágono, acabaram levando os EUA a 
declararem "Guerra ao Terror". Este esforço resultou na morte de 
Osama Bin Laden, mas não levou ao fim da guerra. Quinze anos 
depois, nós, os EUA, ainda estamos lidando com o ódio contra os 
muçulmanos e sua religião, o Islã. Há uma crescente raiva e 
ressentimento contra os EUA e enormes esforços de recrutamento 
por parte de organizações  terroristas internacionais. Sabemos dos 
6.000 soldados dos EUA mortos nas guerras no Afeganistão e no 
Iraque e das possivelmente 100 vezes o número de civís desses 
países.  (www.globalissues.org/Issue/245/war-on-terror) 
 
A guerra pode realmente produzir ganhos aparentes para os 
vencedores. Se é a aquisição de território para necessidades 
específicas, o senso de justiça quando o mal parece ser vencido ou 
a satisfação de uma dívida, os vencedores comemoram e declaram 
seus mortos como heróis. Enquanto isso, os vencidos choram seus 
mortos e constroem paredes mais fortes de ressentimento e ódio. 
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Reflexão: 

Podemos ser carinhosos e compreensivos para aqueles 

impotentes e que sofrem de violência doméstica? Como 

podemos estar afirmando e capacitando essas pessoas?   

 

Atraves de Oração: 

Sente em silêncio e reflita sobre os filhos de Deus que estão 

sofrendo de violência doméstica. Veja o amor de Deus 

derramando naqueles que sofrem de violência doméstica. 

Sente-se por vários minutos meditando sobre este 

derramamento nestes filhos de Deus. 

Veja o amor de Deus presente naqueles que ministram às 

vítimas da violência doméstica. Incorpore essas meditações 

em sua programação de oração semanal. 

 

Atraves de Ação: 

Entre em contato com um centro local de crise de abuso 

doméstico e pergunte como você pode ajudar; descubra 

que organizações fornecem grupos de apoio às vítimas e 

pergunte como você pode ajudar; ajude financeiramente 

organizações que apoiam vítimas de violência doméstica e 

esforços de prevenção; participe em funções patrocinadas 

por grupos de prevenção da violência doméstica. Outubro é 

mês da conscientização de violência doméstica. 
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 CULTURA DE DROGAS  

 
O uso de drogas para produzir estados eufóricos temporais tem 
uma história entre muitas culturas diferentes. As motivações para 
a ingestão de drogas potencialmente perigosas são complexas, 
embora tenham sido feitos esforços iniciais para identificar e 
analisar por que pessoas são suscetíveis à utilização de drogas 
consideradas nocivas. Sem dúvida, as motivações são psicológicas, 
sociológicas e antropológicas, com a habituação resultante, às 
vezes tornando-se fisiológica.  

JASA 20 (dezembro 1968): 104-114. 

  

A cultura de drogas é definida principalmente pelo uso recreativo 
de drogas. Esta cultura é uma tentativa equivocada de se sentir 
incluído, uma parte de algo, para pertencer a algo.  As drogas são 
valorizadas como forma de destruir limites. Elas também são 
usadas para fornecer uma grande emoção, um "alto", com 
gratificação instantânea. Elas são usadas para evitar a dor 
emocional. A droga e o álcool tornam-se "um mau caminho para ir 
atrás de uma coisa boa". A cultura da droga é o nosso fracasso em 
reconhecer a humanidade como a criação de Deus porque esta 
cultura promove a desumanização e só vê as pessoas como objetos 
para aumentar sua própria riqueza e status.  

31 

RESPOSTA FRANCISCANA 
 

 Nosso pai Francisco disse que a paz que pregamos deve ser 

levada em nossos corações. A paz então se torna a semente para 

o perdão. A força não vem da matança, mas do perdão. 

Edir de Freitas Pereira, OSF 

 
 

AÇÃO: 

 

Em um momento de oração, identifique alguém que você 

precisa perdoar ou quem você precisa pedir perdão.   

 

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2F236x%2F6c%2Fca%2Fd5%2F6ccad58b75bf6d9a00e5a6e832af2c29.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Frainteach%2Fsaint-francis%2F&docid=lTUMMinJ5NxVEM&tbnid=LyxOQ1HSFYYkO
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VIOLÊNCIA 
 

Em 2014 fui à cidade onde meu pai morreu. Ele foi assassinado 

quando eu era criança. O pior é que eu estava presente e vi a 

cena horrível. Um homem que dizia ser “amigo” atirou nele e 

em dois dos meus irmãos.  

 

Na manhã seguinte, o meu cunhado foi comigo ao lugar onde vi 

a morte violenta do meu pai. Ao chegar e pisar naquele solo 

onde meu pai caiu, senti tanta angustia e tristeza que pude até 

ouvir os tiros e os gritos pedindo socorro. A minha reação?  

Medo, repulso e indignação. 

 

Comecei a rezar a Deus, pedindo respostas a tantas perguntas 

que estavam no meu coração. Por três dias, voltei para este 

lugar tão triste para rezar que as minhas emoções mudassem. 

Toda vez que eu visitava a cena, sentia tanta angustia que eu 

não conseguia dormir de noite.  

 

O ano passado eu voltei àquela cidade e o lugar onde meu pai 

morreu, mas não senti angustia no meu coração. Na ocasião, eu 

quis visitar o lugar onde o homem que matou meu pai foi morto. 

Ele morreu poucos minutos depois de atirar na minha família. O 

meu irmão atirou nele e ele morreu há poucos metros do meu 

pai.  

 

Quando cheguei ao lugar onde o homem morreu, toquei o solo 

onde ele caiu e disse a ele: “Não vim para lhe perdoar, mas para 

pedir o seu perdão. Se nós tivéssemos proclamado o amor de 

Deus para você, você não teria assassinado os meus parentes.” 
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RESPOSTA FRANCISCANA  

Deus criou o homem e a mulher dizendo: "É muito bom." Deus nos 
deu tudo o que precisamos para viver a vida ao máximo. Mas 
nossa sociedade se desviou de Deus. Ela tentou preencher o vazio 
pelo uso de drogas e álcool, criando uma maior divisão entre nós e 
nosso relacionamento com Deus. Este uso de drogas é uma 
tentativa de derrubar as barreiras que nunca deveriam existir. Se 
podemos fazer uma pausa para observar a beleza e a bondade que 
nos rodeiam, estaremos cheios de gratidão e compreensão de 
nosso lugar na criação de Deus. 
Somos criados para estar em um relacionamento santo e nosso 
mais profundo anseio é um desejo de estar com Deus. Muitos não 
reconhecem esse desejo e buscam outros meios para preencher o 
vazio em seus corações. O medo desse vazio leva alguns ao uso de 
drogas  e álcool e outros comportamentos viciantes. A solução é 
abraçar o vazio e começar a jornada para Deus. Deus não 
abandona uma única pessoa. Deus, do maior, mais Insondável 
amor, enviou Jesus para viver o que é ser uma pessoa humana, 
com todas as nossas emoções - positivas e negativas. Assim como 
Jesus aceitou a dor e o sofrimento da cruz, ele 
compreende o medo e a solidão, bem como os sentimentos de 
vazio e abandono que todos nós sentimos. Jesus constantemente 
nos assegura que nunca estaremos sozinhos se nos voltamos para 
Deus. 
São Francisco de Assis viu toda a criação como irmão/irmã 
porque somos uma só família criada por Deus da bondade de 
Deus. Como a lua está em relação com o sol, a terra e as estrelas, 
somos chamados a entrar em relações equilibradas com o nosso 
ambiente, o nosso mundo e uns aos outros. O maior desejo da São 
Francisco foi de caminhar nos passos de Jesus. Para fazer isso, ele 
se afastou da riqueza e gratificação instantânea para abraçar a 
pobreza e a dor, bem como a alegria intensa. Isso é inerente 
quando estamos dispostos a arriscar chegar a outros em apoio e 
amor, quando colocamos a nossa fé e confiança em Deus.  
 

Colleen Brady, OSF 

 (com ajuda de Ana M. Viamonte Rose– Hospital Batista  

e Rose Anderson & Alina Wetzstein– Casa Camillus) 
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Reflexão: 
 

Eu me vejo como irmão/irmã dos mais próximos a mim? 
 
Eu me vejo como irmão/irmã de um estranho? 
 
Eu me vejo como irmão/irmã do mundo e toda a 
criação? 
 
Que comportamentos viciantes eu uso para lidar com as 
dificuldades que podem ser uma parte desses 
relacionamentos? 
 

Ação:  
 

Tire 5 minutos cada dia para sentar em silêncio e ver 
com novos olhos (contemplar) tudo o que lhe rodeia. 
 
Aumente sua conscientização do problema da cultura de 
drogas e selecione uma maneira em que você possa 
fazer uma diferença. 

29 

Reflexão:  

Quais são algumas maneiras dentro da minha própria casa 

que eu poderia reduzir o meu uso e abuso de Irmã Água? 

Como posso educar a mim, a minha família, amigos e 

colegas de trabalho sobre a situação de nossa água, que foi 

uma vez pura? 

 

Ação:  

Inicie um Grupo de Vigilância da Água em sua própria área, 

monitorando um riacho, lagoa ou lago local para 

contaminação. 

 

Plante um pequeno jardim de flores ou vegetais. Cuide de-

le. Entre em relação com o seu jardim, desfrute dos dons 

que ele lhe dá: beleza, paz, nutrição para o corpo e o espíri-

to. 

 

https://www.bing.com/images/search?q=Canticle+of+Saint+Francis&view=detailv2&&id=4FCE86D0F50745FC404EA14A9315F1B8CDDD5425&selectedIndex=1&ccid=GCdYL9bZ&simid=608051934301915806&thid=OIP.M1827582fd6d9d1103253a1a301fb38e2o0
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RESPOSTA FRANCISCANA 

São Francisco, um homem para todos os tempos, tinha grande 

respeito por toda a criação. Ele entrou em relação consciente 

com a criação, chamando o Sol, nosso Irmão e Água, nossa Irmã. 

A Terra ele chamou nossa Mãe, que nos sustenta e nos governa, 

fornecendo frutas, ervas e flores para nosso alimento e prazer. 

Francisco passa essa herança para nós. Toda a Criação é uma 

parte preciosa de nossa família. Francisco convida-nos a assumir 

a responsabilidade de cuidar, proteger, defender e valorizar a 

nossa Mãe Terra. Estar em relacionamento realmente faz a 

diferença em como nos comprometemos a proteger toda a 

criação. "A criação é um presente que Deus nos deu para cuidar e 

usar em benefício de todos, sempre com grande respeito e 

gratidão" (Papa Francisco, Audiência Geral, 21 de maio, 2014). "O 

mau uso da criação começa quando já não reconhecemos 

nenhuma instância superior a nós mesmos, quando não vemos 

mais nada a não ser a nós mesmos." (Francisco, Laudato Si 6 

citando Bento XVI, Discurso aos Cleros da Diocese de Bolzano-

Bressanone (6 agôsto, 2008): AAS 100 (2008), 634. "Todos os 

esforços para proteger e melhorar o nosso mundo implica 

mudanças profundas nos estilos de vida, modelos de produção e 

consumo e as estruturas estabelecidas de poder que hoje 

governam". Papa Francisco, Laudato SI 5 citando João Paulo II 

Centesimus Annus (1 maio, 1991), 58: AAS 83 (1991), 863. 

 

                                                                                                                                                                                                     

Respondamos com todo o coração ao grito de nossa Mãe Terra 

através do nosso cuidado com a Irmã Água. 

Eleanor Berret, OSF 

13 

TRÁFICO HUMANO 

 
O Tráfico Humano, uma forma moderna de escravidão, está 

crescendo em números surpreendentes, com cerca de 27 milhões 

de pessoas sendo escravizadas globalmente e dezenas de milhares 

de pessoas sendo compradas e vendidas anualmente nos Estados 

Unidos. Crianças, mulheres e homens de todas as idades, raças e 

etnias são colocados em situações horríveis envolvendo 

exploração sexual e trabalho árduo. Ninguém é imune a este mal. 

Com a abertura do nosso Centro de Enriquecimento P.A.T.H. [em 

Búfalo, NY], vimos em primeira mão o sofrimento e a destruição 

que as vítimas da exploração vivem. Algumas das mulheres que 

passaram por nossas portas nunca sentiram o amor, nem foram 

capazes de recebê-lo de outra pessoa. Tudo o que sabem é como 

sobreviver num ambiente de exploração e desconfiança. Nossas 

clientes nos dizem que a nossa agência é o primeiro lugar onde 

elas sentiram o sentimento de consideração incondicional sem 

julgamento. Procuramos enriquecer suas vidas e ser as mãos e os 

pés de Jesus. Nossa oração é que essas mulheres continuem a 

sentir a presença de Jesus e a encontrarem sua plenitude e cura 

através dele. 

 

Julie Palmer, Diretora Executiva P.A.T.H. de WNY  

(Pessoas Contra o Tráfico Humano, Inc.) 
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 RESPOSTA FRANCISCANA 

Abraçando o sofrimento dos outros 

 

São Francisco sabia bem o que era ser desamparado e tratado 
como um escravo. Quando criança, sonhava em ser um cavaleiro. 
Como um jovem na batalha, ele foi levado prisioneiro e mantido 
em cativeiro por mais de um ano. Voltando para casa, Francisco 
lutou; ele não podia mais se comportar como ele fez em sua vida 
anterior como o filho de um comerciante de panos finos e rico . 
Ele começou a se distanciar de seus amigos, e começou a ficar em 
lugares distantes sozinho. (Ele teria sido diagnosticado hoje como 
tendo transtorno de estresse pós-traumático). 
Durante esses tempos de solidão, ele pouco a pouco se voltou 
para Deus em oração. Com isso, uma transformação estava em 
andamento. A visão dos pobres e impotentes o levou a vender seu 
cavalo e a entregar suas posses. Os habitantes da cidade 
chamavam-no de "louco." Sua conduta enfureceu seu pai 
dominador que aprisionou Francisco. Quando sua boa mãe o 
deixou sair, ele se escondeu na igreja pobre de São Damião. Ainda 
assim, seu pai o perseguiu, tentando coagir Francisco a submeter-
se, trazendo uma ação legal contra ele. Quando isso falhou, seu 
pai apelou ao próprio bispo. Na praça pública, Francisco deu a seu 
pai as roupas restantes nas costas, renunciando assim ao poder do 
pai. Agora nu, o próprio bispo cobriu Francisco com seu próprio 
manto. 
A viagem de Francisco de prisioneiro/escravo à liberdade de uma 
nova vida em Deus deu-lhe particular sensibilidade para aqueles 
sem poder. Francisco e seus seguidores escolheram viver entre os 
mais fracos e abraçá-los em seu sofrimento. Francisco trouxe aos 
mais fracos a esperança do Evangelho e a ajuda ele e seus 
seguidores puderam fornecer.  Ao fazer isso, ele trouxe à luz a 
tragédia e injustiça do tratamento dos desamparados pela 
sociedade. Freqüentemente, Francisco e seu grupo eram os 
primeiros e únicos a mostrar aos mais fracos o amor incondicional 
de Deus. 
 

Liz Schumacher, OSF 
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A SITUAÇÃO DA IRMÃ ÁGUA 

"Todo o universo material fala do amor de 
Deus, da infinita afeição de Deus por nós. 
Solo, água, montanhas: tudo é, podemos 
dizer, uma carícia de Deus." Francisco, 
Laudato Si, 84. 
 
A água é uma necessidade para a vida; 
contudo nós continuamos a contaminar nossos oceanos, lagos, 
rios e córregos pelo uso de inseticidas e outros pós e 
pulverizações perigosos em nossas fazendas, pomares e 
gramados. Grandes derramamentos catastróficos de petróleo e 
vazamento de lixões de resíduos tóxicos ameaçam a água 
subterrânea . 
 
Outra ameaça para a saúde humana e nossa água subterrânea é 
fratura hidráulica. É um desafio contínuo dispor com segurança 
do lodo criado pela fratura hidráulica. Entre vinte e quarenta por 
cento dos produtos químicos tóxicos usados no processo de 
fratura hidráulica permanecem encalhados no subterrâneo onde 
podem e frequentemente fazem, contaminação da água que 
bebemos, do solo e outras partes do ambiente que suportam a 
vida das plantas, animais e humanos. 
 
Precisamos nos tornar pró-ativos em nosso cuidado com a Mãe 
Terra e nossa Irmã Água, ou no futuro podemos estar lutando 
guerras sobre a água. Em sua mensagem do Dia Mundial da Paz 
de 1 de janeiro, 2010, o Papa Bento XVI, conhecido como o “Papa 
Verde,” proclamou: "Se você quer cultivar a paz, proteja a 
criação". 

https://www.bing.com/images/search?q=waterfall+clip+art&view=detailv2&&id=EFEE86C3E35E2C91D66BF559E4FE9EB80D828A34&selectedIndex=8&ccid=%2frpYW9gx&simid=608034672829466867&thid=OIP.Mfeba585bd831d791092c4b2604adbd54H0
https://www.bing.com/images/search?q=Flowing+Stream+Clip+Art&view=detailv2&&id=3D55478EAF8C8685B9C621EA7D6650DF3E7FBB14&selectedIndex=147&ccid=dOpU3t%2f6&simid=608051075309241558&thid=OIP.M74ea54dedffa1949c86b51aa697c930co0
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Reflexão: 

Existe uma questão de justiça/injustiça dentro da Igreja 

contemporânea que lhe agita? 

 

Como você traria o espírito de São Francisco para      

abordá-lo? 

 

Ação:  

Identifique uma questão de justiça social na igreja que lhe 

agita e procure outras pessoas que concordam com você.  

Como grupo, pensem em algumas respostas.  
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Reflexão: 

Quais são algumas maneiras de praticarmos esse amor 

incondicional, particularmente atentos às circunstâncias 

horríveis do tráfico humano? 

Através da Oração 

Mantenha os que vivem o trabalho forçado/tráfico em suas 

orações diárias. 

Reze por uma conversão de coração de todas as pessoas 

associadas ao tráfico de  humanos. 

Junte-se ao Papa Francisco em apoio orante à "Agenda 2030" 

da ONU, que acaba com todas as formas de trabalho infantil 

até 2025 e trabalho forçado até 2030. 

Ação 

Confira o que os grupos nacionais e locais de combate ao 

tráfico estão fazendo. Apoie estes grupos através de: suas 

orações,  sendo voluntário  e/ou fornecendo apoio 

monetário. 

https://www.bing.com/images/search?q=st.+francis+of+assisi+and+st.+clare&view=detailv2&&id=CB606E7A8B66A2B4DBD36FA434AAF72F7762EFA4&selectedIndex=321&ccid=5eXMvKQv&simid=608027444399312255&thid=OIP.Me5e5ccbca42f16c4ffac730b20c776c6o0
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGlv_v9pvNAhUFdx4KHQp1BuoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.lssu.edu%2Ffaculty%2Fjswedene%2FFLEM_CH_8_NOTES_LATEMED_LECTURE_TOTAL.html&psig=AFQjCNFpD4aHoAAmlYbYXQDcJz7
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FOME NAS NOSSAS VIZINHANÇAS  
 

Nos últimos oito anos, Maria, que está criando dois netos sozinha, 
vem à despensa de alimentos. Todo mês ela luta para pagar todas 
as suas contas. Sua história destaca o stress diário que muitos 
enfrentam ao se preocuparem sobre se haverá dinheiro suficiente 
para pagar as contas e para alguns alimentos para sobreviver até o 
fim do mês. 
 
“Agora eu estou recebendo US$ 100/mês de Assistência para 
Comida e US$ 725/mês de Assistência de Renda Suplemental 
(SSI) e não é suficiente para pagar todas as despesas. Minhas 
contas estão me matando por isto tenho que ir a diferentes 
organizações para pedir ajuda. 
 
Este mês começou agora, e eu já não tenho comida - há uma 
semana ou mais. É assim todos os meses. Nós apenas tentamos 
comer alimentos diferentes, basicamente o que tiver. Nós 
principalmente comemos sanduíches, torradas, macarrão ou o 
que tiver. Às vezes, acabamos comendo macarrão por uma 
semana. Às vezes eu não como para que eu possa alimentar os 
netos. Deixo de almoçar e não como - vou beber água da 
torneira para tentar me encher, para que eles possam ter algo 
para comer.” 

 
É difícil imaginar por que, em uma terra de tanta abundância, as 
pessoas passam fome regularmente. Disponibilidade de alimentos é 
mais do que ter acesso monetário. Trata-se de transporte para 
chegar à comida, habitação adequada com utilitários para preparar 
com segurança e armazenar a comida e lidar com um orçamento 
frágil que pode entrar em colapso com uma pequena emergência. 
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RESPOSTA FRANCISCANA 

Francisco – Solidariedade e Empatia 

Francisco, como Jesus, não tentou reformar as estruturas sociais. 
Ele não podia imaginar confrontar ou protestar contra estruturas 
injustas, especialmente dentro da Igreja. No entanto, como 
Leonardo Boff propõe, Francisco abordou dilemas com uma 
estratégia libertadora.  Ele não acusou, censurou ou condenou. Ele 
não piorou as coisas ao envergonhar os outros. Nem a Clara. Em 
vez disso, por causa de sua liberdade espiritual, eles tomaram um 
rumo diferente. 

Francisco respondeu pessoalmente a algumas questões sociais 
como violência e pobreza, mas sua abordagem à injustiça na Igreja 
foi mais sutil. Quando o bispo local e o prefeito estavam em 
desacordo (o bispo tinha excomungado o prefeito e o prefeito 
tinha proibido o comércio com o bispo), Francisco criou um 
ambiente baseado no Cântico das Criaturas que trouxe a sua 
reconciliação. (Legenda Perusina, 44) Quando Clara buscou uma 
forma de vida baseada na pobreza radical e no governo simples  
dos Frades Menores, o seu pedido foi recusado a favor de uma 
proposta de uma regra mais detalhada e austera. Com paciência 
persistente, ela confiou no Espírito (e na recomendação de um 
novo cardeal) para concretizar seu desejo de simplicidade. 

Francisco e Clara exemplificaram a solidariedade, a compaixão e a 
paciência como parte integrante da busca pela justiça. A justiça 
social franciscana é criativa, não política. Ela busca encarnar o 
rosto de justiça ao invés de uma regra de justiça. Os franciscanos 
contemporâneos podem procurar algo menos do que ser um rosto 
de justiça? 

  

Jane Kopas 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=Poor+People+Drawings&view=detailv2&&id=0DFAE00AD7FBA817024E232294CB191FDE740874&selectedIndex=3&ccid=n8u8OGoC&simid=607990322996118230&thid=OIP.M9fcbbc386a022f7857293a18225c2c41o0
https://www.bing.com/images/search?q=st.+francis+of+assisi+and+st.+clare&view=detailv2&&id=2A027A89B8CED906F70081D0C1755123EA8F01A0&selectedIndex=61&ccid=u4fMO7mW&simid=607994098283449840&thid=OIP.Mbb87cc3bb996487576cda7994a06a54bo0
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A Igreja e Justiça Social 

 

Desde o início, a Igreja respondeu 

às necessidades da sociedade, 

começando com a ajuda enviada às 

vítimas da fome na Judéia (Atos 11, 

29). Embora as respostas caritativas 

a necessidades deste tipo 

continuem sendo importantes, outras necessidades mais 

complexas exigem respostas diferentes. Assim, os cristãos 

contemporâneos têm abordado questões mais amplas, 

buscando causas de injustiça, engajando-se em protestos e 

propondo soluções sistêmicas. 

Os líderes da igreja também têm se preocupado ativamente 

com a justiça social. O Papa Leão XIII escreveu em apoio aos 

direitos dos trabalhadores de se organizar, e o Papa Francisco 

pediu reformas ecológicas e econômicas. 

Mas o que dizer da injustiça dentro da Igreja? 

Agir contra a injustiça dentro da Igreja é uma questão mais 

complexa do que agir contra a injustiça na sociedade. Por um 

lado, os membros dessa comunidade precisam agir de acordo 

com seus valores evangélicos. Além disso, a estrutura 

hierárquica da Igreja dificulta o diálogo sobre questões de 

injustiça interna. 

Os líderes podem ser tentados a defender ou racionalizar ações 

para proteger sua imagem. Mas a justiça substitui a necessidade 

de ser visto sob a melhor luz. Não há respostas fáceis para a 

questão de como lidar com a injustiça na Igreja com integridade 

e habilidade. Mas a tradição franciscana oferece alguns 

exemplos. 
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RESPOSTA FRANCISCANA 

 

“Os Feridos,” Francisco Nunca Esqueceria 

Durante sua primeira visita a Roma, Francisco teve uma 

experiência que moldou sua vida para sempre. "O esplendor 

deslumbrante de seus palácios, igrejas e santuários, a incrível 

riqueza de que gozam tantos de seus cidadãos e prelados, todas as 

evidências de adoração pagas ao ouro e às posses adquiridas pelo 

ouro e; lado a lado, as multidões de mendigos doentes, aleijados, 

desesperados, os rostos famintos das mulheres esfarrapadas e 

crianças nuas, todos os incontáveis humanos marginalizados 

rastejando-se para o sol generoso de Deus. ... para mendicar pelo 

pão e muitas vezes ser negado - e, em seguida, rastejando de volta 

para a escuridão ruidosa das favelas". 

Os contrastes demonstrados naquela cena nunca deixariam a 

memória de Francisco. Gastar-se totalmente tornou-se tão 

necessário como o ar, mas o caminho para esse serviço, ainda mais 

seu padrão final, permaneceu nublado.  

As palavras acima foram escritas cedo na vida de Francisco. É-nos 

dado um vislumbre do ambiente contrastante que o dominou e o 

atraiu para buscar uma vida de pobreza e aprofundou o seu amor 

pelos pobres. Ele aprendeu a abraçar compaixão, empatia e 

solidariedade, grandes dons de um Deus amado. 

Marita Flynn, OSF 

 

 

Reflexão:  

Como seria diferente a sua vida se você vivesse em uma 

vizinhança muito pobre? 

https://www.bing.com/images/search?q=st.+francis+of+assisi+san+damiano&view=detailv2&&id=F1CF50382B9B03BFB7F54EF8F0EC8206EAE5B180&selectedIndex=138&ccid=2I4aX2tS&simid=608044001505054021&thid=OIP.Md88e1a5f6b52171ea3f0a645de64e09fo0
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Ações: 

Organize um “Banquete de Fome” na sua paróquia ou 

comunidade, com grupos de adultos ou crianças simulando a 

distribuição injusta de comida no nosso mundo. 

Organize uma palestra e ofereça uma refeição que 

corresponde a uma em um país extremamente 

subdesenvolvido.  

Torne-se um defensor em sua comunidade, ativamente 

expressando solidariedade com os pobres em todo o mundo. 

www.crs.org/hunger/banquet/instructions.3 

 

 

Recursos Usados 

1.. “Putting a Face on Hunger,” Jane Trocheck Walker, Nora B.   

Baer, Ph.D 

2. St. Francis of Assisi/ A Great Life in Brief, pgs 52-53, E.M.  

Random House, New York, 10022.  

3. Operation Rice Bowl, Catholic Relief Services, Hunger Banquet  

.  
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RESPOSTA FRANCISCANA 

“Amor perfeito erradica o medo.”  

Foi o amor que permitiu que São Francisco decesse do cavalo e se 

aproximasse de um leproso. Seu medo certamente estava 

garantido em seu tempo. A doença da lepra foi pensada ser um 

flagelo - todos os povos sabiam que tinham que evitar o contato 

com os leprosos ou eles mesmos contratariam a doença. Não só 

era a doença temida por seu elemento contagioso, mas seus 

efeitos físicos eram difíceis de ver. Não parecia haver tratamento 

conhecido, portanto as vítimas eram isoladas do resto da 

população. 

A consciência de Francisco de que todas as pessoas foram criadas 

à imagem de Deus e que todas são irmãs e irmãos o levaram a 

rejeitar seu primeiro impulso de fugir do leproso. Ele parou, deu-

lhe algum dinheiro e depois foi além do imaginável - ele beijou o 

leproso! Ele superou seu medo e permitiu-se realmente ver o 

leproso. 

Para nós, o medo pode governar nossas ações e nos cegar para a 

humanidade daqueles a quem tememos. Somos todos irmãos e 

irmãs, filhos de nosso Deus Criador. Somos chamados a nos 

estender aos que são diferentes, a pôr o amor em ação mesmo 

quando é difícil. 

Pat Klemm, OSF 

Reflexão: 

De quem você tem medo? Quem você já isolou? 

Ação:  

Faça questão de ver a pessoa em vez da língua que fala ou a cor 

da pele. 
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PRECONCEITO 

 
O preconceito parece estar embutido no nosso DNA - existe há 

séculos. Surpreendentemente, o preconceito não aparece em 

crianças pequenas até que são ensinadas, pelo exemplo, a temer 

aqueles que são diferentes de si mesmos. As crianças não parecem 

notar diferenças de raça, status econômico ou orientação sexual. 

Temos um Centro de Desenvolvimento Infantil onde eu trabalho e é 

uma alegria ver crianças de raças, origens e status social diferentes 

brincando juntos, sem se preocuparem com o que os adultos vêem 

como desigualdades sociais. 

As questões de preconceito e imigração estão intrinsecamente 

ligadas. Queremos nos proteger dos que são diferentes. Alguns 

querem fechar as nossas fronteiras (ou nossos bairros) para manter 

fora de nossas vidas aqueles que podem ser uma ameaça ao nosso 

“status quo” autodefinido. Não estamos dispostos a acolher o 

estranho entre nós. 

Medo do desconhecido é a força motriz 

por trás de nossos preconceitos. O medo 

pode levar à violência, que por sua vez 

pode levar a mais medo. É um ciclo 

vicioso. 

Não reconhecemos a riqueza da 

diversidade e o benefício de conhecer e 

viver entre pessoas que são diferentes 

do "ideal" que criamos. 
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POBREZA/DESABRIGO 
 
Ultimamente, tem havido preocupação governamental sobre o 
número crescente de desabrigados em nossas ruas. A perda de 
empregos, o aumento dos aluguéis e a falta de habitação para os 
pobres continuarão a contribuir para o aumento desse número. O 
número de desabrigados não deve ser a nossa vara de medição. 
Fazer o esforço para se conectar e tentar fazer a diferença em suas 
vidas é o que somos desafiados a fazer. 
 
Vamos ver a realidade: 
Vamos chamá-la de Cindy. Cindy veio ao Dwelling Place em 2008 
depois de muita persuasão e encorajamento por pessoas que 
ouviram falar dela em sua paróquia local. Cindy dormia nos 
degraus da igreja e era convidada a entrar e lavar-se 
ocasionalmente. 
 
Nascida e criada em Brooklyn, Cindy era uma mulher de 40 anos 
que vivia com sua mãe e seu padrasto. A história de porque ela 
saiu de casa não ficou clara. Ela ficou no bairro onde estava 
confortável - familiarizada com as pessoas da área, mas com medo 
de obter ajuda ou deixar sua área de conforto. Cindy tinha 
trabalhado, mas nada estável ou por longos períodos de tempo. 
Uma Irmã que trabalhava na paróquia, tentou convencer Cindy a 
vir para o Dwelling Place.  
 
Muitos telefonemas foram feitos, mas Cindy estava assustada 
demais para deixar Brooklyn. Dizem que tudo acontece “no tempo 
de Deus." Para a Cindy, finalmente  aconteceu. Quando eu conheci 
a Cindy, vi uma mulher muito assustada que precisava de muito 
tempo e amor, ternura e compaixão. Com tempo e amor, fomos 
capazes de conectar Cindy com nossa Equipe de Saúde e, 
eventualmente, ser colocada no Sistema de Incapacidade. Nossas 
mulheres ajudaram muito em acompanha-lá no seu novo 
caminho. Um dia, uma de suas companheiras de dormitório a 
levou para o PATH (sistema ferroviário) e foram para Jersey City. 
Foi a primeira vez que Cindy saiu de Nova Iorque. Ela voltou com 
um sorriso que derreteria seu coração. 

https://www.bing.com/images/search?q=St.+Francis+of+Assisi+and+the+leper&view=detailv2&&id=818EA79EDF2B49D01A3609B72851C2FD151CFDA4&selectedIndex=1&ccid=1teYfKYu&simid=608013262416315906&thid=OIP.Md6d7987ca62e64a42b3982d7bc912d45H0
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 Conseguimos habitação permanente para a Cindy em um lugar 
onde o amor que ela teve conosco continuaria. Cindy       comem-
orou o Natal conosco este ano, e até hoje, seu sorriso 
continua a me comover. 

  

RESPOSTA FRANCISCANA  

Como franciscanos seguindo os passos de Jesus, a hospitalidade e 
a aceitação dos outros são elementos necessários de ministério 
para os pobres. Às vezes não é uma coisa fácil ver a 
presença de Deus em uma pessoa que tem vivido nas ruas. Sendo 
que Deus chamou todos à família de Deus, todos nós somos    
feitos à imagem e semelhança de Deus. 

 

Nos dias de São Francisco, ele e os frades costumavam manter 
jejuns estritos. Uma noite, um dos frades mais novos acordou os 
outros com seus gritos: "Estou morrendo de fome." Em vez de 
distinguir o frade que não pôde manter o jejum, Francisco os  
reuniu e mandou preparar a mesa para um simples refeição. 
Francisco foi o primeiro a comer para que o frade com fome não 
ficasse envergonhado por sua fraqueza. A maneira de ministrar 
aos necessitados deve incluir o respeito pelas pessoas que estão 
sendo servidas. 
 

Outra história fala de Francisco saindo para pedir comida para 
a ceia. Trazendo de volta um saco de comida simples, Francisco 
saiu por um tempo. Alguns ladrões vieram e roubaram o saco de 
comida. Os outros frades os perseguiram e trouxeram a comida 
de volta para o jantar. Quando eles disseram a Francisco sobre o 
que aconteceu, ele os fez levar a comida de volta para os ladrões 
como um presente dele. A fome dos ladrões era mais importante 
para Francisco do que suas próprias necessidades e as de seus 
frades. 

Nancy Chiarello, OSF 
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Reflexão:  

Como podemos demonstrar respeito por aqueles que passam 

necessidade e que são pobres, mesmo quando agem mal ou 

são difíceis?  

 

Ação: 

Procure uma despensa de comida ou um abrigo para os que 

não tem lugar para morar, que possa estar procurando 

voluntários e ofereça ajuda. Trate os que estão lá como seus 

irmãos e irmãs, que são dignos de seu respeito.  
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