
CONFERÊNCIA DA FAMÍLIA FRANCISCANA 

 

Queridos irmãos e irmãs da Família Franciscana, 

 

O Senhor vos dê a paz! 

No período em que estamos reunidos em Assis, para juntos celebrarmos a festa do 
nosso Seráfico Pai São Francisco, desejamos fazer um apelo sincero para que 
permaneçamos sensíveis à questão da paz neste momento tão difícil para a humanidade. 
Queremos expressar toda a preocupação que sentimos pela paz, especialmente diante dos 
sofrimentos que já foram infligidos a tantos irmãos e irmãs e ao risco do possível uso de 
armas nucleares. 

São Francisco recebeu do Senhor a saudação que dirigiria sempre  a todos os irmãos 
e irmãs: “O Senhor vos dê a paz!”, neste sentido, a paz se caracteriza como um elemento 
essencial do nosso carisma. Aceitamos essa paz através da conversão do coração e somos 
chamados a nos tornarmos homens e mulheres mansos, pacíficos, modestos e humildes, 
sem brigas ou rivalidades. Vivendo assim, somos testemunhas dessa paz que recebemos 
do Senhor. 

“Nada se perde com a paz. Tudo pode ser perdido com a guerra. Que os homens 
voltem a compreender-se. Recomecem as negociações. Tratando com boa vontade e com 
respeito os direitos recíprocos, se darão conta de que a negociações sinceras e eficazes 
nunca está fechado um sucesso excelente”. Este grito que Pio XII no ano de 1939 dirigiu  
a todos por uma mensagem radiofônica, às portas da II Guerra Mundial, se transforma 
dramaticamente em um grito atual. “Nunca mais a guerra!”, exclamou são Paulo VI diante 
da Assembleia da ONU. São João Paulo II definiu a guerra como um “caminho sem 
retorno”. Por fim, no dia 25 de setembro de 2015, o Papa Francisco dirigiu um pedido 
idêntico à ONU: “Não mais guerra, negação de todos os direitos”. 

Em escuta aos sinais dos tempos, às palavras que caracterizam o nosso carisma e as 
que foram pronunciadas pelos nossos pastores, convidamos a todos a que carreguemos 
com intensidade e paixão a preocupação pela paz, juntamente com a incessante 
intercessão por este precioso dom. 

Por isso convocamos e convidamos a todos para que no dia 11 de outubro de 
2022, como Família Franciscana façamos um dia de jejum e oração pela paz. 
Enquanto no mal vemos o mistério da iniquidade em ação, respondemos com a penitência 
e a oração, a promoção da reconciliação e da paz, a sensibilização entre nós e tantas ações 
que nos ajudam a tornar realidade este tema essencial. Na formação e na pregação, nos 
diversos projetos de prestação de serviços e de trabalho, no anúncio e na vida cotidiana 
tenhamos presente com intensidade e convicção a reconciliação e a paz. 

Confiamos à intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz, a são Francisco, a santa 
Clara e a santa Elizabeth, a intenção tão importante e urgente da paz, enquanto saudamos 
a todos com um abraço fraterno. 

Assis, 4 de outubro de 2022 



Solenidade de São Francisco de Assis, arauto da paz 

 


