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ÁSIA/ÍNDIA – Os franciscanos da Índia: o Papa reacendeu em nós o
espírito de paz e harmonia
Nova Délhi (Agência Fides) – “Como franciscanos, somos chamados a unir as nossas comunidades e todas as
nossas instituições para oferecer a nossa solidariedade ao povo sírio e construir a paz na Síria, no Oriente Médio e
no mundo inteiro. O Papa Francisco, com a sua voz e com os gestos proféticos, reacendeu em nós o espírito de S.
Francisco pela paz e a harmonia”: é o que diz um comunicado enviado à Agência Fides pelos franciscanos na
Índia, que participaram com entusiasmo do jejum e da oração pela Síria e hoje “arregaçam as mangas” para serem
ativos promotores de paz e de reconciliação. A nota enviada a Fides é assinada por Fr. A. J. Mathew OFMCap,
Presidente da “Associação nacional das Famílias Franciscanas da Índia”, que no subcontinente é uma grande rede
de 52 congregações religiosas e cerca de 165 províncias com comunidades distribuídas, através de vários
institutos, nas zonas rurais e urbanas, nos vários Estados da Federação indiana.
O Papa Francisco, dizem o seguidores do Pobrezinho, “despertou o nosso grande potencial para reforçar a missão
de ser agentes de paz no mundo”. Por isso, os franciscanos pretendem “responder de modo eficaz ao apelo do
pontífice, hoje e no futuro” e, depois de participar com intensidade do Dia pela Síria em 7 de setembro, propõem
às várias comunidades, escolas, universidades, instituições, de continuar a encontrar tempo para rezar juntos pela
paz na Síria e em outras partes do mundo, recordando “todos aqueles que morreram pela paz e pela justiça”. Em
especial, os franciscanos se empenham em rezar todos os dias a oração “Deus, fazei-me instrumento da tua Paz”,
atribuída a São Francisco de Assis, e a levar a todos os ambientes e na sociedade “uma mensagem especial sobre a
urgência de paz e harmonia na nossa vida cotidiana”, a partir do contexto indiano, marcado por violências e
conflitos sociais e religiosos. (PA) (Agência Fides 11/9/2013)
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