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ÁSIA/TERRA SANTA - “EXTIRPAR DOS CORAÇÕES O ÍDOLO DO ÓDIO E DO
RANCOR”: MENSAGEM DO MINISTRO GERAL DOS FRADES MENORES, EM
PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA
Belém (Agência Fides) – Um grito de paz em nome de Francisco ecoou da gruta da Natividade em Belém, onde o
recém-eleito Ministro Geral dos Frades Menores, Fr. José Rodríguez Carballo, realizou uma peregrinação nos dias
passados.
“A vingança e o ódio, hoje como ontem, parecem dar a última palavra (...) e Raquel continua a chorar pelos
irmãos – judeus, cristãos e muçulmanos - que, ao proclamarem sua fé no único Deus, continuam a se matar”, disse
o Ministro Geral em mensagem divulgada pela ocasião.
“Enquanto rezamos pelo dom da paz nesta terra, regada com o sangue do Carneiro que redime os pecados do
mundo – continua a mensagem - não podemos deixar de gritar e de condenar, mais uma vez, o terrorismo, a
violência e a guerra. Nós o fazemos com a voz fraca de S. Francisco, mas forte pela potência do Evangelho: em
nome do Deus que nós, judeus, cristãos e muçulmanos confessamos como grande, forte e misericordioso”.
O desejo dos freis franciscanos na Terra Santa é “de que todos trabalhem incansavelmente para que as feridas
sejam curadas e sobre esta terra se derrame a paz como um rio”.
“Ressoando as palavras de João Paulo II – conclui Fr. Caballo – profundamente convencidos, hoje repetimos: não
há alternativa para o diálogo e a paz. Se não quisermos destruir uns aos outros, não temos outra saída senão o
diálogo e a paz (...). O diálogo e a paz pressupõem o reconhecimento de que os povos que habitam esta terra têm
todos os mesmo direito à liberdade e à segurança. O diálogo e paz pressupõem perdoar e extirpar dos nossos
corações o ídolo do ódio e do rancor. As comunidades dos fiéis – judeus, cristãos e muçulmanos -, se querem
contribuir para a paz nesta terra, devem se transformar em religiões de paz e superar tudo aquilo que nas nossas
tradições poderia favorecer a hostilidade e destruição do outro.(PA) (Agência Fides 5/11/2003 linhas 32 palavras
353)
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