CONFEDERAÇÃO LATINOAMERICANA DOS RELIGIOSOS – CLAR
Façam tudo o que Jesus disser! A hora chegou.

Convite da CLAR à VRC da América Latina e do Caribe

Irmãs e irmãos todos – Fratelli Tutti

A terceira Encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, (Todos irmãos), é uma chamada à
solidariedade universal para que a humanidade viva a sororidade/fraternidade e amizade social.
Foi publicada na festa de São Francisco de Assis, dia 04 de outubro de 2020.
A CLAR acolhe calorosamente esta mensagem oportuna e provocadora do Papa, na qual
nos devolve a memória sobre a mensagem da fraternidade universal, mensagem do Reino, que
está no coração do Evangelho, quer dizer, de uma fraternidade e sororidade para todos que
partilhamos da humanidade comum.
Somos conscientes de que o Papa escreveu esta Encíclica num contexto de pandemia,
um momento que nos recorda não apenas que pertencemos uns aos outros, mas que estamos
unidos entre nós e com toda a vida. Também nos conecta à fragilidade, à vulnerabilidade
partilhada, à necessidade comum de compaixão e de amor solidário, que podemos viver desde a
nossa fé, para que a vida seja abundante em todos e todas, especialmente naqueles que por
tantos motivos estão em perigo.
Nesta Encíclica, Francisco medita em voz alta o que tem lido e rezado em silêncio. Assim,
desde as sombras da realidade e da parábola do Bom Samaritano, o Papa, de uma maneira
simples, abre-nos lentamente à sabedoria que está no coração de Deus. Deste lugar onde a vida
tem seu sentido, a sua origem e nos faz capazes de conhecer-nos, de dignificar-nos, de cuidarnos uns dos outros como irmãos e irmãs.
O Papa recorda a todos nós que São Francisco de Assis escutou a voz de Deus quando
abriu os olhos a voz dos pobres, dos enfermos e da natureza. O Papa faz um chamado em nome
da justiça e da misericórdia para com todos os estão à margem, nas periferias da sociedade, a
todas as pessoas de boa vontade, para criar “um mundo aberto”, ao que ele chama de “amizade
social”, no qual seja prioridade a hospitalidade. O Papa, igualmente, recorda-nos que todas as
periferias estão muito perto de nós, no centro das cidades, em nossas famílias e comunidades.
Convida-nos a questionar o estilo de vida, os hábitos de consumo, não apenas para mudar nosso
olhar e atitudes, mas para sermos capazes de tocar as feridas abertas e cuidar da vida.
Como era de se esperar, a Encíclica tem uma mensagem desafiadora para os líderes
políticos e religiosos sobre o diálogo e a busca do bem comum. O Papa nos anima a “prestar
atenção à globalização”, sem deixar de olhar o local. Propõe a todos nós superar o individualismo
e a situar-nos na ótica do comum.
A Encíclica tem possibilidade extraordinárias para que a vida Religiosa siga aprofundando
o sentido de “uma maneira nova de ser Igreja”. Trata-se de remar na direção da vida, sobretudo

para a vida machucada. O convite é para que pessoas, estruturas e recursos, estejam em função
do cuidado da vida, como a expressão maior de nossa fé comum ao Deus da vida.
Fratelli Tutti é uma leitura obrigatória para cada um de nós. É o complemento da Encíclica
Laudato SI´, que destaca a nossa responsabilidade coletiva na gestão e cuidado dos bens da
natureza e a construção de um desenvolvimento integral e sustentável na nossa casa comum.
Queremos convidar a todas e todos a fazer uma leitura e reflexão da Encíclica Fratelli
Tutti, num ciclo de 4 webinars, no mês de novembro com os membros do ETAP (3,10,17 e 24),
quando nos encontraremos para ler, rezar e refletir a Encíclica, desde a identidade e a missão da
VRC no nosso continente.
Fratelli Tutti convida-nos a uma nova forma de entender a existência e o seu dinamismo
espiritual, porque a vida só existe de forma interligada. O isolamento, o individualismo, afogam o
mistério da vida. A Encíclica nos dá a chave sempre antiga e sempre nova de ler o Evangelho e a
proposta de Jesus, para que “todos tenham vida e a tenham em abundância “(Jo 10,10). Esta
chave de leitura da realidade e da Escritura, é essencial para o cuidado da vida que está em
perigo. Trata-se, então, de uma mudança da nossa forma de interagir com a terra, suas criaturas
e seus bens.
Que Maria, a Mãe da oferta e do cuidado, disponha a todos e todas a tecer redes de
fraternidade e sororidade.
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