Fratelli Tutti aponta caminhos para a fraternidade e amizade
Qui, 08 de Outubro de 2020 13:13

Durante a memória litúrgica de São Francisco de Assis, no último domingo (04), foi divulgada
a nova encíclica do Papa Francisco “ Fratelli Tutti - Sobre a fraternidade e a amizade social”.

Em oito capítulos, o Santo Padre medita e aponta caminhos para uma verdadeira
fraternidade e amizade entre os povos, que deve ser restaurada conforme os valores do
Evangelho.

Confira agora um pequeno trecho de cada capítulo do novo documento.

Capítulo I- As sombras dum mundo fechado

“Convido à esperança que ‘nos fala duma realidade que está enraizada no mais fundo do ser
humano, independentemente das circunstâncias concretas e dos condicionamentos históricos
em que vive. Fala-nos duma sede, duma aspiração, dum anseio de plenitude, de vida
bem-sucedida, de querer agarrar o que é grande, o que enche o coração e eleva o espírito
para coisas grandes, como a verdade, a bondade e a beleza, a justiça e o amor. (…) A
esperança é ousada, sabe olhar para além das comodidades pessoais, das pequenas
seguranças e compensações que reduzem o horizonte, para se abrir aos grandes ideais que
tornam a vida mais bela e digna’. Caminhemos na esperança!” (§55)
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Capítulo II- Um estranho no caminho

“Para os cristãos, as palavras de Jesus têm ainda outra dimensão, transcendente. Implicam
reconhecer o próprio Cristo em cada irmão abandonado ou excluído (cf. Mt 25, 40.45). Na
realidade, a fé cumula de motivações inauditas o reconhecimento do outro, pois quem acredita
pode chegar a reconhecer que Deus ama cada ser humano com um amor infinito e que ‘assim
lhe confere uma dignidade infinita’. Além disso, acreditamos que Cristo derramou o seu sangue
por todos e cada um, pelo que ninguém fica fora do seu amor universal. E, se formos à fonte
suprema que é a vida íntima de Deus, encontramo-nos com uma comunidade de três Pessoas,
origem e modelo perfeito de toda a vida em comum. A teologia continua a enriquecer-se graças
à reflexão sobre esta grande verdade”. (§85)

Capítulo III- Pensar e gerar um mundo aberto

“O ser humano está feito de tal maneira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode
encontrar a sua plenitude ‘a não ser no sincero dom de si mesmo’ aos outros. E não chega a
reconhecer completamente a sua própria verdade, senão no encontro com os outros: ‘Só
comunico realmente comigo mesmo, na medida em que comunico com o outro’. Isso explica
por que ninguém pode experimentar o valor de viver, sem rostos concretos a quem amar. Aqui
está um segredo da existência humana autêntica, já que ‘a vida subsiste onde há vínculo,
comunhão, fraternidade; e é uma vida mais forte do que a morte, quando se constrói sobre
verdadeiras relações e vínculos de fidelidade. Pelo contrário, não há vida quando se tem a
pretensão de pertencer apenas a si mesmo e de viver como ilhas: nestas atitudes prevalece a
morte’. (§87)

Capítulo IV- Um coração aberto ao mundo inteiro
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“Se esta afirmação – como seres humanos, somos irmãos e irmãs – não ficar pela abstração,
mas se tornar verdade encarnada e concreta, coloca-nos uma série de desafios que nos fazem
mover, obrigam a assumir novas perspectivas e produzir novas reações”. (§ 128)

Capítulo V- A política melhor

“Para se tornar possível o desenvolvimento duma comunidade mundial capaz de realizar a
fraternidade a partir de povos e nações que vivam a amizade social, é necessária a política
melhor, a política colocada ao serviço do verdadeiro bem comum. Mas hoje, infelizmente,
muitas vezes a política assume formas que dificultam o caminho para um mundo diferente”.
(§154)

Capítulo VI- Diálogo e amizade social

“Aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender-se,
procurar pontos de contacto: tudo isto se resume no verbo ‘dialogar’. Para nos encontrar e
ajudar mutuamente, precisamos de dialogar. Não é necessário dizer para que serve o diálogo;
é suficiente pensar como seria o mundo sem o diálogo paciente de tantas pessoas generosas,
que mantiveram unidas famílias e comunidades. O diálogo perseverante e corajoso não faz
notícia como as desavenças e os conflitos; e contudo, de forma discreta mas muito mais do
que possamos notar, ajuda o mundo a viver melhor”. (§198)
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Capítulo VII - Percursos dum novo encontro

“Em muitas partes do mundo, fazem falta percursos de paz que levem a cicatrizar as feridas,
há necessidade de artesãos de paz prontos a gerar, com inventiva e ousadia, processos de
cura e de um novo encontro”. (§225)

Capítulo VIII - As religiões ao serviço da fraternidade no mundo

“As várias religiões, ao partir do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como
criatura chamada a ser filho ou filha de Deus, oferecem uma preciosa contribuição para a
construção da fraternidade e a defesa da justiça na sociedade. O diálogo entre pessoas de
diferentes religiões não se faz apenas por diplomacia, amabilidade ou tolerância. Como
ensinaram os bispos da Índia, ‘o objetivo do diálogo é estabelecer amizade, paz, harmonia e
partilhar valores e experiências morais e espirituais num espírito de verdade e amor’”. (§ 271)

Leia a encíclica na íntegra clicando aqui .
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