FESTA DE NOSSO SERÁFICO PAI SÃO FRANCISCO
“Ouçam todos e entendam: até agora chamei de pai a Pedro Bernardone, mas, como me propus servir a Deus,
devolvo-lhe todo o dinheiro, que tanto o vem irritando, bem como todas as roupas, que dele recebi, pois de agora
em diante quero dizer: Pai nosso que estás nos céus, e não pai Pedro Bernardone”. (LTC 6.20)

QUERIDAS IRMÃS, FORMANDAS E LFM

Neste nosso ano Jubilar o Papa Francisco declarou a Igreja de Santa Maria Maggiore de Assis,
Basílica da Espoliação. Esta pequena e despojada igreja fica ao lado da casa do Bispo, local onde São
Francisco se despojou de todo vínculo com Pedro Bernardone, pois havia feito a descoberta mais
significativa de sua vida: Deus era seu verdadeiro Pai. Esta experiência vai direcionar toda vida de
Francisco. É nesta experiência que se fundamenta seu amor a todas as criaturas. Como Jesus, seu
Mestre, ele vai aprender do Pai do céu um novo jeito de viver.
Esta experiência é fundamental para a vida cristã. Van Baltazar um grande teólogo dos nossos dias diz
em um dos seus escritos que todo pai deveria tomar em seu colo seu filhinho pequeno e dizer-lhe: “Tu
me chamas de pai e de fato te amo e te cuido como meu filho. Mas eu não sou teu verdadeiro pai. Teu
verdadeiro Pai é Deus, o Pai nosso que está no céu”.
Desejo de coração a cada Irmã, Formanda e Leigo da Congregação que tenham em sua vida esta
experiência de ser filha(o) de Deus. A certeza de que Deus é nosso Pai dará jeito próprio ao nosso ser
e fazer. Dará asas aos nossos pés para proclamar a todos: Sejam felizes! Amem! Façam o bem a
todos! Cuidem de toda criatura do universo, pois tudo brota das mãos de nosso Pai.
Feliz festa de São Francisco.
Com carinho de irmã, porque filha de Deus.
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