


Caríssimos Irmãos da Ordem, 
ao preparar-nos para celebrar o Natal do Se-

nhor, elevo para vós todos esta prece:
o Senhor vos dê a sua paz!

Paz para as vossas nações, especialmente 
para as que são devastadas pela violência; paz 
para os vossos bairros, particularmente para 
aqueles onde se vive com grandes dificuldades; 
paz para as vossas Fraternidades, sobretudo 
para aquelas em que os Irmãos sofrem no cor-
po e no espírito; paz para o vosso coração, em 
qualquer lugar onde vos encontrais neste Tem-
po Santo. 

São Francisco compôs um dos “Salmos” do 
Ofício da Paixão para as Vésperas do Natal. O 
texto exprime alegria e gozo pelo nascimento 
de Cristo, mas reconhece também a humildade 
do ambiente que envolveu o recém-nascido em 
Belém: Porque um Menino santíssimo e dileto 
nos foi dado e nasceu por nós [cf. Is 9,6] no ca-
minho e foi colocado no presépio [cf. Lc 2,12], 
porque ele não tinha um lugar na hospedaria 
[cf. Lc 2,7]. (OP, XV,7).

Nasceu por nós “no caminho”. Da homilia 
de São Gregório Magno para o ofício de Natal 
Francisco colhe a imagem do Menino pobre e 
peregrino: “Não nasceu na casa dos seus pais, 
mas no caminho”.  Quando Jesus nasce, Maria 
e José estão em viagem; se detém na cidade de 
Davi, onde no entanto eles não tem uma morada 
fixa. Como não há lugar para eles no albergue, 
se acomodam numa hospedagem, por sorte, dis-
ponível para eles. O evangelho segundo Lucas 
exprime plasticamente a cena do nascimento de 
Jesus: Maria e José se encontram numa estre-
baria, com um recém-nascido posto numa man-
jedoura, e pastores da redondeza, com estupor, 
se tornam arautos da Boa Notícia que ouviram 
e viram (cf. Lc 2, 17). É difícil conseguir imagi-
nar uma forma de evangelização mais humilde 
e mais alegre do que aquela do primeiro Natal! 

Durante toda a sua vida Francisco sentiu 
comoção diante do fato de que Jesus, Filho 

de Deus e Filho de Maria, escolhera abraçar a 
condição dos “mais pequeninos”. Sempre pre-
feriu a companhia dos que eram considerados 
“menores em relação aos” outros, pecadores e 
samaritanos, pagãos e cobradores de impostos. 
Os seus seguidores mais fiéis eram de condições 
sociais modestas: pescadores e ex-cobradores 
de impostos. A longa genealogia, relatada pelo 
evangelho segundo Mateus (Mt 1,1-17), mostra 
que entre as quarenta e duas gerações dos an-
tepassados de Jesus há uma vasta amostragem 
da humanidade, que vai desde aqueles que bri-
lhavam pela fidelidade até aqueles que eram co-
nhecidos pela sua infidelidade. Deus manifesta 
o seu amor incondicional pelos seus filhos ama-
dos, para além de todo o mérito, indo ao seu en-
contro no caminho que leva a uma humanidade 
curada e novamente dignificada.   

Reflitamos, durante esses dias de festa, sobre 
a “minoridade” de Jesus, sobre o seu ser “menor 
dos” outros, sobre o seu revelar-se como servo 
deles. O Prólogo do evangelho segundo João 
descreve em palavras simples esta escolha de 
misturar-se aos “mais pequeninos”: “ O Verbo 
se fez carne e veio habitar no meio de nós” (Jo 
1,14). Do elevadíssimo estado de divindade, o 
Verbo, o Filho amado, se humilha para assumir 
“a carne da nossa humanidade e fragilidade” do 
seio da Virgem Maria (2Fi 5). Esta escolha, este 
ato totalmente livre do transbordante amor de 
Deus, o leva a tornar-se criatura entre as cria-
turas, de modo que Ele, Filho Unigênito, possa 
reconduzir todas à sua fonte na comunhão do 
amor da Trindade. 

O evangelho segundo João nos diz que a vin-
da do Verbo-feito-carne acontece como aquela 
da luz em um mundo dominado pelas trevas 
(Jo1,5). Vamos recolher-nos, neste tempo santo, 
em que as noites mais longas do ano envolvem 
o Norte com a escuridão e os dias mais longos 
do ano brilham no Sul com a mais cintilante luz. 
Meditemos a narração de São Mateus, segun-
do a qual as trevas da noite são iluminadas por 
uma estrela luminosa (Mt 2,9), a qual conduz 
os Sábios do Oriente à Criança de Belém. Assim 

“Menores com Cristo”



também na nossa vida cada um pode experi-
mentar a luz de Jesus. Ele dissipa as trevas do 
nosso coração, como Francisco pedira a Cristo, 
enquanto rezava diante do Crucificado (OC). Do 
mesmo modo, quando em alguma Fraternida-
de local e na Fraternidade universal da Ordem 
experimentamos momentos de trevas, sentimos 
a necessidade da luz do Espírito do Senhor que 
nos guia de noite rumo ao dia. 

 Hoje, em algumas partes do mundo, os Ir-
mãos e as Irmãs sofrem com os seus compa-
nheiros de viagem, cristãos e outros concida-
dãos, por situações de terrível violência. Alguns 
perdem a vida ou são gravemente feridos, en-
quanto outros perdem seus entes queridos, as 
suas casas e os meios de sustento. A nossa ora-
ção e as nossas ações concretas de solidariedade 
devem acompanhá-los, juntamente com todos 
os esforços possíveis para por fim a todos esses 
conflitos violentos. Em outras partes do mundo, 
os nossos Irmãos e as Irmãs sofrem as consequ-
ências devastadoras de epidemias infecciosas, 
como Ebola, HIV, AIDS e outras doenças que 
poderiam ser evitadas por medidas preventivas, 
mas que são agravadas pela violência da pobre-
za e da “globalização da indiferença” às 
quais tantos são condenados. 

Hoje, em algumas partes da 
Ordem, há Irmãos que pade-
cem a fraqueza e a enfermida-
de devidas à idade. Alguns 
deles desanimam por não 
verem uma nova geração de 
Irmãos que possa continuar 
o maravilhoso trabalho que 
eles realizaram com extrema 
generosidade e fidelidade du-
rante tantos anos. Outros, sem-
pre confiantes na capacidade do 
Senhor de fazer muito mais do 
que ousamos pedir ou imagi-
nar, entregam o futuro das suas 
Fraternidades e das suas atividades pastorais à 
Providência de Deus na Igreja, acreditando que 
nada perder-se-á daquilo que é bom e daquilo 
que eles livremente doaram aos outros. Assim 
como Deus se relaciona conosco através da En-
carnação do seu Filho predileto, assim tam-
bém nós devemos fazer uns aos outros, ou seja, 
aprender a arte cheia de graça do acompanha-
mento, expressando uns aos outros e a toda a 

humanidade e toda a criação o mesmo cuidado 
e a mesma compaixão que Deus nutre por nós. 

Também em meio às dificuldades e adversi-
dades internas na Ordem, na Igreja e no mun-
do, a presença de Jesus é luz para nós. Por isso, 
a Igreja escolheu o alegre texto de Isaías para 
a Missa de Natal que é celebrada nas trevas da 
noite: O povo que caminhava nas trevas viu 
una grande luz; sobre os que habitavam em 
terra tenebrosa uma luz brilhou (Is 9,1)

Nas minhas visitas deste ano a algumas Fra-
ternidades da Ordem tive o privilégio de ver esta 
luz e os sinais de um novo e promissor cresci-
mento e revigoramento entre os Irmãos. Na 
Ásia e Oceania, na África, nas Américas e na Eu-
ropa há um surpreendente impulso em relação à 
mensagem e ao exemplo de São Francisco. Isto 
parece se destacar sobretudo entre os membros 
das populações católicas em crescimento no Sul 
global. O próprio Papa Francisco, como sabe-
mos, nos advertiu muitas vezes a dirigir a nos-

sa atenção a São Francisco como 
padroeiro da paz, dos pobres e 
do cuidado pela terra. A sua ani-
madora Exortação, Evangelii 

gaudium, já inspirou muitos a as-
sumir o compromisso de anunciar 

o Evangelho no nosso tempo 
com renovada energia e en-

tusiasmo. Convido-vos, Ir-
mãos caríssimos, a abraçar 
a mensagem central desta 
Exortação Apostólica do 
Papa Francisco e a perce-
ber nela um modo novo 
de compreender e viver o 
Evangelho, a nossa Regra 

de vida e as nossas Consti-
tuições gerais. 

Do ponto de vista da nossa 
vocação humana, cristã e fran-

ciscana, o desafio que devemos enfrentar hoje 
não se refere só ao número de Frades na Ordem, 
nem à média de idade, muito menos à quantida-
de de atividades e obras apostólicas, mas sim à 
qualidade do nosso testemunho do Evangelho, 
partilhado com os outros, no mundo de hoje. 
O estudo interdisciplinar sobre a situação da 
Ordem, através de uma pesquisa, nos mostra 
vários aspectos que requerem mudança e con-



versão radical da nossa vida. Mais da metade 
dos Frades, que responderam ao questionário, 
afirmam que, para revitalizar a Ordem, é funda-
mental e essencial que melhoremos a qualidade 
das relações nas Fraternidades. Muitos Irmãos 
sofrem pela falta de relações fraternas autênti-
cas nas nossas Fraternidades locais, com con-
sequentes crises que levam ao isolamento e ao 
enfraquecimento da sua vocação humana, cristã 
e franciscana. Os Guardiães amiúde encontram 
dificuldades na comunicação verdadeira com os 
Irmãos a fim de construir uma Fraternidade au-
têntica. Alguns Irmãos fazem do seu trabalho, 
especialmente do ministério pastoral, o único 
escopo da sua vocação franciscana, muitas ve-
zes trabalhando em excesso, talvez para evitar a 
dor experimentada diante da falta de uma vida 
fraterna de qualidade. Isto conduz ao ulterior 
enfraquecimento dos laços fraternos e contri-
bui para o crescimento do individualismo e da 
perda do sentido do bem comum. Igualmente a 
vida de oração, seja pessoal que fraterna, sofre 
e, de consequência, se enfraquece a vida espiri-
tual interior do Irmão e da Fraternidade. 

Em meio a estas sombras, no entanto, a luz da 
Encarnação continua a resplandecer. Os Irmãos 
me disseram, por ocasião das visitas, que estão 
prontos a comprometer-se com uma mais inten-
sa vida de oração, de fraternidade e de missão 
compartilhada. Muitos Irmãos trabalham atu-
almente com os pobres, os toxicodependentes, 
os soropositivos e os doentes de AIDS, os alco-
ólicos, os sem teto e aqueles que são forçados a 
abandonar suas casas os quais, como os pais de 
Jesus, precisam de alívio “no caminho”, vivendo 
como indigentes e, mais do que isso, em países 
que não são sua pátria. Muitos Irmãos estão dis-

postos a entregar-se ao Senhor Jesus e arriscar 
tudo como os anawim de Deus, tornando mais 
simples seu estilo de vida a fim de que outros 
possam simplesmente viver e prosperar. Por 
todas essas vias podemos demonstrar o nosso 
compromisso de viver “a alegria do Evangelho” 
quais evangelizadores e missionários, sendo 
portadores do dom recebido a toda a humani-
dade e toda a criação. 

Enquanto nos preparamos espiritual e fra-
ternalmente para celebrar o Capítulo geral de 
2015, invocamos a carinhosa intercessão da hu-
milde Virgem Mãe de Belém, com a súplica de 
que ore por nós junto ao seu Filho dileto a fim de 
que Ele, nosso “Irmão menor”, possa reavivar 
novamente em nós o dom do seu Espírito, que 
renova a face da terra. Rezemos pelo desencade-
ar de uma profunda renovação de toda a Ordem, 
que parta da vocação de cada Irmão, que suscite 
a capacidade de revigorar a caridade fraterna e 
a missão partilhada em cada Fraternidade local, 
e que promova novo impulso à missão evange-
lizadora das Províncias e das Custódias, bem 
como de toda a Ordem. Rezemos igualmente 
pela renovação de toda a humanidade, de toda 
a criação e pela difusão do Reino de Deus, que 
é reino de justiça, de paz, de verdade, de amor e 
perdão. Desejo que cada um de nós e todos jun-
tos possamos abraçar estas qualidades divinas 
com o mesmo espírito de humildade com a qual 
Deus abraça a cada um de nós. 

Desejo a todos vós, caríssimos Irmãos, a to-
das as Irmãs Clarissas e Concepcionistas e a 
todos os amigos e amigas um Natal e um Novo 
Ano repletos de alegria!

Roma, 8 de dezembro de 2014.
Solenidade da Imaculada Conceição da Beata Virgem Maria.

Fraternalmente,

Fr. Michael A. Perry, OFM
Ministro geral e servo
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