


SalvemoS o Homem,
SalvemoS a Criação!
Carta do Ministro Geral OFM – Páscoa 2010
Queridos Irmãos: O Senhor vos dê a paz!

É Páscoa, a festa da vida. É Páscoa, o triunfo so-
bre a morte e o pecado. É Pascoa, júbilo inefável 
para todos nós que acreditamos em Cristo Ressusci-
tado nossa justiça, esperança para os que choram a 
morte, a desolação e a miséria. É Páscoa, convite à 
solidariedade sem fronteiras: solidariedade com os 
homens e as mulheres, nossos irmãos e irmãs, soli-
dariedade com a nossa irmã, a mãe terra (cf CC 9).

Por ocasião da Festa da Páscoa de 2010 desejo 
partilhar convosco, meus queridos Irmãos e Irmãs, 
algumas reflexões sobre dois temas intimamente uni-
dos: o tema da pobreza e o tema da integridade da 
criação. Estes temas, tão familiares à espiritualidade 
franciscana, estão em consonância com os primeiro e 
sétimo objectivos de desenvolvimento do Milénio, e 
com a mensagem do Santo Padre, que acaba de fazer 
um apelo a «renovar a aliança» entre o ser humano 
e o meio ambiente, na sua mensagem da Jornada 
Mundial da Paz, cujo título é, neste caso, bem signi-
ficativo: «Se queres promover a paz, protege a cria-
ção». Como franciscanos temos sempre de recordar a 
relação entre o homem e a terra, e a necessidade de 
assegurar a sustentabilidade ambiental.

Do lado dos pobres

Contudo estão muito vivas, e esperamos que não 
caiam no esquecimento, as imagens desoladoras que 
vimos por ocasião do terramoto que recentemente 
atormentou os habitantes do Haiti: morte, destrui-
ção e miséria por toda a parte. Para trás ficam outras 
imagens também desoladoras na Ásia por ocasião 
do maremoto que deixou submersa na miséria tanta 
gente daquele continente. Se os milhares de mor-
tos por causa dos fenómenos naturais tocam a nossa 
sensibilidade, não menos nos há-de impressionar a 
miséria em que vivem tantos nossos irmãos.

Na base do que vimos e ouvimos perguntamos: 
Como é que o mundo pode permitir algo assim? Por-
que é que enquanto uns desbaratam – talvez nós mes-
mos tenhamos de nos contar entre estes –, a outros 
falta o indispensável para subsistir? Como é possível 
que a nossa sociedade consumista permaneça impas-
sível perante tais situações? Parece-nos algo inacredi-
tável, mas o que vimos mostra-nos que, por inacredi-
tável que pareça, a miséria e a fome são realidades es-
candalosamente presentes no nosso mundo: homens 
e mulheres, crianças e idosos, que necessitam de algo 
tão fundamental para subsistir, um bocado de pão 

ou um copo de água potável, ou de medicamentos 
primários para não morrerem de uma simples febre. 
Situações infra-humanas como as que vimos no Haiti, 
e que diariamente podemos ver noutros continentes, 
são uma agressão à dignidade da pessoa. E o pior é 
que tudo isto tem causas que são conhecidas de to-
dos: monopolização sem escrúpulos da riqueza nas 
mãos de uns poucos, corrupção de muitos, desinte-
resse e irresponsabilidade de quase todos.

Apenas alguns dados: 2.800 milhões de pessoas 
(cerca de 40% da população mundial) vive em regi-
ões com diferentes níveis de escassez de água. 1.800 
milhões de pessoas têm carências graves. 1.000 mi-
lhões de pessoas passam fome. Cerca de 32% da po-
pulação dos países do Sul vive com menos de um 
dólar por dia, e, a nível mundial, as pessoas que 
subsistem com esta quantia aumentou de 1.200 mi-
lhões, em 1987, para 1.500 milhões, na actualidade. 
Se continuar esta tendência, este número atingirá 
1.900 milhões no ano de 2015. Todos os dias mor-
rem no mundo 28.000 crianças em consequência da 
pobreza. Os 20% mais ricos da população mundial 
controlam 85% da riqueza mundial, enquanto que 
os 20% mais pobres só controlam 1,5%.

Perante estes dados, podemos nós, Frades Meno-
res, ou membros da Família Franciscana, ficar im-
passíveis? Nós, que escolhemos voluntariamente a 
pobreza e a solidariedade com os últimos e os meno-
res da terra, já não podemos ficar-nos pelo simples 
lamento ou nas simples acusações, e, ainda menos, 
de braços cruzados. A nós pede-se muito mais. É-
nos pedido que estejamos ao lado dos que sofrem a 
pobreza e a fome, dos que choram os seus mortos, 
reconhecendo, amando e servindo o rosto de Cristo, 
aí mesmo, onde se torna presente: nas novas pobre-
zas materiais, morais e espirituais, que a sociedade 
contemporânea produz. O grito de Jesus na cruz, 
que escutamos com renovada intensidade no dia de 
Sexta-feira Santa, revela como assumiu sobre si o 
mal para o redimir. A nossa vocação continua a ser a 
de Jesus, e, como Ele, somos chamados a assumir a 
dor e o pecado do mundo consumindo-nos no amor 
(cf. Caminhar a partir de Cristo 27). Tornando nos-
sa a missão de Jesus (cf. Lc 4, 16-19) não podemos 
deixar de assumir o anúncio do Evangelho a todos 
os homens e mulheres, para a sua salvação integral, 
prestando particular atenção aos «pobres» nas múl-
tiplas dimensões da pobreza. Com nos recorda João 
Paulo II na Vita Consecrata, «a opção pelos pobres 
inscreve-se na própria dinâmica do amor, vivido se-



gundo Jesus Cristo» (VC 82). Nós, franciscanos, de 
uma maneira particular, temos de nos sentir espe-
cialmente comprometidos em tudo isso.

Neste contexto desejo expressar o meu apreço 
pelos esforços que fazem muitos Irmãos em todos 
os continentes, com a finalidade de auxiliar a dor e 
a pobreza dos mais débeis e marginalizados da so-
ciedade, em vista da promoção de uma convivência 
mais justa e solidária. Obrigado Irmãos por mani-
festarem a vossa solidariedade com os mais necessi-
tados, a partir da vossa condição de frades menores. 
Obrigado por serdes menores entre os menores.

O Compêndio da Doutrina Social da Igreja afirma: 
«É necessário abandonar a lógica do mero consumo». 
O mesmo Compêndio também nos convida a renovar 
«a consciência da interdependência que une entre si 
todos os habitantes da terra». Diante do drama da 
pobreza e da miséria em que vivem tantos nossos ir-
mãos, no meio de uma crise económica que afecta 
milhões de habitantes, é-nos pedido um profundo 
sentido de solidariedade com todos os que sofrem; é-
nos pedido tomar consciência do sofrimento das pes-
soas mais afectadas por esta situação; é-nos pedido 
rever o nosso estilo de vida, muitas vezes marcado 
pelo consumismo, para que seja humilde e austero, 
tanto pessoal como fraterno; é-nos pedido superar a 
obstinação no individualismo e a atenção exclusiva 
aos próprios interesses, prejudiciais para toda a con-
vivência humana. A partir da nossa condição de me-
nores entre os menores, é-nos pedido que nos sintamos 
interpelados e solidários, iluminar a realidade a partir 
do Evangelho, e levar o nosso próprio contributo para 
que todo o ser humano tenha uma vida social digna, 
fazendo memória de um Deus que é Pai de todos, 
defendendo a vida e uma vida digna.

Neste contexto peço a todas as nossas Entidades 
[da Ordem] que reflictam sobre esta situação e, ao 
mesmo tempo, que tenham sinais e gestos concre-
tos, cada uma segundo as suas possibilidades, para 
mostrar a nossa solidariedade aos mais necessita-
dos. Recordo que na Cúria Geral temos o Fundo de 
Solidariedade «São Francisco» que se nutre de ofertas 
voluntárias e com as quais saímos ao encontro dos 
necessitados, dentro e fora da Ordem, como agora 
no caso do Haiti. É bom sempre recordar o que o 
próprio Jesus diz no Evangelho: «Sempre que fizes-
tes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, 
a mim mesmo o fizestes» (Mt 24,40).

em defesa da Criação

Um dos temas recorrentes no Magistério de Ben-
to XVI é a chamada de atenção sobre a situação do 
nosso planeta e a necessidade de defender a criação 

e de cuidar do meio ambiente. Hoje, mais do que 
nunca, estamos conscientes que o tema da pobreza e 
da fome no mundo se deve enfrentar a partir do uso 
que estamos a fazer dos recursos do nosso planeta. 
Um uso que, segundo a mensagem que nos chega de 
diversas instâncias, é simplesmente insustentável, 
pois com ele estamos a alterar gravemente o equi-
líbrio do ecossistema e do clima, que são um bem 
comum, um dom de Deus para todos, e que todos 
somos chamados a proteger para as gerações pre-
sentes e futuras. A crise ecológica converte-se num 
problema de ordem ética e moral.

A desflorestação, a desnaturalização dos alimen-
tos, a industrialização sem controlo, o desenvolvi-
mento das tecnologias aplicadas e a exploração irra-
cional dos recursos humanos, entre outros factores, 
estão a destruir o equilíbrio orgânico da terra. Em 
ambientes especializados já circula a terrível pala-
vra terricídio. O homem está a alterar de tal forma 
a «casa comum» que, se não reagirmos prontamen-
te, será cada vez mais difícil conseguir alimentos, 
aumentarão cada vez mais as doenças relacionadas 
com a água e a falta de saneamento, haverá cada 
vez mais migrações forçadas e será maior o número 
de refugiados, e será cada vez maior o risco de con-
flitos armados pela posse dos recursos naturais.

Em todo este caminho de destruição da natureza 
os pobres são as primeiras vítimas. De facto, segun-
do o Alerta internacional, hoje em dia há 46 países 
(todos eles do Sul do planeta), com uma população 
conjunta de 2.700 milhões de habitantes, em que os 
efeitos das alterações climáticas, em interacção com 
os problemas económicos, sociais e políticos, provo-
carão elevado risco de violentos conflitos.

Perante estes dados é necessário, queridos Irmãos 
e Irmãs, que tomemos consciência desta situação e 
nos confrontemos com o impacto que tem no meio 
ambiente o uso dos nossos recursos. Pode parecer 
coisa pouca, e que o uso dos nossos recursos par-
ticulares não alterará o caminho que se iniciou de 
contaminação e de destruição da criação. Ainda que 
assim fosse, que não o é, preocupando-nos com o 
impacto dos nossos recursos estaríamos a denunciar 
uma situação que não se pode sustentar por muito 
tempo, e seria uma resposta concreta ao drama cau-
sado pelo desequilíbrio da criação.

As nossas Constituições Gerais acolhem a preocu-
pação da Ordem pela salvaguarda da criação. O arti-
go 71 é muito explícito sobre isso. O sentimento de 
reverência pela irmã terra impele-nos a sermos neu-
trais perante a sua deterioração por causa da mão 
do homem. Tornar fraterna e útil a criação, como 
nos pede as Constituições, implica informarmo-nos 
e enfrentar a situação com todos os meios opera-



tivos ao nosso alcance; implica 
assumir, a partir de uma ética 
da responsabilidade, a defe-
sa da criação; implica celebrar 

deslumbrados, como o fez Francisco, a maravilhosa 
obra do Criador, unidos vital e afectivamente à cria-
ção. A partir de uma visão franciscana, a criação é 
mais que um recurso a explorar ou, simplesmente, 
a admirar. Para o crente, e franciscano, a criação é 
«sinal» e «sacramento» do Criador.

A salvaguarda da criação também nos está a pe-
dir, queridos Irmãos e Irmãs, o uso moderado e só-
brio dos recursos naturais, o saber fruir das pequenas 
coisas de cada dia evitando o supérfluo e o esbanja-
mento. Se o consumismo actual se converteu num 
estilo de vida e em sede insaciável de tudo devorar 
– coisas, pessoas, valores, tempo, imagens – é urgen-
te alcançar uma ascese de vida como forma de liber-
dade e responsabilidade. «O ascetismo franciscano é 
consequência da perfeita alegria. Quem está alegre, 
celebra. Quem celebra, partilha. Quem partilha, faz 
justiça ao Criador e é cortês com toda a criação» (Pe-
regrinos e estrangeiros neste mundo, pág. 64).

Proponho que cada Fraternidade faça uma ava-
liação de como vive esta dimensão da espiritualida-
de franciscana de respeito pela natureza. Também 

proponho que cada Fraternidade celebre o Dia da 
Terra (22 de Abril) e o Dia Mundial do Meio Am-
biente (05 de Junho), em estreita colaboração com 
os outros leigos, de tal modo que se crie a consci-
ência da responsabilidade de todos no cuidado da 
criação.

Queridos Irmãos e Irmãs: É Páscoa, saiamos 
dos nossos sepulcros e, com a força de Cristo 
Ressuscitado, anunciemos o Evangelho da vida 
ao mundo inteiro. É Páscoa, «para transmitir ao 
homem o rosto do Pai, Jesus teve não apenas de 
assumir o rosto do homem, mas de tomar inclu-
sivamente o “rosto” do pecado» (Novo millennio 
ineunte, 25). Lutemos contra o pecado e as suas 
funestas consequências na vida dos homens e 
na sua relação com a criação. Deste modo sal-
varemos o homem, salvaremos a criação, salvar-
nos-emos  a nós mesmos.

É Páscoa, alegremo-nos e rejubilemos no 
Senhor. É Páscoa, Cristo ressuscitou, Aleluia, 
Aleluia.

Vosso irmão e servo,

Roma, 19 março 2010.
Solenidade de San José

Fr. José Rodríguez Carballo, ofm
Ministro Geral OFM
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