Francisco e Clara de Assis iniciaram um movimento
Até hoje, o movimento franciscano tem uma tarefa a cumprir na Igreja e no mundo. Em que exatamente
consiste essa tarefa do movimento franciscano? Onde é que se situa dentro da Igreja? Qual o seu
significado para o mundo, e vice-versa: do Mundo em relação a ele? (ver Lição 2)
É preciso que o movimento franciscano se dê conta e saiba responder a essas perguntas. Neste contexto,
temos de lembrar que o presente curso constitui o resultado da colaboração conjunta de irmãs e irmãos
do mundo inteiro, que vivem e trabalham na Ásia, na África, nas duas Américas e na Europa. Em
nenhuma parte vivemos como sentinelas isoladas. Não estamos sós no nosso esforço de nos situar, de
uma maneira nova, no Mundo e na Igreja.
Em toda parte, nos deixamos tocar e impressionar pelos mesmos conteúdos. Assim, estaremos aptos a
servir à Igreja e ao mundo como uma única família franciscana, vasta e ramificada. Como tal, constituímos uma grande força. Seria bom se deixássemos de pensar em termos mesquinhos de nós mesmos!
Não convém que continuemos a procurar rebaixar-nos! É Jesus quem nos recorda: “Vós sois a luz do
mundo!” — “Vós sois o sal da terra!” — “Vós sois a cidade situada no cimo de um monte!” (Mt 5,13-16).
Por isso, temos algo a dizer; temos uma perspectiva de vida que queremos oferecer e propagar; pois
sabemos que muitos estão à procura dela.
Por suas vidas, Francisco e Clara de Assis nos mostraram um jeito muito especial de viver a fé em Cristo.
E essa fé quer tornar a humanidade mais humana e o mundo mais habitável.
A exemplo de Francisco e Clara, nós também queremos dar testemunho de um Deus que se “intromete”
na vida do mundo, na vida da gente. Apontamos para um mistério que está presente entre nós: o nosso
Deus que deseja libertar-nos de todas as formas de servidão e da falta de liberdade. Portanto,
representamos uma religião de Encarnação.
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