ORDO FRATUM MINORUM
Comemoração Franciscana do Dia Mundial da Luta Contra a AIDS 2016
Roma, 1º de dezembro de 2016
Estimados irmãos da Ordem, membros do Movimento Franciscano e amigos dos
Franciscanos:
O Senhor lhes dê a paz!
Ao celebrar em 1º de dezembro o dia mundial da HIV-AIDS, fazemos memória de tantos
e tantas que morreram por causa desta doença e renovamos nosso compromisso de colocar
fim às novas infecções de HIV. Segundo o informe “A AIDS em cifras 2015”, preparado
por ONUSIDA, o mundo deteve e reverteu a propagação do HIV. Conseguiu-se uma
redução da epidemia. As novas infecções pelo HIV e as mortes relacionadas com AIDS
diminuíram ostensivamente a partir do pico da epidemia. Agora queremos dar um passo
adiante: pôr fim à epidemia até 2030.
A redução da epidemia é um sinal que alimenta e aumenta nossa esperança. Os
franciscanos e as franciscanas estamos chamados a seguir trabalhando e promovendo
esforços que nos conduzam a tão desejada meta de pôr fim às infecções de HIV,
especialmente nas crianças do nosso tempo. Para colaborar com esta causa, que une
homens e mulheres de boa vontade, podemos começar informando-nos, para depois
promover a prevenção, a compreensão, a inclusão e a empatia com aqueles que padecem
desta doença.
Na diversidade de presenças da Ordem, existem fraternidades que há, mais ou menos, 20
anos trabalham fiel e devotadamente neste campo. Agradeço-lhes pela sensibilidade e
compromisso. Eu também, quero seguir encorajando a toda a Ordem para que juntos
ofereçamos nosso compromisso de oração por todos os que vivem com a HIV-AIDS ou
estão afetadas por ela. Rezemos juntos em nossas fraternidades, com nossas comunidades
pastorais e com toda a família franciscana.
Também quero encorajar aos irmãos a seguir oferecendo nossos serviços através de
centros de saúde e do serviço pastoral aos enfermos, e a transformar nossas fraternidades,
paróquias e centros de estudos em estruturas de acolhida humana e espiritual. Nosso
compromisso deve estar orientado a devolver a esperança e a superar o estigma e a
exclusão que em muitas ocasiões é consequência da ignorância diante da doença.
Nos alegramos, porque o centro de acolhida Santa Clara na Tailândia, neste este ano, foi
registrado e reconhecido pelo governo como Fundação “Pax et Bonum”. Recordemos que
este centro nasceu no ano de 1993 como uma resposta franciscana de abraçar a enfermos
terminais e moribundos vítimas da AIDS. Os pacientes são homens e mulheres entre os
25 e 60 anos. O Centro Santa Clara lhes oferece o cuidado e um espaço limpo e digno.
Igualmente, devemos apoiar os esforços de planificação da luta contra a HIV-AIDS
conduzida pela comunidade internacional que busca desenvolver novas estratégias de
compromisso, especialmente, para avançar na prevenção e tratamento em crianças;

devemos procurar o bem-estar das gerações futuras, não somente no âmbito dos serviços
biomédicos, mas também em torno ao apoio espiritual, social e emocional.
Somos desafiados a unir nossa voz e nosso compromisso com as comunidades religiosas
e organizações relacionadas com o cuidado da vida das crianças que vivem com HIVAIDS, de seus pais e suas famílias. Nós nos juntamos a eles para combater o medo e as
tendências de estigma e de discriminação. Nós nos juntamos a eles na promoção de uma
educação sexual que ajude na prevenção da transmissão da doença em conformidade com
a doutrina da Igreja Católica e os valores franciscanos.
Oração pelos doentes de HIV-AIDS
Ó Deus, nosso Pai, escuta nossa oração pelos que estão afligidos pela AIDS, pelos que
estão em perigo de morte. Concede-lhes o conforto de vossa presença; deixe-os ver vosso
rosto e encontrar força em vós, que sois a fonte da vida.
Senhor Jesus, ouça nossa oração por aqueles que acabam de descobrir que estão
infectados pelo vírus HIV, mas ainda não estão doentes. Lembre-os que ainda têm uma
vida diante de si. Ajude-os a encontrar em vós a Vida, o Caminho e a Verdade.
Espírito Santo de Deus, escuta nossas orações por aqueles que cuidam das pessoas com
AIDS. Dai-lhes a certeza da presença do Pai e o amor de Jesus. Concede-lhes vosso
conforto e dá-lhes vossa paz.
Pai, vos pedimos que todos escutemos vosso chamado nestas circunstâncias, um chamado
de arrependimento, um chamado para cuidar dos outros. Ajuda-nos a cultivar uma vida
responsável, não pensando apenas em nós mesmo, mas também naqueles que estão ao
nosso redor.
Vos pedimos pelos cientistas e médicos para que encontrem um remédio para a AIDS.
Guia-nos para que possamos dar vosso conforto aos que precisam de ajuda. Encha nossos
corações de compaixão pelos doentes de HIV-AIDS para que tenham a certeza de que
Igreja vai cuidar deles. Guia-nos para que saibamos como ajudar aqueles que estão em
necessidades.
Isto vos pedimos porque vossa misericórdia por nós é imensa.
Senhor de misericórdia, escuta nossa oração. Amém.
Fraternalmente,
Fr. Michael A. Perry, OFM
Ministro geral e Servo

