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Revmo. Sr. Bispo Diocesano
A cada ano, por ocasião da Sexta-feira Santa, a Igreja Universal não deixa de fazer chegar a todos
o habitual apelo de ajuda à Igreja da Terra Santa, através da realização da coleta pontifícia feita
pelas dioceses de todo o mundo, e enviada à Igreja Mãe de Jerusalém.
“Coragem, não tenham medo”: estas foram as Palavras de Jesus que ressoaram em uma das
cartas do Cardeal Sandri, Prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, enviada aos bispos do
mundo convocando-os à solidariedade, como também para encorajar aos cristãos que vivem no
Oriente Médio. Portanto é mais do que necessário nós, cristãos do mundo todo, prestarmos nossa
solidariedade aos irmãos e irmãs da Igreja das origens da nossa Fé.
“Os cristãos da Terra Santa confiam muito na ajuda que chega a até eles neste momento especial
do ano. Sabemos que a Coleta é regulada por específicas disposições pontifícias que estabelecem
a atribuição in primis à Custódia Franciscana da Terra Santa, responsável pela manutenção dos
Santuários que surgiram nos Lugares Santos, no cuidado das estruturas pastorais, educacionais,
assistenciais e sociais, que permitem a vida das paróquias e dos vários organismos eclesiais”.
O dinheiro arrecadado irá para a conclusão da restauração de alguns santuários, mas
principalmente no apoio a projetos habitacionais que oferecem a jovens núcleos familiares a
oportunidade de permanecerem na Terra Santa. Além disso, a coleta irá implementar uma rede
escolar abrangente, especialmente através das paróquias, favorecendo um qualificado nível de
educação, já apreciado em âmbito ecumênico e inter-religioso. Assim como nos anos anteriores se
dará uma atenção especial e reservada às emergências na Igreja da Síria, que continua a sofrer
com os danos desta interminável guerra.
Assim como Paulo exortava as comunidades a prestarem ajuda aos cristãos de Jerusalém que
passavam por dificuldades (cf. Rm. 15,26; 1Cor 16,1-4), também nós hoje devemos expressar
nossa solidariedade para com aqueles nossos irmãos que mais sofrem, sobretudo dos cristãos que
estão vivenciando a interminável guerra na Síria, onde os mesmos foram, e continuam sendo,
vítimas dos diversos grupos que ali aterrorizaram a dignidade humana.
(Os fundos arrecadados podem ser encaminhados oportunamente ao Comissariado da Terra Santa,
sob os cuidados da Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil: Banco do Brasil, Agência
697-1; Conta Corrente 184 725-6. Pedimos a gentileza de que a remessa seja notificada ao
Comissariado por telefone, fax ou e-mail para facilitar o controle da transferência e para agilizarmos
a emissão do devido recibo.)
Desde já, agradecemos vossa boa vontade já manifestada em outras ocasiões e fazemos votos de
que os exercícios quaresmais de 2018 na vossa Igreja produzam os frutos de uma consciência
cristã mais comprometida e solidificada na Palavra do Senhor.

Frei Luís Augusto Ferreira Lessa, ofm
Comissário da Terra Santa para o Nordeste do Brasil

