
Agradecimento do Prof. Andrea Riccardi, fundador da Comunidade de Sant'Egidio, 

pela atribuição da Cidadania Honorária pela Paz da Cidade de Assis 

Senhor Presidente do Conselho Municipal,  

Senhora Presidente da Câmara Municipal, 

Caro Dom Domenico Sorrentino, Bispo de Assis, 

Caro Marco Tarquinio, 

Ilustres convidados e caros amigos, 

Receber este reconhecimento, que me associa de perto à cidade de Assis, é uma honra 

que não devo -acredito -  tanto à atenção para a minha pessoa, quanto ao trabalho da 

Comunidade de Sant'Egidio pela paz, pelos pobres do mundo, por ter aprofundado a 

dimensão espiritual da existência humana. Desta forma, um laço é criado ou 

reconhecido entre Assis e as Comunidades de Sant'Egidio, que existem em setenta 

países do mundo. Para elas, Assis é uma realidade de que tanto ouviram falar e à qual 

se ligaram, mesmo que não conheçam estes lugares, vivendo em outros continentes. 

Por isso tenho o prazer de estar acompanhado aqui por uma centena de amigos de 

Sant'Egidio, vindos de todo o mundo, nestes dias em Roma para um encontro 

internacional. Penso que Sant'Egidio, onde quer que esteja no mundo, sente-se de 

Assis e está ligada à mensagem de paz desta cidade de uma forma profunda. Um 

vínculo imperecível. 

Direi como tudo isso acontece. Não antes, porém, de ter agradecido à Presidente da 

Câmara Municipal e ao Conselho Municipal por essa decisão. E não antes de ter dito 

ao diretor Tarquinio um profundo obrigado pelas generosas palavras sobre mim e 

pela amizade com a qual ele me homenageia há anos. É muito bom receber uma 

laudatio (Discurso de louvor) por um verdadeiro filho de Assis, que levou a 

humanidade desta cidade a toda a Itália com um carácter sereno e de diálogo, mas 

também firme. Obrigado querido Marco! 

Assis hoje não é um museu, talvez esplêndido, lucrativo e apreciado pelos turistas. A 

tentação de sê-lo sempre existe, quando tantas cidades e centros históricos do nosso 
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país se tornam num museu, tornando-se montras. É a tentação da riqueza que 

prevalece sobre a humanidade, do mundanismo que prevalece sobre o humanismo. A 

verdadeira riqueza de Assis é a humanidade de Francisco. Assis tem uma longa 

história, cujos vestígios são os monumentos romanos, mas encontra um ponto focal 

na história de Francisco, a partir do século XIII ele foi companheiro dos habitantes de 

Assis, dos cristãos e da humanidade. Não um mestre por um período, mas um 

companheiro durante séculos: aqui está o segredo da atrativa santidade de Francisco, 

que não empalidece com o tempo, ao contrário de outros santos. O segredo - na 

minha opinião - é a conformidade pobre e simples com o Evangelho, o ser alter 

Christus (Outro Cristo). 

Francisco e Assis são fontes de inspiração e de vida que não terminam. As memórias 

franciscanas referem-se às paredes, às casas e às igrejas de Assis: entre memórias e 

estradas, cada geração vê de novo Francisco aqui e estabelece um diálogo com ele. 

Eu também, quando era jovem, achei tão próximo o santo de Assis, um homem do 

Evangelho: pela sua simplicidade, riquíssima de vida e de sabedoria, porque os 

homens simples são os mais ricos e os mais complexos, os mais universais. E 

Francisco guia  ao encontro com os pobres, que propõe como a bússola para ser e 

permanecer humanos. 

No mundo global de hoje, tão marcado por paixões exclusivas, mas também por 

muros duros e conflitos pesados, há necessidade - mais necessidade - de Francisco e 

Assis! Devemos abrir caminhos de paz através do encontro humano e do diálogo! 

Ousar a paz, porque é uma responsabilidade de todos e não apenas de alguns 

especialistas: é a nossa experiência. A mensagem de paz de Assis anda longe. Pensei 

nisso quando, a 4 de Outubro de 1992, festa de São Francisco, foi assinada a paz em 

Moçambique, que pôs fim a uma guerra que matou um milhão de pessoas. E lembro-

me que os sonhos de paz para o desventurado e grande país africano nasceram aqui 

mesmo, em 1986, durante a oração inter-religiosa pela paz desejada por João Paulo 

II. Essa oração tornou-se a mãe de muitos caminhos de paz entre o século XX e o 

século XXI. Lembro-me, como fosse hoje, das conversas e dos sonhos com 

expoentes daquele país e do envolvimento de alguns frades.  



!  3

A oração pela paz, ligada ao "espírito de Assis", que Sant'Egidio leva a peito, não 

vive apenas nos grandes e populares encontros que muitos conhecem e continuam a 

ser um laboratório de diálogo e fraternidade humana; mas tornou-se em centenas de 

cidades em todo o mundo a oportunidade de se encontrar e conversar regularmente 

entre os líderes religiosos no terreno, comprometendo-se a viver juntos. O "espírito 

de Assis" tornou-se um método que, nos vários países - penso nos conflitos na Costa 

do Marfim há alguns anos ou na República Centro-Africana - salvou do confronto 

religioso entre cristãos e muçulmanos. Há uma Assis ideal, mãe de paz, que se 

estende por todo o mundo. Não é indeterminada e idealizada, porque tem uma forte 

ligação com o testemunho de Francisco e com a cidade real de Assis. Um Assis ideal 

que leva muitos a querer vê-la, pelo menos uma vez na vida. Sentimos que estamos a 

serviço desta Assis, um ponto de referência para muitos buscadores da paz e de bem 

para a humanidade. 

Assis não é uma metrópole que se impõe pela força, mas atrai, sugere, acompanha 

como um sonho, inquieta como uma profecia. Aqui vemos como o cristianismo é 

capaz de gerar um humanismo que fala a todos e pertence a todos: crentes e não 

crentes, pessoas de diferentes religiões. Não nos esqueçamos do encanto de Assis por 

tantos leigos. Aqui vemos como o segredo da cidade é "viver juntos", mesmo que 

diferentes. Ser cidadão de Assis, como me tornei hoje, ser amigo de Assis, significa 

criar uma aliança em torno da cidade que leve o seu espírito para todos os lugares, 

mas também que torne esta cidade ainda mais um local de chegada, onde se volta 

com frutos, experiências, problemas. Uma aliança daqueles que, em tempos que se 

tornaram difíceis, vêem em Assis uma lâmpada de bem e de paz que ajuda a esperar 

que a noite passe.  

Obrigado por esta bela cerimónia e pela honra que hoje fazem a Sant Egidio e a mim 

com esta cidadania. Eu estou agradecido e comovido. Eu ainda vos garanto a minha 

fiel amizade.


