
A Universalidade do Apostolado Pallottino na Encíclica  
Fratelli tutti 

Introdução 

É uma tarefa difícil falar de Fratelli tutti. Ficarei feliz se puder motivar quem me escuta a tomar 
contato pessoal. Conhecer o documento não só por ouvir falar.  

As interpretações podem ser corretas ou erradas, fiéis ao conteúdo ou falsificadoras delas. Já ouvi 
muita interpretação não só errada, mas conscientemente maldosa e manipuladora. O melhor 
antídoto para isso é ler pessoalmente o documento. 

Chamo a atenção para o fato de que hoje nós fomos obrigados a fazer este encontro por meio desta 
plataforma virtual. Além de ser um sinal positivo de aproximação, essa necessidade nos faz cair na 
conta das dificuldades atuais e da necessidade de um apelo urgente e insistente: Fratelli tutti!  

Um vírus tão pequeno acabou com nossa ilusão de segurança e de poder sobre tudo. Além disso, as 
respostas que foram dadas em diferentes países torna evidente a nossa incapacidade de uma ação de 
conjunto. Apesar de estarmos superconectados, verificamos como sequer pudemos chegar ao 
consenso sobre coisas mínimas para combater a pandemia. Mais do que nunca precisamos da 
Fratelli tutti: amizade social, fraternidade universal, cultura do diálogo para a paz social, política 
melhor, inclusão das periferias, opção pelos pobres, religiões a serviço da fraternidade no mundo. 

Para dar uma chave de leitura para a Fratelli tutti, recordo a “memória prática cotidiana” e 
proponho várias mudanças. 

Nas várias circunstâncias do dia, antes de dar começo a atividades, devemos refletir quais seriam a 
respeito, as intenções da mente santíssima de Nosso Senhor Jesus Cristo, quais os afetos de seu 
coração divino. Assim, se falamos, devemos considerar, que palavras de humildade, de mansidão, 
de caridade, de paciência, de prudência diria Nosso Senhor Jesus Cristo e que ponderação poria 
ele em suas palavras santíssimas, para que, assim, não fossem nem demais nem de menos! 

Proponho que leiamos juntos a Encíclica com essa pergunta: quais seriam os pensamentos, as 
intenções, os sentimentos, as resoluções e as ações de S. Vicente Pallotti ao receber a Fratelli tutti?   

1. A angústia e a tristeza em um coração universal  

Pallotti sentiria primeiramente o abalo em seu coração universal ao perceber os sinais de 
fechamento do mundo atual. O mundo dá sinais graves de regressão. Durante algum tempo, tivemos 
a impressão de que o mundo tinha aprendido alguma coisa com as duas guerras mundiais e dos seus 
fracassos. Tivemos a impressão de que o mundo caminhava para formas de integração e de 
colaboração entre os países. Mas o que vemos são sinais graves de regressão: ressurgem os 
nacionalismos fechados, reacendem os conflitos que pareciam superados, as ideologias mascaradas 
de defesa de interesses nacionais ganham cada vez mais força. 

Não há somente o ressurgimento de velhos conflitos. Despontam no horizonte do mundo novas 
formas de exclusão: a globalização nos torna vizinhos, mas não nos faz irmãos. O avanço do 
globalismo favorece os mais fortes que podem se proteger a si mesmos, mas dissolve a identidade 
dos mais pobres e dos mais frágeis. 

Outro sinal que contradiz o coração universal de Pallotti é a polarização política. Ela usa da 
estratégia de exasperar e exacerbar para negar ao outro o direito de existir, a de ridicularizar os 
outros, insinuar suspeitas falsas sobre o inimigo. A polarização manipula as justas causas para 
vencer o adversário. Fazendo isso torna impossível colher os fragmentos de verdade e dos valores 
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presentes nos outros e assim a nossa sociedade se empobrece e é dominada pela força do mais 
prepotente. A polarização política lança mão da desqualificação dos outros e manipula o debate para 
retroalimentar o ambiente de contraposição e discórdia. 

Grande preocupação estaria no coração universal de nosso Fundador, a crescente a sombra da 
cultura do descarte. Muitas partes da humanidade parecem hoje descartáveis em benefício de uma 
vida de bem estar sem limites. Muitas pessoas já não são vistas em sua dignidade como um valor a 
ser respeitados. São vistos como um peso para a sociedade, muito dispendiosas para os sistemas 
públicos de saúde, como ameaças para a autonomia pessoal, como vidas inviáveis. São eles os 
pobres, as pessoas com deficiência, os idosos, os fetos indesejados. São pessoas que “ainda não 
servem”; são as pessoas que “ainda não são pessoas”; são os anencéfalos, os fetos que não são 
desejados. 

Como o oposto de S. Vicente Pallotti, o filósofo do descarte dos que “não servem” talvez seja 
Nietzsche: “A compaixão contraria inteiramente a lei da evolução, que é a lei da seleção natural. A 
compaixão preserva tudo o que está maduro para perecer; luta em prol dos desterrados e 
condenados da vida. O homem perde poder quando se compadece. Nada é mais insalubre, em toda 
nossa insalubre modernidade, que a compaixão cristã (O Anti-Cristo)”. Uma sociedade onde os 
doentes, os idosos, os não-nascidos não tem lugar é uma sociedade desumana e cruel. 

A comunidade internacional conseguiu chegar a muitos acordos para pôr fim à escravatura. 
Infelizmente a raiz da escravatura não foi extirpada: a concepção de que a pessoa humana possa ser 
tratada como objeto. Dou exemplos para não ficar na teoria: as pesquisas em embriões humanos 
para tratamentos de doenças, o tráfico de pessoas para exploração sexual, para venda de órgãos 
humanos. As organizações criminosas globalizaram suas redes para traficar pessoas.  

Podemos imaginar o tormento que causaria em Pallotti, o crescimento da mentalidade xenófoba. Na 
verdade acho que xenofobia é um termo inexato. Como estrangeiro, fui muito bem tratado e 
acolhido na Europa, na África, no Oriente Médio. Os turistas são bem recebidos; os estudantes de 
intercâmbio são bem recebidos; as pessoas de negócio são bem recebidas. As vítimas da xenofobia 
não são excluídas por serem estrangeiras, mas por serem pobres, miseráveis e exploradas por 
mercadores de carne humana. O modo como os refugiados são tratados mostra que eles não são 
considerados humanos; não são valiosos. 

Certamente Pallotti não alimentaria ilusões quanto ao avanço tecnológico da comunicação. Somos 
superconectados, mas no continente digital isso não é garantia de unidade entre pessoas e povos, 
nem de uma fraternidade universal. Qual seria a reação de Pallotti em relação ao movimentos 
digitais de ódio? O ódio digital revela o contrário do que Pallotti desejava: associar as pessoas para 
o bem da humanidade, especialmente a sua salvação. Pois bem, o movimento digital de ódio é a 
associação de pessoas contra o inimigo para a sua destruição. Assim, pululam formas insólitas de 
agressividade, com insultos, xingamentos, difamações até destroçar a figura do outro, em um 
desregramento tal que se existisse no contato pessoal acabariam por destruir todos nós. Em tempos 
passados, na era do telefone, nós não podíamos dizer as coisas que hoje podem ser pronunciadas 
com todas a grosseria e o máximo de desprezo. 

O fenômeno global do individualismo chegou ao ponto de ameaçar a união entre indivíduo e a 
comunidade humana. Experimentamos que cresce a distância entre indivíduo e comunidade. 
Seguramente Pallotti não deixaria de advertir a todos a ameaça e o perigo dessa ruptura com a 
comunidade. Com efeito, cada vez mais parece que somos obrigados a viver juntos e cada vez 
menos apreciamos a riqueza e a beleza da vida em comum. A comunidade parece mais um 
obstáculo para a obsessiva busca do próprio bem-estar e menos uma necessidade para a felicidade 
da humanidade partilhada. 
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O que dizer ainda do fanatismo religioso, da violência contra a mulher, contras as crianças, o 
racismo, o terrorismo, as guerras esquecidas, etc.? A lista ainda pode aumentar bastante. Tudo isso 
nos dá a impressão de vivermos uma terceira guerra mundial em prestações a perder de vista.  

Estas poucas considerações têm o objetivo de provocar uma reação em todos nós: não podemos 
continuar nesse caminho da exclusão, do descarte e do ódio! Precisamos reagir com a teoria e a 
prática da inclusão, do diálogo, da fraternidade universal e da amizade social. Certamente seria essa 
a reação de S. Vicente.  

Apesar das sombras densas que não podemos nem queremos ignorar, há esperança para nós e nosso 
mundo. A esperança não é utopia. Ela é uma realidade presente no ser humano independente das 
circunstâncias históricas. É o que nos revela a parábola do bom samaritano. 

2. As Palavras de Pallotti para o Mundo Fechado e Dividido 

Pallotti foi um grande pregador. Foi grande porque vivia o evangelho e porque pregava o que vivia. 
Ele, portanto, iria acolher como consolo e como motivação a reflexão que a Fratelli tutti faz da 
Parábola do Bom Samaritano. Destaco o que imagino, seriam os seus destaques. 

Conta Jesus que havia um homem ferido, estendido por terra no caminho, vítima de assaltantes. 
Passaram vários ao seu lado, mas não pararam. Eram pessoas com funções importantes na 
sociedade. Não foram capazes de perder uns minutos para cuidar do ferido ou, pelo menos, procurar 
ajuda. Um parou, ofereceu-lhe proximidade, curou-o com as próprias mãos, pôs também dinheiro 
do seu bolso e ocupou-se dele. Sobretudo deu-lhe algo que, neste mundo apressado, resistimos a 
dar: deu-lhe o seu tempo. Tinha certamente os seus planos para aproveitar aquele dia a bem das suas 
necessidades, compromissos ou desejos. Mas conseguiu deixar tudo de lado e, sem o conhecer, 
considerou-o digno de lhe dedicar o seu tempo. 

Precisamos de reconhecer a tentação de nos desinteressar dos outros, especialmente dos mais 
frágeis. Habituamo-nos a olhar para o outro lado, passar à margem, ignorar as situações até elas nos 
caírem diretamente em cima. 

Nesse sentido, Pallotti teria chamado a nossa atenção para o perigo de estarmos concentrados 
unicamente nas nossas necessidades. Dessa forma, ver alguém que está mal nos incomoda, nos 
perturba, porque não queremos perder tempo por culpa dos problemas alheios. São sintomas de uma 
sociedade enferma, pois procura construir-se de costas para os sofredores. 

Diante de tanta dor, à vista de tantas feridas, Pallotti perceberia que a única via de saída é ser como 
o bom samaritano. Qualquer outra opção nos identifica com os assaltantes ou com os que passam 
sem se compadecer com o sofrimento do ferido na estrada. A parábola nos mostra as iniciativas para 
abandonar uma sociedade de exclusão e do descarte. 

Nos caminhas de Roma, Pallotti se embateu com muitos sofredores como a vítima dos assaltantes 
da parábola. Hoje, há cada vez mais feridos. Ir em socorro da pessoa que sofre na margem da 
estrada define na só o estilo da vida pessoal mas também que tipo de projeto econômico, político, 
social, religioso e pastoral em que vivemos. 

Pallotti teria consciência de que a cada dia temos que fazer uma opção: de ser bons samaritanos ou 
viajantes indiferentes. E se estendermos o olhar à totalidade da nossa história e ao mundo no seu 
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conjunto, reconheceremos que todos somos, ou fomos, como estes personagens: todos temos algo 
do ferido, do assaltante, daqueles que passam indiferentes e do bom samaritano. 

Pallotti não deixaria de denunciar que a negligência social e política faz de muitos lugares do 
mundo estradas perigosas, onde as disputas internas e internacionais deixam tantos marginalizados, 
atirados à beira do caminho. 

A parábola começa com os assaltantes. Vimos avançar no mundo as sombras crescentes do 
abandono, da violência usada para interesses de poder, acúmulo e exploração. A questão que Pallotti 
nos poria hoje é: deixaremos estirado por terra as vítimas da exclusão para nos esconder da 
violência? E que cada um se salve por si mesmo? 

A parábola nos fixa o nosso olhar naqueles que passam ao largo. Esta indiferença fruto do desprezo 
ou de triste distração, faz das duas personagens – o sacerdote e o levita – um reflexo não menos 
triste daquela distância que menospreza as pessoas feridas. O nosso Fundador não deixaria passar 
despercebido que nas pessoas que passam ao largo, há um detalhe que não podemos ignorar: eram 
pessoas religiosas. Mais ainda, dedicavam-se a dar culto a Deus: um sacerdote e um levita. Isto é 
uma forte advertência: indica que o fato de crer em Deus e O adorar não é garantia de viver como 
agrada a Deus. 

Os “assaltantes do caminho” têm, como aliados secretos, aqueles que “passam adiante, passando 
pelo outro lado”. Essa associação entre esses personagens é muito atual: há aqueles que usam e 
enganam a sociedade para explorá-la, e há também aqueles que aparentam representar a revolta 
ética da sociedade, mas que, ao mesmo tempo, vivem desse sistema e seus recursos. 

Ao engano de que “tudo está mal” corresponde o dito “ninguém o pode consertar. Sendo assim, que 
posso fazer eu?”. Esse engano pode se voltar contra pessoas “não vamos gastar vela com defunto 
ruim”. Fazer um povo precipitar no desânimo é o epílogo de um perfeito círculo vicioso: assim 
procede a ditadura invisível dos interesses ocultos, que se apoderara da capacidade de ter opinião e 
pensamento próprios. 

A parábola chama a atenção, enfim para o ferido. Às vezes nos sentimos como ele, gravemente 
feridos e jogados para a margem do caminho. Sentimo-nos também abandonados pelas nossas 
instituições carentes de recursos ou voltadas para servir os interesses de poucos. 

Na sociedade globalizada, existe um estilo elegante de olhar para o outro lado: olhamos para aquele 
que sofre mas não o tocamos, fazemos uma transmissão ao vivo e até proferimos um discurso, mas 
não nos tornamos realmente próximos dele. 

Pallotti se sentiria desafiado a dar resposta a essa situação de abandono e de indiferença. 
Evidentemente Ele não se limitaria a lamentar essa situação, mas a veria como grande ocasião de 
ser outro bom samaritano que toma sobre si a dor dos fracassos, em vez de fomentar ódios e 
ressentimentos. Como o bom samaritano, desejaria se aproximar dos caídos, de ser constante e 
incansável no compromisso de incluir, integrar, levantar quem está caído. 

Nesse sentido, o apelo de Pallotti seria este: É possível começar por baixo, caso a caso; lutar pelo 
mais concreto e local, até o âmbito mais amplo da pátria e do mundo, com o mesmo cuidado que o 
bom samaritano teve com todas as chagas do ferido. Procuremos os outros sem temer a dor nem a 
impotência, porque nela está todo o bem que Deus semeou no coração. As dificuldades que parecem 
enormes são a oportunidade para crescer, e não a desculpa para a tristeza inerte. Mas não o façamos 
sozinhos, individualmente. O samaritano procurou um estalajadeiro que pudesse cuidar daquele 
homem, como nós estamos chamados a convidar outros e a nos encontrar em um “nós” mais forte 
do que a soma de pequenas individualidades. Com efeito, o todo é mais do que a parte, sendo 
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também mais do que a simples soma delas. O bem realizado individualmente tem resultado 
minguado e incerto. Quando colaboramos na prática do bem o resultado é mais abundante, 
duradouro e eficaz. 

Jesus-bom samaritano nos desafia a ampliar o nosso círculo, a dar à nossa capacidade de amar uma 
dimensão universal capaz de ultrapassar todos os preconceitos, as barreiras históricas ou culturais, 
os interesses mesquinhos.  

3. A Resposta ao Desafios Atuais: O Apostolado Universal 

Há muitas fake news. É um fenômeno triste de nosso tempo. Precisamos também nos acautelar 
contra um discurso falso de universalismo e de fraternidade. Por isso, Pallotti proporia a nós alguns 
elementos que julgaria indispensáveis para um universalismo de verdade. 

Há, por exemplo, o falso universalismo de quem precisa viajar constantemente, porque não suporta 
nem ama o próprio povo. Quem olha para a sua gente com desprezo, estabelece na própria 
sociedade categorias de primeira e segunda classe, de pessoas com mais ou menos dignidade e 
direitos. 

Há também um universalismo autoritário e abstrato que visa conscientemente uma uniformidade e 
procura eliminar todas as diferenças e as tradições numa busca superficial de unidade. 

a. O universalismo deve crescer sempre mais 

O ser humano está feito de tal maneira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode encontrar a 
sua plenitude “a não ser no sincero dom de si mesmo”. 

Não posso reduzir a minha vida à relação com um pequeno grupo, nem mesmo à minha própria 
família, porque é impossível compreender-me a mim mesmo sem uma teia mais ampla de relações: 
e não só as do momento atual, mas também as relações dos anos anteriores que me foram 
configurando ao longo da minha vida. 

A minha relação com uma pessoa, que estimo, não pode ignorar que esta pessoa não vive só para a 
sua relação comigo, nem eu vivo apenas relacionando-me com ela. A nossa relação, se é sadia e 
autêntica, nos abre aos outros que nos fazem crescer e enriquecem. 

b. O universalismo requer a inclusão 

A inclusão é o processo de a gente se tornar o que já somos como seres humanos: irmãos entre si. A 
fraternidade universal é um dom, mas é também responsabilidade. Por isso, não basta afirmar 
abstratamente que todos os seres humanos são iguais. 

Para incluir é preciso o cultivo consciente e pedagógico da fraternidade, a vontade política de 
fraternidade, traduzida numa educação para a fraternidade, o diálogo, a descoberta da reciprocidade 
e enriquecimento mútuo como valores. 

c. Promover o verdadeiro bem das pessoas 

Todo o ser humano tem direito de viver com dignidade e se desenvolver integralmente, e nenhum 
país lhe pode negar este direito fundamental. Todos o possuem, mesmo quem é pouco eficiente 
porque nasceu ou cresceu com limitações. Quando não se salvaguarda este princípio elementar, não 
há futuro para a fraternidade nem para a sobrevivência da humanidade.  

Infelizmente é cada vez mais forte a mentalidade de que não tem sentido investir para que os lentos, 
fracos ou menos dotados possam também viver a aventura da vida. Investir nas pessoas frágeis pode 
não ser rentável, pode implicar menor eficiência; requer um Estado presente e ativo e instituições da 
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sociedade civil que ultrapassem o eficientismo de certos sistemas econômicos, políticos ou 
ideológicos, porque estão verdadeiramente orientados em primeiro lugar para as pessoas e o bem 
comum. 

Para que haja universalismo de verdade, uma sociedade precisa ser capaz de se preocupar em 
garantir que todos sejam acompanhados no percurso da sua vida, não apenas para assegurar as suas 
necessidades básicas, mas para que possam dar o melhor de si mesmos, ainda que o seu rendimento 
não seja o melhor, mesmo que sejam lentos. 

d. A função social da prosperidade e da riqueza 

A tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada, e 
salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada. O princípio do uso comum dos 
bens criados para todos é o primeiro princípio de toda a ordem ético-social, é um direito natural, 
primordial e prioritário. 

O direito à propriedade privada só pode ser considerado como um direito natural secundário e 
derivado do princípio do destino universal dos bens criados, e isto tem consequências muito 
concretas que se devem refletir no funcionamento da sociedade. 

O direito à liberdade de empresa ou de mercado não pode estar acima dos direitos dos povos e da 
dignidade dos pobres; nem acima do respeito pelo ambiente, pois quem possui uma parte é apenas 
para a administrar em benefício de todos. 

Se o olharmos não só a partir da legitimidade da propriedade privada e dos direitos dos cidadãos, 
mas também a partir do primeiro princípio do destino comum dos bens, então podemos dizer que 
cada país é também do estrangeiro, já que os bens de um território não devem ser negados a uma 
pessoa necessitada que provenha de outro lugar. 

A desigualdade não afeta apenas os indivíduos mas países inteiros. Isso obriga a pensar a inclusão 
como ação no âmbito das relações internacionais. Isso exige reconhecer e respeitar não só os 
direitos individuais, mas também os direitos sociais e os direitos dos povos. 

Nesse sentido precisamos que um ordenamento jurídico, político e econômico mundial que 
incremente e guie a colaboração internacional para o desenvolvimento solidário de todos os povos. 

e. Para incluir é imprescindível o trabalho 

O trabalho é a melhor ajuda para um pobre, o melhor caminho para a inclusão. Ajudar os pobres 
com o dinheiro deve sempre ser um remédio provisório para enfrentar emergências. O objetivo 
deveria ser sempre consentir-lhes uma vida digna através do trabalho. 

Com efeito, não há pobreza pior do que aquela que priva do trabalho e da dignidade do trabalho. 
Numa sociedade realmente desenvolvida, o trabalho é uma dimensão essencial da vida social, 
porque não é só um modo de ganhar o pão, mas também um meio para o crescimento pessoal, para 
estabelecer relações sadias, expressar-se a si próprio, partilhar dons, sentir-se corresponsável no 
desenvolvimento do mundo e, finalmente, viver como povo. 

f. As religiões devem estar a serviço da paz 

Também os crentes precisam de encontrar espaços para dialogar e atuar juntos pelo bem comum e a 
promoção dos mais pobres. Não se trata de escondermos as convicções próprias que nos apaixonam, 
para podermos dialogar. Exatamente o contrário, quanto mais profunda, sólida e rica for uma 
identidade religiosa, mais enriquecerá os outros com a sua contribuição específica. 

A verdade é que a violência não encontra fundamento algum nas convicções religiosas 
fundamentais, mas nas suas deformações. O culto sincero e humilde a Deus leva, não à 
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discriminação, ao ódio e à violência, mas ao respeito pela sacralidade da vida, ao respeito pela 
dignidade e a liberdade dos outros e a um solícito compromisso em prol do bem-estar de todos. 

O terrorismo execrável que ameaça a segurança das pessoas, espalhando pânico, terror e 
pessimismo não se deve à religião. Os terroristas instrumentalizam a religião. O terrorismo é fruto 
do desvio dos ensinamentos religiosos, do uso político das religiões e também das interpretações de 
grupos de homens de religião que abusaram da influência do sentimento religioso das pessoas. 

Conclusão - Compromisso 

Pallotti, como sempre insistiu, depois de tudo fazer não deixaria de rezar para que haja, o quanto 
antes, um só rebanho apascentado por um só pastor. Nesse sentido, não deixaria também de firmar 
o compromisso reportado na Fratelli tutti.   

Em nome de Deus, que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade 
e os chamou a conviver entre si como irmãos, a povoar a terra e espalhar sobre ela os valores do 
bem, da caridade e da paz. 

Em nome da alma humana inocente que Deus proibiu de matar, afirmando que qualquer um que 
mate uma pessoa é como se tivesse morto toda a humanidade e quem quer que salve uma pessoa é 
como se tivesse salvo toda a humanidade. 

Em nome dos pobres, dos miseráveis, dos necessitados e dos marginalizados, a quem Deus ordenou 
socorrer como um dever exigido a todos os homens e de modo particular às pessoas ricas e 
abastadas. 

Em nome dos órfãos, das viúvas, dos refugiados e dos exilados das suas casas e dos seus países; de 
todas as vítimas das guerras, das perseguições e das injustiças; dos fracos, de todos os que vivem no 
medo, dos prisioneiros de guerra e dos torturados em qualquer parte do mundo, sem distinção 
alguma. 

Em nome dos povos que perderam a segurança, a paz e a convivência comum, tornando-se vítimas 
das destruições, das ruínas e das guerras.  

Em nome da “fraternidade humana”, que abraça todos os homens, une-os e torna-os iguais.  

Em nome desta fraternidade, dilacerada pelas políticas de integralismo e divisão e pelos sistemas de 
lucro desmedido e pelas tendências ideológicas odiosas, que manipulam as ações e os destinos dos 
homens. 

Em nome da liberdade, que Deus deu a todos os seres humanos, criando-os livres e enobrecendo-os 
com ela. 

Em nome da justiça e misericórdia, fundamentos da prosperidade e pilares da fé. 

Em nome de todas as pessoas de boa vontade, presentes em todos os cantos da terra. 

Em nome de Deus e de tudo isto, declaramos adotar a cultura do diálogo como caminho; a 
colaboração comum como conduta; o conhecimento mútuo como método e critério. 

FRANCISCO – AHMAD AL-TAYYEB, Documento sobre a fraternidade humana em prol da paz 
mundial e da convivência comum (Abu Dhabi 4 de fevereiro de 2019).
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