
495

«O Señor deume irmáns». Francisco de Asís, inspirador da encíclica Fratelli tutti

Encrucillada 230, novembro-decembro 2022 55

1Este artigo presenta a Francisco de Asís como modelo e inspi-
rador da fraternidade universal proposta na encíclica Fratelli tutti2. 
O papa Francisco ensina que «foi o testemuño evanxélico de san 
Francisco, coa súa escola de pensamento, o que deu a este termo 
[fraternidade] o significado que conservou ao longo dos séculos»3. 
Ao mesmo tempo, recoñece que as súas dúas últimas encíclicas 
inspíranse en Francisco de Asís, quen «se sentía irmán do sol, do 
mar e do vento»4, pero «sabíase aínda máis unido aos que eran da 
súa propia carne» (2).

A fraternidade universal esixe o desenvolvemento harmónico das 
catro relacións fundamentais do ser humano, algo que resulta evi-
dente tanto en san Francisco como na encíclica Fratelli tutti. Pres-
tando atención a cada unha desas catro relacións, a primeira parte 
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