
DESAFIOS PARA A HUMANIDADE E A MISSÃO DA IGREJA 
 

INTENÇÃO PELA EVANGELIZAÇÃO - JANEIRO 
 
Por todos os cristãos, para que, fiéis ao ensinamento do Senhor, se empenhem 
com a oração e a caridade fraterna no restabelecimento da plena comunhão 
eclesial, colaborando para responder aos desafios atuais da humanidade. 

 
[…] Em todos os fiéis deve ser sempre viva a consciência do compromisso, que comporta a vontade 
de Jesus expressa na sua oração ao Pai, na vigília da sua paixão: «Para que todos sejam um só» 
(Jo 17, 21) […] 

Tudo isto permitiu aprofundar os contactos com muitas Igrejas e Comunidades eclesiais, e 
desenvolver novas formas de colaboração. A este propósito, foram muito importantes as traduções 
ecuménicas da Sagrada Escritura. Cristãos de diversas Igrejas e Comunidades eclesiais trabalham 
juntos ao serviço da humanidade que sofre e está em necessidade, pela defesa da vida humana e 
da sua dignidade inalienável, pela salvaguarda da criação e contra as injustiças que afligem 
numerosos homens e povos. 

Como Bispo da Igreja que preside à caridade universal, desejo manifestar a minha gratidão a todos 
aqueles que, durante estes cinquenta anos, se prodigalizaram de vários modos ao serviço da 
reconciliação e da comunhão entre todos os crentes em Cristo, de modo particular a quantos 
trabalharam no Secretariado para a União dos Cristãos e no Pontifício Conselho para a Promoção da 
Unidade dos Cristãos. 

Enquanto agradecemos, devemos reconhecer que entre nós cristãos ainda estamos divididos, e que 
divergências sobre novas temáticas antropológicas e éticas tornam mais complicado o nosso 



caminho rumo à unidade. No entanto, não podemos ceder ao desânimo nem à resignação, mas 
continuar a confiar em Deus, que põe no coração dos cristãos sementes de amor e de unidade, para 
enfrentar com impulso renovado os desafios ecuménicos de hoje: para cultivar o ecumenismo 
espiritual, para valorizar o ecumenismo do sangue, para caminhar juntos pela senda do Evangelho. 

O ecumenismo espiritual, que encontra o seu momento culminante na Semana de oração pela 
unidade dos cristãos, vive e desenvolve-se através de inúmeros canais, que na verdade somente o 
Senhor vê, mas que muitas vezes nós temos a alegria de conhecer: trata-se de uma rede mundial 
de momentos de oração que, dos níveis paroquial e internacional, difundem no corpo da Igreja o 
oxigénio do autêntico espírito ecuménico; de uma rede de gestos, que nos encontram unidos, 
trabalhando conjuntamente em muitas obras de caridade; e também de uma partilha de orações, 
de meditações e de outros textos, que circulam na web e que podem contribuir para fazer crescer 
o conhecimento, o respeito e a estima recíproca. 

No que se refere ao ecumenismo do sangue, precisamente o decreto Unitatis redintegratio convidava 
a valorizá-lo reconhecendo, nos irmãos e nas irmãs das demais Igrejas e Comunidades cristãs, a 
capacidade — conferida por Deus — de dar testemunho de Cristo até ao sacrifício da própria vida 
(cf. n. 4). Tais testemunhos nunca faltaram ao longo destes cinquenta anos, e continuam inclusive 
nos dias de hoje. Assim, compete a nós acolhê-los com fé e permitir que a sua força nos leve a 
converter-nos a uma fraternidade cada vez mais completa. Aqueles que perseguem Cristo nos seus 
fiéis não fazem diferenças de confissões: perseguem-nos simplesmente porque são cristãos! 

Ao longo destes meses, encontrando-me com tantos cristãos não católicos, ou lendo as suas cartas, 
pude observar que, não obstante questões abertas que ainda nos separam, existe um difundido e 
forte desejo de caminhar juntos, de rezar, de conhecer e de amar o Senhor, de colaborar no serviço 
e na solidariedade com os mais frágeis e sofredores. Estou persuadido disto: num caminho comum, 
sob a guia do Espírito Santo e aprendendo uns dos outros, podemos crescer na comunhão que já 
nos une. 

Estimados irmãos e irmãs, a cinquenta anos do decreto Unitatis redintegratio, a busca da plena 
unidade dos cristãos permanece uma prioridade para a Igreja católica e, por conseguinte, é para 
mim uma das principais preocupações quotidianas. A unidade é antes de tudo um dom de Deus, 
uma obra do Espírito Santo, mas todos nós somos chamados a colaborar, sempre e em todas as 
circunstâncias. Portanto, agradeço-vos todo o vosso trabalho e, enquanto vos confio à intercessão 
maternal da Bem-Aventurada Virgem Maria, peço-vos por favor que rezeis por mim e pelo meu 
ministério, e abençoo-vos de coração. 

CARTA AOS PARTICIPANTES NA ASSEMBLEIA PLENÁRIA  
DO PONTIFÍCIO CONSELHO PARA A PROMOÇÃO  
DA UNIDADE DOS CRISTÃOS 
PAPA FRANCISCO 
 
Consulte a mensagem completa: 
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VERSÃO O VÍDEO DO PAPA 
 
Pela Evangelização: Cristãos ao serviço da humanidade 
 
Por todos os cristãos, para que contribuam, com a oração e a caridade fraterna, para restabelecer a plena 
comunhão eclesial, ao serviço dos desafios da humanidade. 
 
ORAÇÃO – UNIDADE – CARIDADE 
 
   



INTENÇÃO UNIVERSAL – FEVEREIRO 
 

Por todos os que vivem em provação, sobretudo os pobres, os prófugos e os 
marginalizados, para que encontrem acolhimento e conforto nas nossas 
comunidades. 

Queridos irmãos e irmãs! 

Desejei vir estar convosco hoje. Quero dizer-vos que não estais sozinhos. Ao longo destes meses e 
semanas, sofrestes inúmeras tribulações na vossa busca duma vida melhor. Muitos de vós sentiram-
se obrigados a escapar de situações de conflito e perseguição, sobretudo por amor dos vossos filhos, 
dos vossos pequeninos. Suportastes grandes sacrifícios por amor das vossas famílias. 
Experimentastes a amargura de ter deixado para trás tudo o que vos era querido e – o que é talvez 
mais difícil – sem saber o que o futuro vos reservava. Há ainda muitos outros, como vós, que se 
encontram à espera, em campos de refúgio ou na cidade, ansiando construir uma nova vida neste 
continente. 

Vim aqui com os meus irmãos, o Patriarca Bartolomeu e o Arcebispo Hieronymos, apenas para estar 
convosco e ouvir os vossos dramas. Viemos a fim de chamar a atenção do mundo para esta grave 
crise humanitária e implorar a sua resolução. Como pessoas de fé, desejamos unir as nossas vozes 
para falar abertamente em vosso nome. Esperamos que o mundo preste atenção a estas situações 
de trágica e verdadeiramente desesperada necessidade e responda de modo digno da nossa 
humanidade comum. 

Deus criou o género humano para ser uma única família; quando sofre algum dos nossos irmãos ou 
irmãs, todos nos ressentimos. Todos sabemos por experiência como é fácil, para algumas pessoas, 



ignorar as tribulações dos outros e até aproveitar-se da sua vulnerabilidade; mas sabemos também 
que estas crises podem fazer despontar o melhor de nós mesmos. Viste-lo em vós próprios e no 
povo grego, que, apesar de imerso nas suas próprias dificuldades, respondeu generosamente às 
vossas necessidades. Viste-lo também em muitas pessoas, sobretudo jovens originários de toda a 
Europa e do mundo, que vieram ajudar-vos. É verdade que ainda há muitíssimo a fazer; mas damos 
graças a Deus porque, nos nossos sofrimentos, nunca nos deixou sozinhos. Há sempre alguém que 
pode dar uma mão para nos ajudar. 

Esta é a mensagem que, hoje, vos quero deixar: não percais a esperança! O maior presente que 
podemos oferecer uns aos outros é o amor: um olhar misericordioso, a solicitude por nos ouvirmos 
e compreendermos, uma palavra de encorajamento, uma oração. Oxalá possais partilhar este 
presente uns com os outros. Nós, cristãos, gostamos de contar o episódio do Bom Samaritano, um 
estrangeiro que viu um homem necessitado e, imediatamente, se deteve para o socorrer. Para nós, 
é uma parábola alusiva à misericórdia de Deus, que se destina a todos (Ele é o Misericordioso); mas 
é também um apelo a demonstrarmos a mesma misericórdia àqueles que passam necessidade. Que 
todos os nossos irmãos e irmãs, neste continente, possam – à semelhança do Bom Samaritano – vir 
em vosso auxílio, animados por aquele espírito de fraternidade, solidariedade e respeito pela 
dignidade humana que caracterizou a sua longa história. 

Queridos irmãos e irmãs, que Deus vos abençoe a todos, especialmente às vossas crianças, aos 
idosos e àqueles que sofrem no corpo e no espírito. A todos vos abraço com afeto. Sobre vós e 
quem vos acompanha, invoco os dons divinos da fortaleza e da paz. 

VISITA AOS REFUGIADOS 
Campo de Refugiados de Moira, Lesbos 
Francisco 
16 de abril de 2016 
 
Consulte a mensagem completa: 
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VERSÃO O VÍDEO DO PAPA 
 
Universal: Acolher os necessitados 

 

Pelos que vivem em provação, sobretudo os pobres, os refugiados e os marginalizados, para que encontrem 
acolhimento e apoio nas nossas comunidades. 
 
ACOLHIDA – APOIO – COMUNIDADES 
   



INTENÇÃO PELA EVANGELIZAÇÃO – MARÇO 
 

Pelos cristãos perseguidos, para que experimentem o apoio de toda a Igreja na 
oração e através da ajuda material. 

 
 
“Onde é proibido rezar” 

Hoje os cristãos mártires e perseguidos são mais numerosos do que nos primórdios da Igreja e em 
certos países é até proibido rezar em comunidade. O trecho do livro da Sabedoria (2, 1.12-22) 
proclamado na liturgia revela «como é o coração dos ímpios, de quantos se afastaram de Deus e se 
apoderaram da religião», e como é a sua «atitude em relação aos profetas», até à perseguição. São 
pessoas conscientes de estar diante de um justo, como diz a Escritura: «Cerquemos o justo, porque 
ele nos incomoda; é contrário às nossas obras». 

Cercar, explicou o Papa, significa «difundir falatórios e calúnias». Assim, «preparam-se para destruir 
o justo». Não podem aceitar que haja um justo «contrário às nossas obras; ele censura-nos por 
violar a lei e acusa-nos de contrariar a nossa educação». Palavras que delineiam o perfil dos profetas 
perseguidos «em toda a história da salvação». Foi Jesus quem «o disse aos fariseus», como narra 
«o célebre capítulo 23 de são Mateus, cuja leitura nos fará bem». Ele é explícito: «Os vossos pais 
mataram os profetas mas vós, para eliminar a sua culpa, mandais construir um bonito sepulcro para 
os profetas!». 

Estamos diante de «uma hipocrisia histórica». Na Igreja há «perseguidos fora e dentro». Os santos 
«foram perseguidos»: quando lemos as suas vidas, vemos tantas «incompreensões e perseguições», 
pois dado que eram profetas diziam coisas «muito duras». E «tantos pensadores na Igreja foram 
perseguidos»: «Neste momento penso num deles, não muito distante de nós: um homem de boa 



vontade, um profeta autêntico que, com os seus livros, admoestava a Igreja a não se afastar do 
caminho do Senhor. Foi imediatamente chamado; os seus livros foram proibidos e tiraram-lhe a 
cátedra, e foi assim que este homem acabou a sua vida, há pouco tempo. Hoje ele é beato». Mas 
como, ontem era herege e hoje é beato?». Sim, «ontem quantos tinham o poder queriam silenciá-
lo, porque não gostavam do que ele dizia. Hoje a Igreja, que graças a Deus sabe arrepender-se, 
diz: não, este homem é bom!». Os cristãos são perseguidos «porque a esta sociedade mundana e 
tranquila que não quer problemas dizem a verdade e anunciam Jesus Cristo». Hoje nalguns países 
existe «até a pena de morte, a prisão por conservar o Evangelho em casa, por ensinar o catecismo!». 
«Um católico dessas regiões disse-me que é proibido rezar juntos! Só é possível rezar sozinho e 
escondido». Para celebrar a Eucaristia organizam «uma festa de aniversário!» para eludir a polícia!». 
O Papa concluiu pedindo ao Senhor «a graça de ir pelo seu caminho, até com a cruz da perseguição». 

MEDITAÇÕES MATUTINAS 
FRANCISCO 
4 de abril de 2014 
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VERSÃO O VÍDEO DO PAPA 
 
Pela Evangelização: Ajudar os cristãos perseguidos 
 
Pelos cristãos perseguidos, para que experimentem o apoio de todas as Igrejas e comunidades através da 
oração e da ajuda material. 
 
ORAÇÃO – AJUDA MATERIAL   



 

INTENÇÃO UNIVERSAL – ABRIL 
 

Pelos jovens, para que saibam responder com generosidade à própria vocação, 
considerando seriamente também a possibilidade de se consagrarem ao Senhor 
no sacerdócio ou na vida consagrada. 

 
 
[…] Em Cristo encontra-se a plena realização dos vossos sonhos de bondade e felicidade. Só Ele 
pode satisfazer as vossas expectativas tantas vezes desiludidas por falsas promessas mundanas. 
Como disse São João Paulo II, «Ele é a beleza que tanto vos atrai; é Ele quem vos provoca com 
aquela sede de radicalidade que não vos deixa ceder a compromissos; é Ele quem vos impele a 
depor as máscaras que tornam a vida falsa; é Ele quem vos lê no coração as decisões mais 
verdadeiras que outros quereriam sufocar. É Jesus quem suscita em vós o desejo de fazer da vossa 
vida algo grande» (Vigília de Oração em Tor Vergata, 19 de Agosto de 2000: L’Osservatore Romano, 
ed. portuguesa de 26/VIII/2000, 383). […] 
 
O período da juventude é aquele em que desabrocha a grande riqueza afectiva contida nos vossos 
corações, o desejo profundo dum amor verdadeiro, belo e grande. Quanta força há nesta capacidade 
de amar e ser amados! Não permitais que este valor precioso seja falsificado, destruído ou 
deturpado. Isto acontece quando, nas nossas relações, comparece a manipulação do próximo para 
os nossos objectivos egoístas, por vezes como mero objecto de prazer. O coração fica ferido e triste 
depois destas experiências negativas. Peço-vos que não tenhais medo dum amor verdadeiro, aquele 
que nos ensina Jesus e que São Paulo descreve assim: «O amor é paciente, o amor é prestável, não 
é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio 
interesse, não se irrita nem guarda ressentimento. Não se alegra com a injustiça, mas rejubila com 
a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará» (1 Cor 13, 
4-8). 



[…] Convido-vos a encontrar o Senhor, lendo frequentemente a Sagrada Escritura. E, se não tiverdes 
ainda o hábito de o fazer, começai pelos Evangelhos. Lede um pedaço cada dia. Deixai que a Palavra 
de Deus fale aos vossos corações, ilumine os vossos passos (cf. Sal119/118, 105). Descobrireis que 
se pode «ver» a Deus também no rosto dos irmãos, especialmente os mais esquecidos: os pobres, 
os famintos, os sedentos, os forasteiros, os doentes, os presos (cf. Mt 25, 31-46). Já alguma vez 
tivestes a experiência disto? Queridos jovens, para entrar na lógica do Reino de Deus, é preciso 
reconhecer-se pobre com os pobres. Um coração puro é necessariamente também um coração 
despojado, que sabe abaixar-se e partilhar a sua vida com os mais necessitados. 

O encontro com Deus na oração, através da leitura da Bíblia e na vida fraterna ajudar-vos-á a 
conhecer melhor o Senhor e a vós mesmos. Como aconteceu com os discípulos de Emaús (cf. Lc24, 
13-35), a voz de Jesus inflamará os vossos corações e abrir-se-ão os vossos olhos para reconhecer 
a sua presença na vossa história, descobrindo assim o projecto de amor que Ele tem para a vossa 
vida. 

Alguns de vós sentem ou hão-de sentir a chamada do Senhor para o matrimónio, para formar uma 
família. Hoje, muitos pensam que esta vocação esteja «fora de moda», mas não é verdade! 
Precisamente por este motivo, a Comunidade eclesial inteira está a viver um período especial de 
reflexão sobre a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo. Além disso, 
convido-vos a tomar em consideração a chamada à vida consagrada ou ao sacerdócio. Como é belo 
ver jovens que abraçam a vocação de se darem plenamente a Cristo e ao serviço da sua Igreja! 
Ponde-vos a pergunta a vós mesmos com ânimo puro e não tenhais medo daquilo que Deus vos 
pede! A partir do vosso «sim» à chamada do Senhor, tornar-vos-eis novas sementes de esperança 
na Igreja e na sociedade. Não esqueçais: a vontade de Deus é a nossa felicidade! […] 

 
MENSAGEM PARA A XXX JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 
FRANCISCO 
31 de Janeiro de 2015 
 
Consulte a mensagem completa: 
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VERSÃO O VÍDEO DO PAPA 
 
Universal: Jovens 

 

Pelos jovens, para que saibam responder com generosidade à própria vocação e mobilizar‐se pelas grandes 

causas do mundo. 

 
GENEROSIDADE – VOCAÇÃO – GRANDES CAUSAS 
   



 

INTENÇÃO PELA EVANGELIZAÇÃO – MAIO 
 

Pelos cristãos em África, para que deem um testemunho profético de 
reconciliação, de justiça e de paz, à imagem de Jesus Misericordioso. 
 

 
 
Hoje, Bangui torna-se a capital espiritual do mundo. O Ano Santo da Misericórdia chega adiantado 
a esta terra; uma terra que sofre, há diversos anos, a guerra e o ódio, a incompreensão, a falta de 
paz. Mas, simbolizados nesta terra sofredora, estão também todos os países que estão passando 
através da cruz da guerra. Bangui torna-se a capital espiritual da súplica pela misericórdia do Pai. 
Todos nós pedimos paz, misericórdia, reconciliação, perdão, amor… para Bangui, para toda a 
República Centro-Africana, para o mundo inteiro. Para os países que sofrem a guerra, peçamos a 
paz; todos juntos, peçamos amor e paz. […] 

Neste Primeiro Domingo de Advento, tempo litúrgico da expectativa do Salvador e símbolo da 
esperança cristã, Deus guiou os meus passos até junto de vós, nesta terra, enquanto a Igreja 
universal se prepara para inaugurar o Ano Jubilar da Misericórdia, que nós aqui, hoje, iniciámos. E 
sinto-me particularmente feliz pelo facto de a minha visita pastoral coincidir com a abertura no vosso 
país deste Ano Jubilar. A partir desta Catedral, com o coração e o pensamento, quero alcançar 
afectuosamente todos os sacerdotes, os consagrados, os agentes pastorais deste país, que estão 
espiritualmente unidos connosco neste momento. Através de vós, quero saudar todos os centro-
africanos, os doentes, as pessoas idosas, os feridos pela vida. Talvez alguns deles estejam 
desesperados e já não tenham força sequer para reagir, esperando apenas uma esmola, a esmola 
do pão, a esmola da justiça, a esmola dum gesto de atenção e bondade. E todos nós esperamos a 
graça, a esmola da paz. 



Mas, como os apóstolos Pedro e João que subiam ao templo e não tinham ouro nem prata para dar 
ao paralítico indigente, venho oferecer-lhes a força e o poder de Deus que curam o homem, fazem-
no levantar e tornam-no capaz de começar uma nova vida, «passando à outra margem» (cf. Lc 8, 
22). 

Jesus não nos envia sozinhos para a outra margem, mas convida-nos a fazer a travessia juntamente 
com Ele, respondendo cada qual a uma vocação específica. Devemos, pois, estar cientes de que 
esta passagem para a outra margem só se pode fazer com Ele, libertando-nos das concepções de 
família e de sangue que dividem, para construir uma Igreja-Família de Deus, aberta a todos, que 
cuida dos mais necessitados. Isto pressupõe a proximidade aos nossos irmãos e irmãs, isto implica 
um espírito de comunhão. 

A salvação anunciada por Deus reveste o carácter duma força invencível que triunfará sobre tudo. 
De facto, depois de ter anunciado aos seus discípulos os sinais tremendos que precederão a sua 
vinda, Jesus conclui: «Quando estas coisas começarem a acontecer, cobrai ânimo e levantai a 
cabeça, porque a vossa redenção está próxima» (Lc 21, 28). E, se São Paulo fala dum amor «que 
cresce e superabunda», é porque o testemunho cristão deve reflectir esta força irresistível de que 
se trata no Evangelho. Assim, é também no meio de convulsões inauditas que Jesus quer mostrar o 
seu grande poder, a sua glória incomparável (cf. Lc 21, 27) e a força do amor que não recua diante 
de nada, nem diante dos céus transtornados, nem diante da terra em chamas, nem diante do mar 
revolto. Deus é mais poderoso e mais forte que tudo. Esta convicção dá ao crente serenidade, 
coragem e a força de perseverar no bem frente às piores adversidades. Mesmo quando se 
desencadeiam as forças do mal, os cristãos devem responder ao apelo, de cabeça erguida, prontos 
a resistir nesta batalha em que Deus terá a última palavra. E será uma palavra de amor e de paz. 

A todos aqueles que usam injustamente as armas deste mundo, lanço um apelo: deponde esses 
instrumentos de morte; armai-vos, antes, com a justiça, o amor e a misericórdia, autênticas 
garantias de paz. Discípulos de Cristo, sacerdotes, religiosos, religiosas ou leigos comprometidos 
neste país de nome tão sugestivo, situado no coração da África e que é chamado a descobrir o 
Senhor como verdadeiro Centro de tudo o que é bom, a vossa vocação é encarnar o coração de 
Deus no meio dos vossos concidadãos. Oxalá o Senhor nos torne a todos «firmes (...) e 
irrepreensíveis na santidade diante de Deus, nosso Pai, por ocasião da vinda de Nosso Senhor Jesus 
com todos os seus santos» (1 Ts 3, 13). Reconciliação, perdão, amor e paz! Amen. 

ABERTURA DA PORTA SANTA DA CATEDRAL DE BANGUI E 
SANTA MISSA COM SACERDOTES, RELIGIOSOS, RELIGIOSAS, CATEQUISTAS E JOVENS 
FRANCISCO 
29 de Novembro de 2015 
 
Consulte a mensagem completa: 
 
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2015/documents/papa‐
francesco_20151129_repcentrafricana‐omelia‐cattedrale‐bangui.html 
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VERSÃO O VÍDEO DO PAPA 
 
Pela Evangelização: Cristãos em África, testemunhas da paz 

 

Pelos cristãos em África, para que deem um  testemunho profético de  reconciliação, de  justiça e de paz, 

imitando Jesus Misericordioso. 

 
TESTEMUNHO – RECONCILIAÇÃO – PAZ   



INTENÇÃO UNIVERSAL – JUNHO 
 

Pelos responsáveis das nações, para que se empenhem decididamente em pôr 
fim ao comércio de armas, que provoca tantas vítimas inocentes. 

 

[…] Paz. Esta palavra resume todos os bens pelos quais cada pessoa e todas as sociedades humanas 
aspiram. Também o compromisso com o qual procuramos promover as relações diplomáticas não 
tem, em última análise, outro objectivo a não ser este: fazer crescer na família humana a paz no 
desenvolvimento e na justiça. Trata-se de uma meta nunca alcançada plenamente, que deve ser 
procurada novamente da parte de todas as gerações, enfrentando os desafios que cada época 
impõe. 

Olhando para os desafios que neste nosso tempo é urgente enfrentar para construir um mundo mais 
pacífico, gostaria de sublinhar dois: o comércio das armas e as migrações forçadas. 

Todos falam de paz, todos declaram que a querem, mas infelizmente a proliferação de armamentos 
de todos os tipos conduz na direcção oposta. O comércio das armas tem o efeito de complicar e 
afastar a solução dos conflitos, sobretudo porque se desenvolve e se realiza em grande medida fora 
da legalidade. 

Por conseguinte, penso que, enquanto estamos reunidos nesta Sede Apostólica, que por sua 
natureza desempenha um serviço especial pela causa da paz, podemos unir as nossas vozes ao 
auspiciar que a comunidade internacional impulsione uma nova fase de esforço concertado e 
corajoso contra o crescimento dos armamentos e para a sua redução. 

Outro desafio à paz que está diante dos nossos olhos, e que adquire em certas regiões e em certos 
momentos o carácter de uma verdadeira tragédia humana, é o das migrações forçadas. Trata-se de 



um fenómeno muito complexo, e é necessário reconhecer que estão a ser realizados esforços 
notáveis da parte das Organizações internacionais, dos Estados, das forças sociais, assim como das 
comunidades religiosas e do voluntariado, para procurar responder de forma civil e organizada aos 
aspectos mais críticos, às emergências, às situações de maior necessidade. Mas, também a este 
propósito, damo-nos conta de que não podemos limitar-nos a resolver as emergências. O fenómeno 
já se manifestou em toda a sua amplitude e com o seu carácter, por assim dizer, epocal. Chegou a 
hora de o enfrentar com um olhar político sério e responsável, que envolva todos os níveis: global, 
continental, de macro-região, de relações entre as Nações, até ao nível nacional e local. 

Podemos observar neste âmbito experiências opostas entre elas. Por um lado, histórias maravilhosas 
de humanidade, de encontro, de acolhimento: pessoas e famílias que conseguiram sair de realidades 
desumanas e reencontraram a dignidade, liberdade e segurança. Por outro, infelizmente, existem 
situações que nos fazem chorar e envergonhar: seres humanos, nossos irmãos e irmãs, filhos de 
Deus que, impelidos também eles pela vontade de viver e trabalhar em paz, enfrentam viagens 
extenuantes e sofrem chantagens, torturas e injustiças de todos os tipos, acabando muitas vezes 
por morrer no deserto e no fundo do mar. 

O fenómeno das migrações forçadas está estreitamente ligado aos conflitos e às guerras, e portanto 
também ao problema da proliferação das armas, sobre o qual falei antes. São feridas de um mundo 
que é o nosso mundo, no qual Deus nos colocou para viver hoje e nos chama a ser responsáveis 
dos nossos irmãos e irmãs, para que nenhum ser humano seja violado na sua dignidade. Seria uma 
contradição absurda falar de paz, negociar a paz e, ao mesmo tempo, promover ou permitir o 
comércio de armas. Poderíamos também pensar que seria uma atitude num certo sentido cínica 
proclamar os direitos humanos e, ao mesmo tempo, ignorar ou não assumir a responsabilidade de 
homens e mulheres que, obrigados a deixar a sua terra, morrem na tentativa ou não são acolhidos 
pela solidariedade internacional. 

Senhores Embaixadores, a Santa Sé declara hoje a vós e aos Governos dos vossos respectivos países 
a sua vontade firme de continuar a colaborar a fim de que avancem nestas frentes e em todos os 
caminhos que levam à justiça e à paz, com base nos direitos humanos universalmente reconhecidos. 

DISCURSO AOS NOVOS EMBAIXADORES DA SUÍÇA,  
LIBÉRIA, ETIÓPIA, SUDÃO, JAMAICA,  
ÁFRICA DO SUL E ÍNDIA JUNTO DA SANTA SÉ  
POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DAS CARTAS CREDENCIAIS 
FRANCISCO 
15 de Maio de 2014 
 
Consulte a mensagem completa: 
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VERSÃO O VÍDEO DO PAPA 
 
Universal: Eliminar o comércio de armas 

 

Pelos  responsáveis das nações, para que  se  comprometam decididamente  em pôr  fim  ao  comércio das 
armas, que provoca tantas vítimas inocentes. 
 
DECISÃO – ARMAS – VITIMAS   



INTENÇÃO PELA EVANGELIZAÇÃO – JULHO 
 

Pelos nossos irmãos que se afastaram da fé, para que, através da nossa oração 
e do nosso testemunho evangélico, possam redescobrir a proximidade do Senhor 
misericordioso e a beleza da vida cristã. 

 

«Se quiseres conhecer a ternura de um pai dirige-te a Deus: experimenta e depois conta-me!». Foi 
o conselho espiritual que o Papa Francisco sugeriu na missa celebrada a 28 de Março. Por muitos 
pecados que possamos ter cometido, afirmou o Pontífice, Deus espera-nos sempre e está pronto a 
acolher-nos e a festejar connosco e por nós. Porque é um Pai que nunca se cansa de perdoar e não 
se importa se no final o «balanço» é negativo: Deus sabe amar sem medidas. 

Esta atitude, explicou o Papa, está bem descrita na primeira leitura da liturgia, tirada do livro do 
profeta Oseias (14, 2-10). «Só com esta palavra podemos passar tantas horas em oração» afirmou 
o Pontífice, fazendo notar como «Deus nunca se cansa», nunca: vemos isto em «tantos séculos» e 
«com tantas apostasias do povo». Todavia, «ele volta sempre, porque o nosso Deus é um Deus que 
espera». E assim também «Adão saiu do paraíso com uma pena e também com uma promessa. E o 
Senhor é fiel à sua promessa porque não pode renegar-se a si mesmo: é fiel!». E, a propósito, o 
Papa convidou a contemplar «aquele lindo ícone do pai e do filho pródigo». 

«Do ponto de vista de uma empresa o balanço é negativo, não há dúvida! Ele perde sempre, perde 
no balanço das coisas. Mas vence no amor porque Ele — podemos dizê-lo — é o primeiro que cumpre 
o mandamento do amor: ele ama, só sabe amar!», como recorda o trecho evangélico da liturgia do 
dia (Marcos 12, 28-34). 



É um Deus que nos diz, como se lê no livro de Oseias: «Eu curar-te-ei porque a minha ira se afastou 
de ti!». Assim fala Deus: «Eu chamo-te para te curar!». 

O Deus que espera e perdoa é também «o Deus que festeja». Mas não organizando um banquete, 
como «o do homem rico que tinha à porta o pobre Lázaro. Não, esta festa não lhe agrada!», afirmou 
o Santo Padre. Ao contrário, Deus prepara «outro banquete, como o pai do filho pródigo». No texto 
de Oseias, explicou, Deus diz-nos que «também tu florescerás como o lírio». É a sua promessa: far-
te-á festa. A ponto que «os teus rebentos se espalharão, e terás a beleza da oliveira e ao perfume 
do Líbano». 

O Papa Francisco concluiu a sua meditação reafirmando que «a vida de cada pessoa, de cada homem 
e mulher que tem a coragem de se aproximar do Senhor, encontrará a alegria da festa de Deus». 
Eis então os votos finais: «Que esta palavra nos ajude a pensar no nosso Pai, o Pai que nos espera 
sempre, que nos perdoa sempre e que festeja quando nós voltamos!». 

MEDITAÇÕES MATUTINAS 
“Deus sabe amar sem medidas” 
FRANCISCO 
28 de Março de 2014 
 
Consulte a mensagem completa: 
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VERSÃO O VÍDEO DO PAPA 
 
Pela Evangelização: Pessoas afastadas da fé cristã 

 

Pelos nossos  irmãos que se afastaram da fé, para que, através da nossa oração e testemunho evangélico, 

possam redescobrir a beleza da vida cristã. 

 
IRMÃOS – REDESCOBRIR – BELEZA   



INTENÇÃO UNIVERSAL – AGOSTO 
 

Pelos artistas do nosso tempo, para que, através das obras do seu engenho, 
ajudem todas as pessoas a descobrir a beleza da criação. 

 

A todos aqueles que apaixonadamente  
procuram novas « epifanias » da beleza  
para oferecê-las ao mundo  
como criação artística. 

« Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa » (Gn 1,31). 

 O artista, imagem de Deus Criador 

1. Ninguém melhor do que vós, artistas, construtores geniais de beleza, pode intuir algo daquele 
pathos com que Deus, na aurora da criação, contemplou a obra das suas mãos. Infinitas vezes se 
espelhou um relance daquele sentimento no olhar com que vós — como, aliás, os artistas de todos 
os tempos —, maravilhados com o arcano poder dos sons e das palavras, das cores e das formas, 
vos pusestes a admirar a obra nascida do vosso génio artístico, quase sentindo o eco daquele 
mistério da criação a que Deus, único criador de todas as coisas, de algum modo vos quis associar. 

Pareceu-me, por isso, que não havia palavras mais apropriadas do que as do livro do Génesis para 
começar esta minha Carta para vós, a quem me sinto ligado por experiências dos meus tempos 
passados e que marcaram indelevelmente a minha vida. Ao escrever-vos, desejo dar continuidade 



àquele fecundo diálogo da Igreja com os artistas que, em dois mil anos de história, nunca se 
interrompeu e se prevê ainda rico de futuro no limiar do terceiro milénio. 

Na realidade, não se trata de um diálogo ditado apenas por circunstâncias históricas ou motivos 
utilitários, mas radicado na própria essência tanto da experiência religiosa como da criação artística. 
A página inicial da Bíblia apresenta-nos Deus quase como o modelo exemplar de toda a pessoa que 
produz uma obra: no artífice, reflecte-se a sua imagem de Criador. Esta relação é claramente 
evidenciada na língua polaca, com a semelhança lexical das palavrasstwórca (criador) 
e twórca (artífice). 

Qual é a diferença entre « criador » e « artífice »? Quem cria dá o próprio ser, tira algo do nada 
— ex nihilo sui et subiecti, como se costuma dizer em latim — e isto, em sentido estrito, é um modo 
de proceder exclusivo do Omnipotente. O artífice, ao contrário, utiliza algo já existente, a que dá 
forma e significado. Este modo de agir é peculiar do homem enquanto imagem de Deus. Com efeito, 
depois de ter afirmado que Deus criou o homem e a mulher « à sua imagem » (cf. Gn 1,27), a Bíblia 
acrescenta que Ele confiou-lhes a tarefa de dominarem a terra (cf. Gn 1,28). Foi no último dia da 
criação (cf. Gn 1,28-31). Nos dias anteriores, como que marcando o ritmo da evolução cósmica, 
Javé tinha criado o universo. No final, criou o homem, o fruto mais nobre do seu projecto, a quem 
submeteu o mundo visível como um campo imenso onde exprimir a sua capacidade inventiva. 

Por conseguinte, Deus chamou o homem à existência, dando-lhe a tarefa de ser artífice. Na « criação 
artística », mais do que em qualquer outra actividade, o homem revela-se como « imagem de Deus 
», e realiza aquela tarefa, em primeiro lugar plasmando a « matéria » estupenda da sua humanidade 
e depois exercendo um domínio criativo sobre o universo que o circunda. Com amorosa 
condescendência, o Artista divino transmite uma centelha da sua sabedoria transcendente ao artista 
humano, chamando-o a partilhar do seu poder criador. Obviamente é uma participação, que deixa 
intacta a infinita distância entre o Criador e a criatura, como sublinhava o Cardeal Nicolau Cusano: 
« A arte criativa, que a alma tem a sorte de albergar, não se identifica com aquela arte por essência 
que é própria de Deus, mas constitui apenas comunicação e participação dela ».[1] 

Por isso, quanto mais consciente está o artista do « dom » que possui, tanto mais se sente impelido 
a olhar para si mesmo e para a criação inteira com olhos capazes de contemplar e agradecer, 
elevando a Deus o seu hino de louvor. Só assim é que ele pode compreender-se profundamente a 
si mesmo e à sua vocação e missão. 

CARTA AOS ARTISTAS 
JOÃO PAULO II  
4 de Abril de 1999, 
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VERSÃO O VÍDEO DO PAPA 
 
Universal: Pelos artistas 

 

Pelos artistas do nosso tempo, para que, através das obras da sua criatividade, nos ajudem a descobrir a 

beleza da criação. 

 
ARTISTAS – ENGENHO – CRIAÇÃO 

  



INTENÇÃO PELA EVANGELIZAÇÃO - SETEMBRO 

Pelas nossas paróquias, para que, animadas pelo espírito missionário, sejam 
lugares de comunicação da fé e testemunho de caridade. 

 

27. Sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, 
os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à 
evangelização do mundo actual que à auto-preservação. A reforma das estruturas, que a conversão 
pastoral exige, só se pode entender neste sentido: fazer com que todas elas se tornem mais 
missionárias, que a pastoral ordinária em todas as suas instâncias seja mais comunicativa e aberta, 
que coloque os agentes pastorais em atitude constante de «saída» e, assim, favoreça a resposta 
positiva de todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade. Como dizia João Paulo II aos Bispos 
da Oceânia, «toda a renovação na Igreja há-de ter como alvo a missão, para não cair vítima duma 
espécie de introversão eclesial».[25] 

28. A paróquia não é uma estrutura caduca; precisamente porque possui uma grande plasticidade, 
pode assumir formas muito diferentes que requerem a docilidade e a criatividade missionária do 
Pastor e da comunidade. Embora não seja certamente a única instituição evangelizadora, se for 
capaz de se reformar e adaptar constantemente, continuará a ser «a própria Igreja que vive no meio 
das casas dos seus filhos e das suas filhas».[26] Isto supõe que esteja realmente em contacto com 
as famílias e com a vida do povo, e não se torne uma estrutura complicada, separada das pessoas, 
nem um grupo de eleitos que olham para si mesmos. A paróquia é presença eclesial no território, 
âmbito para a escuta da Palavra, o crescimento da vida cristã, o diálogo, o anúncio, a caridade 
generosa, a adoração e a celebração.[27] Através de todas as suas actividades, a paróquia incentiva 
e forma os seus membros para serem agentes da evangelização.[28] É comunidade de 



comunidades, santuário onde os sedentos vão beber para continuarem a caminhar, e centro de 
constante envio missionário. Temos, porém, de reconhecer que o apelo à revisão e renovação das 
paróquias ainda não deu suficientemente fruto, tornando-as ainda mais próximas das pessoas, sendo 
âmbitos de viva comunhão e participação e orientando-as completamente para a missão. 

29. As outras instituições eclesiais, comunidades de base e pequenas comunidades, movimentos e 
outras formas de associação são uma riqueza da Igreja que o Espírito suscita para evangelizar todos 
os ambientes e sectores. Frequentemente trazem um novo ardor evangelizador e uma capacidade 
de diálogo com o mundo que renovam a Igreja. Mas é muito salutar que não percam o contacto 
com esta realidade muito rica da paróquia local e que se integrem de bom grado na pastoral orgânica 
da Igreja particular.[29] Esta integração evitará que fiquem só com uma parte do Evangelho e da 
Igreja, ou que se transformem em nómades sem raízes. 

EXORTAÇÃO APOSTÓLICA 

EVANGELII GAUDIUM 

DO SANTO PADRE 

FRANCISCO 

24 de Novembro de 2013 
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VERSÃO O VÍDEO DO PAPA 
 
Pela Evangelização: Paróquias ao serviço da missão 

 

Pelas nossas paróquias, para que, animadas pelo espírito missionário, sejam lugares de transmissão da fé e 
testemunho da caridade. 
 
MISSÃO – LUGAR – TESTEMUNHO 
 
   



INTENÇÃO UNIVERSAL – OUTUBRO 
 

Pelo mundo do trabalho, para que sejam assegurados a todos o respeito e a 
tutela dos direitos e seja dada aos desempregados a possibilidade de 
contribuírem para a edificação do bem comum. 
 

 

[…] Face ao actual desenvolvimento da economia e à angústia que a actividade laboral atravessa, é 
necessário reafirmar que o trabalho é uma realidade essencial para a sociedade, para as famílias e 
para os indivíduos. Com efeito, o trabalho diz respeito directamente à pessoa, à sua vida, à sua 
liberdade e à sua felicidade. O valor primário do trabalho é o bem da pessoa humana, porque a 
realiza como tal, com as suas aptidões e capacidades intelectuais, criativas e manuais. Por isso, o 
trabalho não tem apenas uma finalidade económica e de lucro, mas sobretudo uma finalidade que 
diz respeito ao homem e à sua dignidade. A dignidade do homem relaciona-se com o trabalho. Ouvi 
alguns jovens operários que não têm trabalho, e disseram-me: «Padre, nós em casa — a minha 
esposa, os meus filhos — comemos todos os dias porque na paróquia, ou no clube, ou na Cruz 
Vermelha nos dão de comer. Mas Padre, eu não sei o que significa levar o pão para casa, e eu 
preciso de comer, mas sobretudo de ter a dignidade de levar o pão para casa». É isto o trabalho! E 
se não há trabalho esta dignidade é ferida! Quem está desempregado ou subempregado de facto 
corre o risco de ser colocado à margem da sociedade, de se tornar uma vítima da exclusão social. 
Muitas vezes acontece que as pessoas sem trabalho — penso sobretudo nos muitos jovens hoje sem 
emprego — caem no desencorajamento crónico, ou pior, na apatia. 

Que podemos fazer face ao gravíssimo problema do desemprego que atinge diversos países 
europeus? É a consequência de um sistema económico que já não é capaz de criar trabalho, porque 
deu a prioridade a um ídolo, que se chama dinheiro! Portanto, as diversas entidades políticas, sociais 



e económicas estão chamadas a favorecer uma organização diversa, baseada na justiça e na 
solidariedade. Esta palavra, neste momento, corre o risco de ser excluída do dicionário. 
Solidariedade: parece quase um palavrão! Não! A solidariedade é importante, mas a este sistema 
ela não agrada muito, prefere excluí-la. Esta solidariedade humana que garante a todos a 
possibilidade de desempenhar uma actividade laboral digna. O trabalho é um bem de todos, que 
deve estar à disposição de todos. Esta fase de grave dificuldade e de desemprego exige que seja 
enfrentada com os instrumentos da criatividade e da solidariedade. A criatividade de empresários e 
artesãos corajosos, que olham para o futuro com confiança e esperança. E a solidariedade entre 
todos os componentes da sociedade, que renunciam a algo, adoptam um estilo de vida mais sóbrio, 
para ajudar quantos estão numa situação de necessidade. […] 

Queridos irmãos e irmãs, nunca deixeis de esperar num futuro melhor. Lutai por isto, lutai. Por favor, 
não vos deixeis cair na armadilha do vórtice do pessimismo! Se cada um fizer a própria parte, se 
todos puserem sempre no centro a pessoa humana, não o dinheiro, com a sua dignidade, se for 
consolidada uma atitude de solidariedade e partilha fraterna, inspirada no Evangelho, será possível 
sair do pântano de uma estação económica e laboral cansativa e difícil. 

DISCURSO A DIRIGENTES E OPERÁRIOS DAS ACEIRARIAS DE TERNI  

E AOS FIÉIS DA DIOCESE 

FRANCISCO 

20 de Março de 2014 
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VERSÃO O VÍDEO DO PAPA 
 
Universal: Direitos dos trabalhadores e desempregados 

 

Pelo mundo do trabalho, para que a todos se possa assegurar o respeito e a proteção dos seus  direitos e se 
dê aos desempregados a oportunidade de contribuírem para a edificação do bem comum. 
 
TRABALHO – DIREITOS – BEM COMUN   



INTENÇÃO PELA EVANGELIZAÇÃO - NOVEMBRO 

Pelos cristãos na Ásia, para que, testemunhando o Evangelho com palavras e 
obras, favoreçam o diálogo, a paz e a compreensão recíproca, sobretudo com 
aqueles que pertencem a outras religiões. 

 
 
 
Agradeço a oportunidade de tomar parte neste encontro, que congrega, entre outras, as quatro 
maiores comunidades religiosas que são parte integrante da vida do Sri Lanka: budismo, hinduísmo, 
islamismo e cristianismo. […] 

No Concílio Vaticano II, a Igreja Católica declarou o seu profundo e duradouro respeito pelas outras 
religiões. Afirma ela que «nada rejeita do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo. Olha 
com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos e doutrinas» (Nostra aetate, 2). 
Pela minha parte, desejo reafirmar o sincero respeito da Igreja por vós, vossas tradições e crenças. 

É neste espírito de respeito que a Igreja Católica deseja cooperar convosco e com todas as pessoas 
de boa vontade na busca da prosperidade para todos os srilanqueses. Espero que a minha visita 
ajude a encorajar e aprofundar as várias formas de cooperação inter-religiosa e ecuménica que têm 
sido empreendidas nos anos recentes. 

Estas louváveis iniciativas proporcionaram oportunidades de diálogo, que é essencial se nos 
quisermos conhecer, compreender e respeitar uns aos outros. Mas, como ensina a experiência, para 
que tal diálogo e encontro sejam eficazes, devem fundar-se numa apresentação completa e franca 
das nossas respectivas convicções. É certo que esse diálogo fará ressaltar como são diferentes as 



nossas crenças, tradições e práticas; mas, se formos honestos ao apresentar as nossas convicções, 
seremos capazes de ver mais claramente aquilo que temos em comum e abrir-se-ão novos caminhos 
para a mútua estima e cooperação e, seguramente, para a amizade. 

Tais progressos nas relações inter-religiosas e ecuménicas assumem um significado particular e 
urgente no Sri Lanka. Durante muitos anos, os homens e mulheres deste país foram vítimas de 
contenda civil e de violência. O que é necessário agora são a cura e a unidade, não mais conflitos 
nem divisões. Por certo, a promoção da cura e da unidade é um nobre compromisso que incumbe 
sobre quantos têm a peito o bem da nação e, na verdade, da família humana inteira. Espero que a 
cooperação inter-religiosa e ecuménica prove que os homens e as mulheres não têm de esquecer a 
própria identidade, tanto étnica como religiosa, para viverem em harmonia com os seus irmãos e 
irmãs. 

Há tantas maneiras de os seguidores das diferentes religiões levarem a cabo tal serviço. Inúmeras 
são as necessidades a acudir com o bálsamo sanador da solidariedade fraterna. Penso de modo 
particular nas necessidades materiais e espirituais dos pobres, dos indigentes, de quantos esperam 
ansiosamente por uma palavra de consolação e de esperança. Penso aqui também em tantas famílias 
que continuam a chorar a perda dos seus entes queridos. 

Sobretudo neste momento da história da vossa nação há tantas pessoas de boa vontade que 
procuram reconstruir os fundamentos morais do conjunto da sociedade. Que o crescente espírito de 
cooperação entre os líderes das diferentes comunidades religiosas encontre expressão num 
compromisso que ponha a reconciliação de todos os srilanqueses no centro de qualquer esforço para 
renovar a sociedade e as suas instituições. A bem da paz, não se deve permitir que se abuse das 
crenças para a causa da violência ou da guerra. Devemos ser claros e inequívocos ao desafiar as 
nossas comunidades a viverem plenamente os princípios da paz e da coexistência, que se encontram 
em cada religião, e denunciar actos de violência sempre que são cometidos. 

Queridos amigos, de novo vos agradeço pela generosa recepção e pela vossa atenção. Que este 
encontro fraterno nos confirme a todos nos esforços por viver em harmonia e espalhar as bênçãos 
da paz. 

ENCONTRO INTER‐RELIGIOSO E ECUMÉNICO NO SRI LANKA 
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VERSÃO O VÍDEO DO PAPA 
 
Pela Evangelização: Testemunhar o Evangelho na Ásia 

 

Pelos cristãos na Ásia, para que favoreçam o diálogo, a paz e a compreensão mútua, sobretudo com aqueles 
que pertencem a outras religiões. 

DIÁLOGO – COMPREENSÃO – PAZ   



INTENÇÃO UNIVERSAL – DEZEMBRO 
 

Pelos idosos, para que, sustentados pelas famílias e pelas comunidades cristãs, 
colaborem com a sua sabedoria e experiência na transmissão da fé e na educação 
das novas gerações. 

 

[…] Quando estive nas Filipinas, o povo filipino saudava-me dizendo: «Lolo Kiko» — ou seja, avô 
Francisco — «Lolo Kiko», diziam! Em primeiro lugar, é importante sublinhar algo: é verdade que a 
sociedade tende a descartar-nos, mas certamente não o Senhor. O Senhor nunca nos descarta! Ele 
chama-nos a segui-lo em todas as fases da vida, e inclusive a velhice recebe uma graça e uma 
missão, uma verdadeira vocação do Senhor. A velhice é uma vocação! Ainda não chegou o momento 
de «nos resignarmos». Sem dúvida, este período da vida é diferente dos precedentes; devemos 
também «inventá-lo» um pouco porque, espiritual e moralmente, as nossas sociedades não estão 
prontas para lhe conferir, a este momento da vida, o seu pleno valor. Com efeito, outrora não era 
tão normal ter tempo à disposição; hoje é-o muito mais. E inclusive a espiritualidade cristã foi um 
pouco surpreendida, e trata-se de delinear uma espiritualidade das pessoas idosas. Mas graças a 
Deus não faltam testemunhos de santos e santas idosos! 

Fiquei muito surpreendido com o «Dia dos idosos», que pudemos celebrar aqui na praça de São 
Pedro no ano passado: a praça estava apinhada! Ouvi histórias de idosos que se prodigalizam pelo 
próximo, mas também histórias de casais que me diziam: «Celebramos 50 anos de matrimónio, 
festejamos o sexagésimo aniversário de casamento». É importante mostrá-lo aos jovens, que se 
cansam depressa; é importante o testemunho dos idosos na fidelidade. E nesta praça havia um 
grande número deles naquele dia. Trata-se de uma reflexão que deve prosseguir, tanto em âmbito 



eclesial como civil. O Evangelho vem ao nosso encontro com uma imagem muito bonita, comovente 
e encorajadora. É a imagem de Simeão e Ana, dos quais nos fala o Evangelho da infância de Jesus, 
composto por são Lucas. Certamente eram idosos, o «velho» Simeão e a «profetisa» Ana, que tinha 
84 anos. Aquela mulher não escondia a sua idade! O Evangelho diz-nos que todos os dias esperavam 
a vinda de Deus, com grande fidelidade, havia muitos anos. Queriam realmente ver aquele dia, 
captar os seus sinais, intuir o seu início. Talvez já se tivessem um pouco resignado a morrer antes: 
no entanto, aquela longa expectativa continuava a ocupar toda a vida deles, e não tinham 
compromissos mais importantes do que este: esperar o Senhor e rezar. Pois bem, quando Maria e 
José chegaram ao templo para cumprir os preceitos da Lei, Simeão e Ana apressaram-se, animados 
pelo Espírito Santo (cf. Lc 2, 27). O peso da idade e da espera esvaeceu num instante. Eles 
reconheceram o Menino e descobriram uma nova força, para uma renovada tarefa: dar graças e 
testemunhar este Sinal de Deus. Simeão improvisou um lindo hino de júbilo (cf. Lc 2, 29-32) — 
naquele momento foi um poeta — e Ana tornou-se a primeira pregadora de Jesus: «Falava de Jesus 
a todos aqueles que, em Jerusalém, esperavam a libertação» (Lc 2, 38). 

Estimados avós, amados idosos, coloquemo-nos no sulco destes anciãos extraordinários! Tornemo-
nos, também nós um pouco poetas da oração: adquiramos o gosto de procurar palavras que nos 
são próprias, voltando a apoderar-nos daquelas que a Palavra de Deus nos ensina. É um grande 
dom para a Igreja, a oração dos avós e dos idosos! A oração dos anciãos e dos avós é uma dádiva 
para a Igreja uma riqueza! Uma grande dose de sabedoria também para toda a sociedade humana: 
sobretudo para aquela que vive demasiado ocupada, absorvida, distraída. Contudo, também por 
eles alguém deve cantar os sinais de Deus, proclamar os sinais de Deus, rezar por eles! Observemos 
Bento XVI,que quis passar na oração e na escuta de Deus a última fase da sua vida! Isto é bonito! 
Um grande crente de tradição ortodoxa do século passado, Olivier Clément, dizia: «Uma civilização 
na qual já não se reza é uma civilização onde a velhice não tem mais sentido. E isto é terrificante! 
Antes de tudo, temos necessidade de idosos que rezem, porque a velhice nos é concedida para 
isto». Precisamos de anciãos que orem, pois a velhice nos é oferecida precisamente para isto. A 
oração dos idosos é bonita! 

Podemos dar graças ao Senhor pelos benefícios recebidos, e preencher o vazio da ingratidão que o 
circunda. Podemos interceder pelas expectativas das novas gerações e conferir dignidade à memória 
e aos sacrifícios das passadas. Podemos recordar aos jovens ambiciosos que uma existência sem 
amor é uma vida árida. Podemos dizer aos jovens medrosos que a angústia em relação ao futuro 
pode ser derrotada. Podemos ensinar aos jovens demasiado apaixonados por si mesmos que há 
mais alegria em dar do que em receber. Os avôs e as avós formam o «coral» permanente de um 
grande santuário espiritual, onde a oração de súplica e o canto de louvor sustentam a comunidade 
que trabalha e luta no campo da vida. 

Enfim, a oração purifica incessantemente o coração. O louvor e a súplica a Deus evitam o 
endurecimento do coração no ressentimento e no egoísmo. Como é desagradável o cinismo de um 
idoso que perdeu o sentido do seu testemunho, despreza os jovens e não comunica uma sabedoria 
de vida! Ao contrário, como é bonito o encorajamento que o ancião consegue transmitir ao jovem 
em busca do sentido da fé e da vida! Esta é verdadeiramente a missão dos avós, a vocação dos 
idosos! As palavras dos avós têm algo de especial para os jovens. E eles sabem-no! As palavras que 
a minha avó me confiou por escrito no dia da minha ordenação sacerdotal, ainda as tenho comigo, 
sempre no breviário; leio-as com frequência e isto faz-me bem. 



Como gostaria de uma Igreja que desafia a cultura do descartável com a alegria transbordante de 
um novo abraço entre jovens e idosos! E é isto, este abraço, que hoje peço ao Senhor! 

AUDIÊNCIA GERAL 
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VERSÃO O VÍDEO DO PAPA 
 
Universal: Pelos idosos 

 

Pelos  idosos,  para  que,  sustentados  pelas  famílias  e  instituições,  colaborem  com  a  sua  sabedoria  e 
experiência na educação das novas gerações. 
 
COLABORAÇÃO – SABEDORIA – EXPERIÊNCIA 


