A Santa Sé
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POR OCASIÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL
DE PASTORAL DAS GRANDES CIDADES
[BARCELONA, 25-26 DE NOVEMBRO DE 2014]
[Multimídia]

Estimado Irmão!
Saúdo-te com afecto no momento em que se conclui o Congresso Internacional de Pastoral para
as Grandes Cidades, realizado em Barcelona. Saúdo também os organizadores e os participantes
nas diversas fases do Congresso.
Congratulo-me pelos esforços envidados e encorajo todos a continuar a reflectir de maneira
criativa sobre o modo de desempenhar a tarefa evangelizadora nos grandes núcleos urbanos,
cada vez mais em expansão, e nos quais todos têm a necessidade de sentir a proximidade e a
misericórdia de Deus, que não nos abandona. Deus sempre se deixa encontrar, toma a iniciativa
a fim de oferecer o sentido da vida verdadeira a quantos se sentem sozinhos, desorientados ou
entristecidos pelas feridas provocadas com frequência por uma sociedade frenética e não
solidária.
A Igreja tem a missão de fazer chegar a Boa Nova de Jesus Cristo e o seu amor salvífico aos
diversos âmbitos, sem temer o pluralismo e sem cair em discriminação alguma. Não considera
uma perda ir às periferias nem mudar os esquemas habituais, quando é preciso. Como a uma
mãe, o que lhe interessa é o bem dos próprios filhos, sem poupar esforços nem sacrifícios: que
não lhes falte a luz do Evangelho para anunciar uma vida fecunda de esperança, alegria e paz;
que não lhes falte o acolhimento para se sentir integrados numa comunidade, quer em
circunstâncias de desagregação, quer no frio anonimato; que cresça neles o espírito de uma
autêntica solidariedade com todos, especialmente com os mais necessitados.

2
Peço ao Senhor que os trabalhos deste Congresso iluminem a acção pastoral no momento actual
e abençoo de coração os congressistas e quantos participam na cerimónia solene que, nesse
momento, tem lugar no emblemático templo da Sagrada Família em Barcelona.
Peço-te que rezes e faças rezar por mim e pelos frutos do meu serviço à Igreja. Jesus te abençoe
e a Virgem Maria te proteja.
Fraternalmente,
Francisco
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