A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
AOS JOVENS DA DIOCESE DE BROWNSVILLE - TEXAS (EUA)
[26 DE JULHO DE 2016]

Estimados jovens da diocese de Brownsville, congregados neste dia de Santa Ana, avó de Jesus.
Sei que estais reunidos no Texas, muito perto do México, muito próximos da América Latina. Sei
que vos encontrastes para vos unirdes espiritualmente à Jornada Mundial da Juventude em
Cracóvia.
Quero estar ao vosso lado. Desejo pedir-vos que olheis sempre para a frente, que fiteis sempre
os horizontes, sem permitir que a vida levante muros diante de vós: olhai sempre para o
horizonte! Tende sempre a coragem de aspirar a algo mais, e mais, e mais... com coragem mas,
ao mesmo tempo, sem vos esquecerdes de olhar inclusive para trás, para a herança que
recebestes dos vossos antepassados, dos vossos avós, dos vossos pais, para a herança da fé,
daquela que mesma fé que agora tendes nas vossas mãos, para olhar em frente.
Sei que alguns de vós me perguntarão: «Sim, padre, o senhor diz-nos que devemos fitar os
horizontes e recordar-nos das coisas, mas o que devo fazer hoje?». Põe-te em jogo! Aceita hoje a
vida tal como ela é e faz o bem ao próximo. Hoje joga-se no mundo uma partida em que não há
lugar para as reservas: ou jogas como titular ou então ficas fora. Pega na memória recebida, olha
para o horizonte e, hoje, aceita a realidade e leva-a em frente, tornando-a fecunda. Deus chamate para ser fecundo! Deus chama-te a fim de que transmitas esta vida. Deus chama-te para criar
esperança. Deus chama-te a fim de que recebas e ofereças misericórdia. Deus chama-te para ser
feliz. Não tenhas medo! Não tenhas receio! Põe-te em jogo! A vida é assim!
Desejo-vos um bom encontro de jovens unidos à Jornada Mundial da Juventude, congregados
aos jovens que estão em Cracóvia. Tende entusiasmo, ide em frente! Que a Virgem vos conserve
e Jesus vos abençoe. E, por favor, não vos esqueçais de rezar por mim.
Obrigado!
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