A Santa Sé

MENSAGEM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
ÀS VÉSPERAS DA VIAGEM APOSTÓLICA À IRLANDA
PARA O IX ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS EM DUBLIN
[25 - 26 DE AGOSTO DE 2018]

Queridos amigos!
Quando me predisponho para visitar daqui a poucos dias a Irlanda para o Encontro Mundial das
Famílias, envio uma palavra afetuosa de saudação a todo o povo irlandês: “I’m excited to think I’ll

come back to Ireland!”.
Como sabeis, o Encontro mundial é uma celebração da beleza do plano de Deus para a família; é
também uma ocasião para as famílias provenientes de todas as partes do mundo se encontrarem
e se apoiarem reciprocamente na vivência da sua vocação especial. As famílias, hoje, enfrentam
muitos desafios nos seus esforços para encarnar um amor fiel, para criar filhos com valores
sadios e para serem na comunidade mais ampla, fermento de bondade, amor e cuidado
recíproco. Vós sabeis tudo isto.
Espero que esta ocasião seja fonte de renovado encorajamento para as famílias de todas as
partes do mundo, sobretudo aquelas que estiverem presentes em Dublin. Possa recordar-nos o
lugar essencial da família na vida da sociedade e na edificação de um futuro melhor para os
jovens. Os jovens são o futuro! É muito importante preparar os jovens para o futuro, prepará-los
hoje, no presente, mas com as raízes do passado: os jovens e os avós. É muito importante.
Mesmo que o motivo específico da minha visita à Irlanda seja o Encontro Mundial das Famílias,
gostaria que ela abraçasse todos os membros da família irlandesa. Rezo, em particular, a fim de
que sirva para fazer crescer a unidade e a reconciliação entre todos os fiéis de Cristo, como sinal
daquela paz duradoura que é o sonho de Deus para a inteira família humana. Sei que muitas
pessoas estão ativamente engajadas na preparação da minha visita. Agradeço a todas
cordialmente. Peço a cada um que reze a fim de que este encontro seja um momento de alegria e
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também de serenidade, uma carícia do amor terno de Jesus por todas as famílias e, na verdade,
por cada filho de Deus. Garanto-vos a minha proximidade, a minha oração e exorto-vos a rezar
por mim, tenho necessidade disto. De coração, concedo-vos a minha bênção.
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