A Santa Sé

MENSAGEM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
POR OCASIÃO DA VIAGEM APOSTÓLICA À LITUÂNIA,
LETÓNIA E ESTÓNIA
[22-25 DE SETEMBRO DE 2018]

Queridos amigos!
Na vigília da minha visita aos países bálticos, Lituânia, Letónia e Estónia, desejo dirigir uma
afetuosa saudação a todos vós que habitais aquelas terras. Embora venha como Pastor da Igreja
Católica, gostaria de abraçar todos e de oferecer uma mensagem de paz, boa vontade e
esperança para o futuro.
A minha visita coincide com o centenário da independência das vossas nações e naturalmente
honrará todos aqueles cujos sacrifícios no passado tornaram possíveis as liberdades do presente.
A liberdade, como sabemos, é um tesouro que deve ser constantemente preservado e transmitido
às novas gerações como uma herança preciosa. Em tempos de obscuridade, violência e
perseguição, a chama da liberdade não se extingue mas inspira a esperança de um futuro no qual
a dignidade concedida por Deus a cada pessoa seja respeitada e no qual todos nos sintamos
chamados a colaborar para a construção de uma sociedade justa e fraterna.
Hoje, mais do que nunca, é necessário o sentido de solidariedade e serviço ao bem comum.
Desejo que a minha visita seja uma fonte de encorajamento para todas as pessoas de boa
vontade que, inspiradas pelos mais profundos valores espirituais e culturais herdados do
passado, estão a trabalhar pacificamente para aliviar os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs
que se encontram em necessidade e para promover a unidade e a harmonia na sociedade a
todos os níveis.
Sei que muitas pessoas estão a trabalhar para a preparação da minha visita e agradeço-lhes de
coração. A todos vós garanto a minha proximidade na oração e concedo a minha bênção. E peçovos, por favor, que rezeis por mim. Deus vos abençoe!
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