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VIDEO MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
 AOS PARTICIPANTES DA I CONFERÊNCIA ONLINE

 “#STOPCYBERBULLYINGDAY – 24H SCHOLAS TALKS”,
PROMOVIDA PELA FUNDAÇÃO SCHOLAS OCCURRENTES

 [Multimídia]

 

Queridos jovens de Scholas!

Éum prazer poder falar convosco. Sei tudo o que estais a fazer, conheço o grande trabalho, o
enorme esforço que fazeis para realizar estes encontros, cada um de vós.

Um problema que me preocupa muito é que cada um de vós encontre a própria identidade, e isto
sem a necessidade de diminuir ou obscurecer a identidade dos outros. Encontrar a própria
identidade é um percurso, um caminho de diálogo, de reflexão e de interioridade.

E um modo muito fácil para não percorrer este caminho é agredir ou diminuir a identidade dos
outros. Desta maneira nasce o bullying. O bullying é um fenómeno de autocompensação, de
autovalorização, sem que me encontre a mim mesmo mas diminuindo o outro para me sentir
maior. É aprender a olhar do alto para baixo, e mal. Não vos esqueçais que só é lícito para uma
pessoa olhar para a outra do alto para baixo — sabeis quando? — quando a ajudamos a erguer-
se. Nenhum outro modo de olhar do alto para baixo é lícito. E quando nos grupos juvenis, na
escola, nos bairros, em toda a parte, se verificam estas expressões de agressão, de bullying, vê-
se a pobreza da identidade de quem agride, de quem tem necessidade de agredir para se sentir
gente. Na farmácia não se vendem remédios contra o bullying, os laboratórios ainda não
encontraram a fórmula; entretanto, o que fazer? A única maneira é compartilhar, viver juntos,
dialogar, ouvir o outro, ter tempo para caminhar juntos, dedicar algum tempo pois é o tempo que
constrói a relação. Não tenhais medo de dialogar: cada um de nós tem algo para doar ao outro.
Cada um de nós tem algo de bom para dar ao outro, cada um de nós precisa de receber algo de
bom do outro. O diálogo torna-nos iguais não na identidade — temos identidades diversas — mas
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iguais no caminho. Somos caminhantes, todos iguais, todos caminham, todos diversos mas em
harmonia. Declarai guerra ao bullying, porque ele diminui a dignidade, e jogai pelo diálogo, por
caminhar juntos, jogai a paciência de ouvir o outro. Então será uma paz forte, e esta mesma paz
forte fará com que se descubra a própria dignidade. Que Deus vos abençoe, e ide em frente, não
tenhais medo do diálogo, ele vale a pena.
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