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MENSAGEM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
 AOS MINISTRANTES FRANCESES

[Multimídia]

 

Querido amigo!

Écom prazer que me dirijo a ti, que garantes na tua paróquia o serviço do altar, para te convidar a
participar na grande peregrinação de ministrantes, organizada pela Igreja da França em Roma, no
próximo verão. O Senhor Jesus chamou-te para o servir na liturgia da Missa. É para ti uma
oportunidade única para o encontrar, amá-lo mais e comprometer-te com Ele. Mas, como deves
ter notado, a Missa termina com as palavras do sacerdote: “Vai”. Depois de termos servido Jesus
na Missa, somos todos chamados a servi-lo na nossa vida quotidiana, no encontro com os nossos
irmãos e irmãs: somos enviados em missão. Somos enviados em missão, não te esqueças!

Ao participares nesta peregrinação a Roma, visitarás os túmulos de São Pedro e São Paulo, que
também foram enviados em missão por Jesus e deram as suas vidas por Ele. O seu testemunho
corajoso será um encorajamento para que perseveres no teu compromisso e na tua vida cristã,
apesar das contradições e críticas que puderes encontrar à tua volta, apesar das perguntas que
te fazes, apesar dos esforços que isto exige.

Teremos a alegria de nos encontrarmos, todos juntos. E encontrarás também outros jovens que
ainda não conheces, mas que prestam o mesmo serviço, que partilham a mesma fé. Convido
também aqueles que gostariam de se comprometer como tu! Não somos cristãos sozinhos: todos
juntos somos mais fortes, temos mais coragem, vamos mais longe.

Espero-te em Roma de 24 a 28 de agosto do próximo ano. Entretanto, rezo por ti e por todos os
que te circundam. E peço-te, não te esqueças de rezar por mim. Preciso disto, porque este
trabalho não é fácil! Que a Virgem Maria te ampare e Deus te abençoe!

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2019/11/12/videomessaggio-ministrantifrancesi.html


 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


