
A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO,
ASSINADA PELO CARDEAL SECRETÁRIO DE ESTADO PIETRO PAROLIN,

AOS PARTICIPANTES NO 43º ENCONTRO EUROPEU
DA COMUNIDADE DE TAIZÉ

Queridos jovens!

Há mais de quarenta anos que a comunidade de Taizé prepara todos os anos um encontro
europeu numa grande cidade do continente, na qual participam várias gerações de jovens. O
Papa Francisco tem o prazer, também este ano, de se unir a vós em pensamento e oração.  Uma
vez que a situação sanitária não permitiu  desta vez a reunião, destes provas de criatividade e
imaginação: embora distantes, estais ligados de uma forma sem precedentes graças aos novos
meios de comunicação. E ao mesmo tempo alargais o encontro a jovens de todos os continentes.
Que estes dias, durante os quais rezais juntos e vos apoiais mutuamente na fé e na confiança,
vos ajudem a «esperar no tempo bom e mau», como sublinha o tema da mensagem que vos
acompanhará ao longo de 2021.

O próprio facto de vos “encontrardes”, mesmo que excecionalmente o façais de modo  virtual, já
vos coloca no caminho da esperança. Como o Santo Padre reafirmou na sua encíclica Fratelli
tutti, «Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente (…); precisamos duma comunidade que nos
apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente» (n. 8). Não
estejais entre aqueles que semeiam o desespero e suscitam desconfiança constante, pois isso
significaria neutralizar a força da esperança que nos é oferecida pelo Espírito de Cristo
Ressuscitado. Pelo contrário, deixai-vos habitar por esta esperança; ela dar-vos-á a coragem de
seguir Cristo e de trabalhar em conjunto com e pelos mais necessitados, especialmente aqueles
que lutam para lidar com as dificuldades do tempo presente. «A esperança é ousada, sabe olhar
para além das comodidades pessoais, das pequenas seguranças e compensações que reduzem
o horizonte, para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e digna. Caminhemos
na esperança!» (Fratelli tutti , 55). Que no decurso deste ano possais continuar a desenvolver
uma cultura do encontro e da fraternidade e caminhar juntos para esse horizonte de esperança
revelado pela Ressurreição de Cristo.
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O Santo Padre abençoa cada um de vós, queridos jovens, abençoa também os irmãos da
comunidade de Taizé, bem como as vossas famílias e todos aqueles que em todo o mundo estão
a participar convosco neste encontro internacional.

Cardeal Pietro Parolin
Secretário de Estado de Sua Santidade
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