A Santa Sé

MENSAGEM EM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
POR OCASIÃO DO ENCONTRO DO "JOHN 17 MOVEMENT"
NO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ DE NOVA YORK
(9 de junho de 2021)
[Multimídia]
Sei que estais reunidos em Nova Iorque, no “Saint’s Joseph Seminar”, cujo Reitor é o Bispo
James Massa, com a participação do Cardeal Joseph Tobin; saúdo-vos cordialmente e agradeçovos o vosso compromisso com o «Jonh 17». É um retiro especial sobre «Reconciliação relacional,
um novo caminho para a reconciliação dos cristãos» (cf. Jo 17, 13-17).
Na Vigília de Pentecostes, organizada pela Comissão para a Unidade dos Cristãos de charis, no
momento transmitido ao mundo inteiro de Jerusalém, lembrei-me precisamente como me comove
a expressão dos Atos dos Apóstolos , com a qual quantos a encontravam definiam a primeira
comunidade cristã: «Vede como se amam!».
O Movimento «Jonh 17» é sobre o amor daqueles que, ao redor da mesa, enquanto tomam um
cappuccino, almoçam ou saboreiam um gelado, se descobrem irmãos, não pela cor,
nacionalidade ou proveniência, nem pelas diferentes maneiras de viver a própria fé, mas como
filhos de um único Pai. E mesmo que não haja uma mesa, um cappuccino, um gelado, um café,
porque há pobreza e guerra, contudo somos irmãos, e devemos dizê-lo uns aos outros. Sem
pensar na nossa proveniência, nacionalidade, cor da pele, somos filhos de um único Pai. O amor
não precisa de profundos conhecimentos teológicos, mas no entanto são necessários. O amor é
um encontro de vida, primeiro com o Senhor Jesus, com a Pessoa de Jesus, e dali, daquele
encontro de amor, nascem a amizade, a fraternidade e a certeza de sermos filhos de um único
Pai. A vida que se compartilha e se dedica a uma finalidade superior: o amor pode mudar o
mundo! Tudo parte dali, de um encontro fraternal; o amor pode mudar o mundo, mas antes
transforma-nos.
Juntos no amor, nós cristãos podemos mudar o mundo, podemos transformar-nos, porque Deus é
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Amor!
Sei que tínhamos uma data para nos encontrarmos nestes últimos meses e que a pandemia não
o permitiu. Encontrar-nos-emos mais tarde, esperemos em breve, antes do final do ano.
Exorto-vos a continuar a caminhar juntos, partilhando a vida e o amor fraternal. O Movimento
«John 17» e o testemunho que partilhastes comigo cada vez que nos encontramos dá-me
esperança, dá-me alegria. Como diz Joe Tosini, o amor é a coisa mais importante do mundo, e
contudo ninguém ensina a amar! Amas ou não amas, mas o amor que se fez carne, o amor que
deu a sua vida por nós, ele é o caminho; muitas vezes confundimos o amor com uma espécie de
filosofia platónica, idealista. O amor é concreto, o amor dá a vida pelos outros, como Jesus a deu
por nós. Talvez porque o amor não se ensina, vive-se! Vós no-lo ensinais vivendo-o!
Deus vos abençoe e até breve! E, por favor, não vos esqueçais de rezar por mim, pois este
trabalho não é nada fácil. Até à vista!
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