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[Multimídia]

 

Prezados amigos!

Estou feliz por me unir a vós nesta oração pelo Ano inaciano, a celebração da conversão de
Santo Inácio. Espero que todos aqueles que se inspiram em Inácio, na espiritualidade inaciana,
possam viver realmente este ano como uma experiência de conversão.

Em Pamplona, há 500 anos, fragmentaram-se num instante todos os sonhos mundanos de
Inácio. A bola de canhão que o feriu mudou o curso da sua vida e do mundo. Situações
aparentemente pequenas podem ser importantes. Aquela bola de canhão significou também que
Inácio falhou nos sonhos que ele  tinha para a própria vida. Mas Deus tinha um sonho maior para
ele. O sonho de Deus para Inácio não estava centrado em Inácio. Tratava-se de ajudar as almas .
Era um sonho de redenção, um sonho de sair pelo mundo, acompanhado por Jesus, humilde e
pobre.

A conversão é uma questão diária. Raramente é de uma vez por todas. A conversão de Inácio
começou em Pamplona, mas não terminou ali. Converteu-se ao longo da sua vida, dia após dia. E
isto significa que durante a sua vida colocou Cristo no centro. E fê-lo através do discernimento. O
discernimento não consiste em ter sempre sucesso desde o início, mas em navegar com uma
bússola para poder empreender o caminho que tem muitas curvas e sinuosidades, mas deixar-se
guiar sempre pelo Espírito Santo, que nos conduz ao encontro com o Senhor.

Nesta peregrinação na terra encontramos outras pessoas, como fez Inácio na sua vida. Os outros
são sinais que nos ajudam a manter a rota e que nos convidam a converter-nos sempre de novo.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2021/5/23/videomessaggio-annoignaziano.html


São irmãos, são situações e Deus fala-nos também através deles. Ouvimos os outros. Lemos as
situações. Somos sinais de trânsito para os outros, também nós, indicando o caminho  de Deus.
A conversão faz-se sempre em diálogo, em diálogo com Deus, em diálogo com o próximo, em
diálogo com o mundo.

Rezo a fim de que quantos se inspiram na espiritualidade inaciana possam fazer esta viagem
juntos, como uma família inaciana. E rezo para que muitos outros consigam descobrir a riqueza
desta espiritualidade, que Deus concedeu a Inácio.

Abençoo-vos de coração, a fim de que este ano seja realmente uma inspiração para sair pelo
mundo e ajudar as almas, vendo  todas as coisas  novas em Cristo.  E também uma inspiração
para nos deixarmos ajudar. Ninguém se salva sozinho: ou nos salvamos em comunidade ou não
nos salvamos. Ninguém indica o caminho ao outro. Só Jesus nos mostrou o caminho. Ajudemo-
nos uns aos outros a encontrar e a seguir este caminho.

E que nos abençoe Deus Todo-Poderoso, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém!
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