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MENSAGEM EM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
AO CONSELHO NACIONAL CATÓLICO PARA O MINISTÉRIO HISPÂNICO

NOS ESTADOS UNIDOS POR OCASIÃO DO CONGRESSO "RAÍZES E ASAS"  

[Multimídia]

________________________________

Saúdo afetuosamente os participantes no Consejo Nacional Católico para el Ministerio Hispano
(Conselho Nacional Católico para o Ministério Hispânico) dos Estados Unidos, que convocou o
sexto Congreso Nacional de Liderazgo Católico del Ministerio Hispano, Raíces y Alas 2022
(Congresso Nacional de Liderança Católica do Ministério Hispânico, Raízes e Asas 2022) em
Washington, sobre o tema: “Vozes proféticas — Ser pontes para uma nova época ”.

Éimportante o tema, que parece um pouco imponente. Escolhestes um bom tema, neste tempo
absurdo em que, ainda antes de ter saído de uma pandemia que atingiu a humanidade inteira
com tanto sofrimento e tristeza, estamos no meio do sofrimento e da tragédia de uma guerra.
Todas as guerras nascem de uma injustiça, todas as guerras, incluindo aquelas que às vezes se
travam nas nossas famílias e comunidades, que se combatem ou que se disputam em silêncio,
até elas nascem da injustiça. É triste ver que a humanidade não consegue pensar com esquemas
e projetos de paz. Todos nós pensamos com esquemas de guerra. É o cainismo existencial. A
fraternidade de todos — é de todos — não se concretiza com esquemas que transformem a vida
das famílias, das comunidades, dos povos, das nações e do mundo.

Convido-vos a meditar sobre a necessidade de ser cristãos que transformem as estruturas e
possam construir pontes em todos os segmentos da sociedade, iluminando o pensamento a fim
de que conduza a ações que possam trazer paz e unidade a todos os níveis, a começar pelas
nossas famílias e comunidades. Eu preciso de paz, vós tendes necessidade de paz, o mundo
precisa de paz; é saudável respirar a paz. Precisamos de sinais concretos de paz. Os cristãos
devem dar o exemplo.

Peço-vos que sejais pontes, que edifiqueis pontes, que oreis e trabalheis pela paz, e não vos
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esqueçais de rezar por mim.

Desejo-vos todo o bem e concedo-vos a minha Bênção apostólica: em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo!
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