
A Santa Sé

MENSAGEM EM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
PARA "HECHOS 29" ENCONTRO INTERNACIONAL

DE JOVENS EVANGELIZADORES DIGITAIS NO MÉXICO  

(MONTERREY, 6 DE AGOSTO DE 2022)

[Multimídia]

_________________________________

A todos vós, evangelizadores, que participais em “Hechos 29”, que é uma importante iniciativa
para “missionar” nos ambientes digitais, transmito uma carinhosa saudação.

Que este encontro vos ajude a sentir-vos comunidade, como parte da vida missionária da Igreja
que nunca teve medo de sair para ir ao encontro de novos horizontes e fronteiras e, com
criatividade e coragem, anunciai a misericórdia e a ternura de Deus.

Como disse na minha recente viagem ao Canadá: «É preciso encontrar novos caminhos para
anunciar o coração do Evangelho a quantos ainda não encontraram Cristo. Isto pressupõe uma
criatividade pastoral para chegar às pessoas onde elas vivem, não esperando que sejam elas a
vir até nós — lá onde vivem! — encontrando ocasiões de escuta, diálogo e encontro».

Não temais, não tenhais medo de errar, não me canso de repetir que prefiro uma Igreja ferida
porque vai às periferias existenciais do mundo, a uma Igreja doente porque permanece fechada
nas suas pequenas seguranças. O Senhor bate à porta para entrar em nós, mas quantas vezes
bate à porta de dentro, para que o deixemos sair.

Que a missão que desempenhais nos espaços digitais seja plena de humanidade. Ide
“samaritanar” estes ambientes, para que a cultura contemporânea possa conhecer Deus,
sentindo-o em vós; ide e levai a esperança de Jesus, especialmente a quantos estão mais
afastados, explicando-lhes a razão da esperança que há neles.

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2022/8/6/videomessaggio-hechos29.html


Que as palavras sejam acompanhadas pela caridade, e que a virtualidade fortaleça a
presencialidade, a fim de que a rede crie comunhão, que torne Jesus presente na própria cultura.

Estimados missionários, concedo-vos a minha bênção, e não vos esqueçais de rezar por mim!
Obrigado!

___________________________________
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