A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO AO CHILE E PERU
(15-22 DE JANEIRO DE 2018)

SAUDAÇÃO DO PAPA FRANCISCO
AOS JORNALISTAS DURANTE O VOO PARA O CHILE
Segunda-feira, 15 de janeiro de 2018
[Multimídia]

Greg Burke
Santidade, obrigado! Obrigado, antes de mais nada, pela lembrança desta manhã: todos
recebemos o postal ilustrado [com a imagem da criança] de Nagasaki. E obrigado sobretudo pela
possibilidade de viajar com Vossa Santidade. Voo completo: 70 pessoas, incluindo (creio eu!) 12
do Chile e Perú e, portanto, 12 novas. Aproveito para lhes dizer que é um cumprimento, não são
70 perguntas durante a passagem por junto de vós que agora fazemos. Por mim é tudo. Talvez
Vossa Santidade queira dizer qualquer coisa...
Papa Francisco
Bom dia! Desejo-vos uma boa viagem. Disseram-me, da Alitalia, que o voo Roma-Santiago é o
voo direto mais longo que tem a Companhia: quinze horas e quarenta (ou vinte… não sei!)
minutos. Teremos tempo para descansar, trabalhar, fazer tantas coisas. Obrigado pelo vosso
trabalho, que será árduo: três dias num país, três dias no outro... Para mim, será menos difícil no
Chile, porque estudei lá durante um ano, tenho muitos amigos e conheço-o bem (bem… não direi!
Tenho mais conhecimentos). Ao passo que, do Perú, conheço menos, porque fui lá duas ou três
vezes para convénios, encontros.
Depois, Greg, falava disto [o postal ilustrado] que vos dei: esta fotografia, encontrei-a por acaso.
Foi tirada em 1945, na parte de trás estão os dados. Trata-se duma criança, com o seu
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irmãozinho morto às costas, enquanto espera pela sua vez diante do crematório, em Nagasaki,
depois da bomba. Comovi-me quando vi esta [foto], e ousei escrever apenas: «O fruto da
guerra». Então pensei em fazê-la imprimir e oferecer-vo-la, porque uma imagem como esta
comove mais do que mil palavras. Por isso, quis partilhá-la convosco.
De novo, obrigado pelo vosso trabalho!
Greg Burke
Obrigado!
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