A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO
AOS MEMBROS DA "GALILEO FOUNDATION"
Sala do Consistório
Sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019
[Multimídia]

Estimados amigos!
Dirijo-vos uma cordial saudação, administradores e benfeitores da Galileo Foundation,
aproveitando de bom grado a ocasião para exprimir o meu apreço pelo vosso generoso
compromisso a favor da missão pastoral da Igreja. O vosso patrocínio a uma ampla variedade de
projetos, manifesta a universalidade da própria Igreja.
Como fiéis leigos, segundo as formas de seguimento do Senhor, próprias das vocações
específicas e responsabilidades de cada um, desempenhais um papel precioso na difusão da
mensagem salvífica do Evangelho às pessoas do nosso tempo, especialmente aos nossos irmãos
e irmãs mais vulneráveis. Encorajo-vos a ir em frente, oferecendo com generosidade um
testemunho tão importante.
Gostaria de frisar sobretudo o vosso contributo a fim de aumentar a consciência sobre a situação
daqueles que sofrem pobreza e exploração, especialmente de quantos são prisioneiros do crime
do tráfico de seres humanos. Trata-se de uma tarefa urgente e essencial para os cristãos de hoje.
E portanto não é uma mera coincidência o facto de nos encontrarmos na festa de Santa Josefina
Bakhita, padroeira das vítimas do tráfico de seres humanos. Por dolorosa experiência pessoal ela
conheceu a realidade da escravidão e as suas consequências violentas e humilhantes. E no
entanto, pela graça de Deus, no final conheceu a verdadeira liberdade e a autêntica alegria. A sua
santidade de vida representa uma chamada não só a enfrentar com maior determinação as
modernas formas de escravidão, que são uma ferida aberta no corpo da sociedade, uma chaga
na carne de Cristo e um crime contra a humanidade (cf. Discurso aos participantes na
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Conferência internacional sobre o tráfico de seres humanos, 10 de abril de 2014), mas também a
aprender do seu grande exemplo. O que ela nos diz? Ensina-nos como nos dedicarmos aos
pobres com ternura, delicadeza e compaixão.
Estimados amigos, nos projetos e nas atividades que preparais, podeis obter apoio no
enraizamento cada vez mais profundo na oração, pela intercessão de Santa Josefina Bakhita e
pela força que só o Espírito Santo pode conceder. Enquanto servis o Senhor, invoco d’Ele sobre
vós e as vossas famílias bênçãos de alegria e paz. Agradeço-vos as vossas orações e peço-vos,
por favor, que continueis a rezar por mim. Obrigado.
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