
A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA FRANCISCO
ÀS MONJAS CLARISAS DO MOSTEIRO SANTA CLARA DE PAGÂNICA, AQUILA

Segunda-feira, 26 de abril de 2021

[Multimídia]

 

Amadas Irmãs!

Estou feliz por vos receber e saúdo de coração todas e cada uma de vós. Agradeço-vos o apoio
que me dais mediante a oração e, em particular, a oferta do círio pascal para a Capela da Casa
Santa Marta, que decorastes. Através deste símbolo de Cristo, Luz do mundo, estais
espiritualmente presentes nas celebrações que têm lugar naquela Capela.

A vossa comunidade de Paganica, subúrbio de L’Aquila, viveu a tragédia do sismo de 2009, no
qual o vosso Mosteiro ficou destruído, a Abadessa Madre Gemma Antonucci morreu debaixo dos
escombros e outras religiosas ficaram feridas. No entanto, Deus fez-vos sair fortalecidas daquela
tragédia e, tal como o grão de trigo que deve morrer para dar fruto, aconteceu o mesmo com a
vossa comunidade monástica. Experimentastes grande dor, mas também o cuidado amoroso do
Pai celestial e a solidariedade de numerosas pessoas. Naquela noite perdestes tudo, exceto Deus
e a fraternidade. Destes dois pontos firmes, voltastes a partir com coragem. Primeiro
estabelecestes-vos numa estrutura provisória e, a dez anos do sismo, regressastes ao mosteiro,
reconstruído e restaurado. Agora a vossa comunidade é florescente, composta por doze monjas,
todas jovens. Esta é a mensagem que transmitistes ao povo: diante da tragédia é necessário
recomeçar a partir de Deus e da solidariedade fraterna. Muito obrigado por isto!

Diletas irmãs, não vos canseis de ser presença orante e consoladora para apoiar a população,
duramente provada pela terrível experiência e ainda necessitada de conforto e de encorajamento.
Que o exemplo da Beata Antonia vos ajude a ser sempre mulheres pobres e jubilosas por amor a
Cristo pobre. Fiéis ao carisma recebido de Santa Clara e de São Francisco, respondei com
generosidade ao desejo que Deus inculcou no vosso coração, levando a vossa vida de
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consagradas em total adesão ao Evangelho.

Obrigado por esta visita! Invoco sobre o vosso caminho a luz e a força do Espírito Santo e
acompanho-vos com a Bênção Apostólica, que vos concedo de coração. E, por favor, continuai a
rezar por mim e por toda a Igreja. Obrigado!
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