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DA PASTORAL HISPANO-LATINA

[Grapevine, Texas, 20-23 de setembro de 2018]

 

 

Queridos irmãos Bispos e delegados
no V Encontro Nacional de Pastoral Hispano-Latina!

Alegro-me por ter a oportunidade de vos falar nesta ocasião. É um facto histórico para a Igreja
nos Estados Unidos.

Através deste V Encontro procurais criar uma cultura da união que suscite esperança: diversas
culturas, diferentes modos de viver, de pensar, de sentir encontraram-se e caminha-se na
esperança. Propusestes-vos alcançar uma maneira diversa de ser e de se relacionar, que
encoraje cada pessoa e grupo a partilhar a riqueza das suas tradições, a riqueza das suas
experiências, a abater os muros e construir pontes.

Vejo que o V Encontro é um modo concreto da Igreja nos Estados Unidos para responder ao
desafio de “sair” de qualquer tipo de comodidade, de organização e tornar-se fermento de
comunhão com todos os que buscam um futuro de esperança, principalmente os jovens, e com
as famílias que vivem nas periferias da sociedade.

Apraz-me constatar que o V Encontro, em continuidade com os precedentes, reconhece e aprecia
os dons específicos que os católicos hispânicos oferecem hoje e continuarão a oferecer no futuro
à Igreja no país. Contudo, esta experiência do Encontro vai mais além. Faz parte de um processo
muito maior de renovação, de impulso missionário, para o qual são chamadas todas as Igrejas
locais, as Igrejas particulares, com a rica diversidade humana e cultural. Esta sempre foi a
experiência em diversas dioceses do vosso país, onde o processo do Encontro incluiu todos os



fiéis.

Sei que o processo deste V Encontro confortou muitos imigrantes que vivem situações de temor e
incerteza. O V Encontro ofereceu-lhes um maior sentido de comunidade, amizade e apoio. Foi
também um instrumento de graça que levou à conversão do coração de muitas pessoas e,
sobretudo, à conversão pastoral de situações e à conversão pastoral das Igrejas particulares, das
paróquias, dos colégios, de todos os tipos de encontros eclesiais. A conversão pastoral através
do encontro, naturalmente, na adoração de Jesus Cristo.

Espero que este V Encontro continue a dar frutos. E que a Igreja, em todos os seus âmbitos, siga
a acompanhar tal processo com a própria reflexão, com o seu discernimento pastoral, inclusive
depois da conclusão do Encontro Nacional. Ou seja, que as Igrejas particulares continuem a
acompanhar todo este processo. De modo particular, peço-vos que considereis de que maneira
as vossas Igrejas particulares podem responder melhor à presença crescente, aos dons e ao
potencial da juventude e das famílias hispânicas e de outras culturas.

Estou ciente da contribuição que a comunidade hispânica oferece à vida da nação e rezo a fim de
que o V Encontro continue a contribuir para a renovação da sociedade e para o apostolado da
Igreja nos Estados Unidos da América.

Com profunda gratidão a todos os que participaram na preparação e realização do V Encontro e a
quantos participarem no processo sucessivo, garanto-vos a minha proximidade pessoal e as
minhas orações por esta importante iniciativa da Conferência Episcopal. Confio-vos à nossa Mãe
de Guadalupe e peço que Ela vos proteja. Deixai-vos amparar por Ela! Peço ao Senhor que
abençoe todos e cada um de vós. E peço que não vos esqueçais de rezar por mim. Ide em frente!
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