
A Santa Sé

MENSAGEM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
 NA CONCLUSÃO DA JMJ NACIONAL DE MADAGÁSCAR

[Mahajanga, 8-14 de outubro de 2018]   

Amados jovens!

Estou feliz por me dirigir diretamente a vós. Estais no meu coração e no dos Bispos do Sínodo,
porque a nossa atenção se dirige a vós, jovens. Reunistes-vos de todos os recantos da vossa
bonita Ilha para este encontro, sobre o tema: «Não temas, Maria, porque encontraste graça diante
de Deus».

Estas palavras do Anjo a Maria são hoje para cada um e cada uma de vós. Deus dirige-se a vós.
Do mesmo modo como o Senhor fitou Maria e lhe concedeu o dom da sua graça, assim olhara
para vós, com amor, respeito e ternura. Ele conhece os vossos receios e as vossas fragilidades.
Com Ele, tudo é possível! Maria colocou tudo nas suas mãos: fazei como Ela, acolhei esta dádiva
de Deus, abrindo completamente o vosso coração. A graça de Deus é um tesouro que se pode
esquecer facilmente, porque o Senhor nunca se impõe! Ele diz-nos sempre: «Se quiseres, se
quiseres...». Encontrai tempo para ouvir o seu convite e para lhe responder com todo o vosso
coração e a vossa generosidade! Que alegria responder ao chamado de Jesus! Muitos
sacerdotes e pessoas consagradas podem testemunhá-lo: Jesus dá sentido a toda a nossa vida!

Não permaneçais sozinhos! A Igreja é uma grande família na qual encontrareis sempre apoio e
conforto; nas vossas paróquias e nos vossos grupos, através da oração, dos sacramentos, da
amizade, do acompanhamento dos sacerdotes e dos demais batizados.

Ide anunciar a todos que Jesus vos ama e que, com Ele, todo o medo se dissipa! Realizai os
vossos sonhos e trabalhai juntos para construir o futuro, vosso e do vosso país, procurando
sempre o bem uns dos outros.

Envio-vos como mensageiros de paz e de esperança às vossas cidades, aos vossos povoados, lá
onde viveis e trabalhais. Que Deus vos abençoe, assim como as vossas famílias! Rezo por vós e



peço-vos que oreis também por mim e por todos os vossos Bispos!
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