
A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA FRANCISCO
AOS VOLUNTÁRIOS, PAIS E CRIANÇAS

ASSISTIDAS PELO DISPENSÁRIO SANTA MARTA NO VATICANO

Sala Paulo VI
Domingo, 17 de dezembro de 2017

[Multimídia]
 

Bom dia!

A alegria das crianças... O júbilo das crianças é um tesouro. As crianças alegres... E devemos
fazer tudo para que continuem a ser jubilosas, pois a alegria é como uma terra boa. Uma alma
jubilosa é como uma terra boa que faz crescer bem a vida, com frutos bons. É por isso que se faz
esta festa: procuramos sempre a proximidade do Natal para nos reunirmos a fim de fazer esta
festa para elas.

Escutai bem. Primeira coisa: conservai a alegria das crianças. Não as entristeçais. Elas sofrem
quando veem que há problemas em casa, que os pais discutem. Não entristeçais as crianças.
Elas devem crescer sempre com alegria. Vós sois alegres? [“Sim!”]. Não acredito: sim ou não?
[“Sim!”]. Muito bem! Eis a alegria.

A segunda coisa, para que as crianças cresçam bem: fazei com que elas falem com os avós. Os
dois extremos da vida. Porque os avós têm memória e raízes; serão os avós que darão raízes às
crianças. Por favor, que as crianças não sejam erradicadas, sem memória de um povo, sem
memória da fé, sem memória de tantas coisas bonitas que a história fez, sem memória dos
valores. E quem ajudará as crianças a fazer isto? Os avós. Que elas falem com os avós, com os
idosos. Vós falais com os avós? [“Sim!”]. Tendes a certeza? [“Sim!”]. Para pedir um caramelo?
[“Não!”]. Não? Dizei-me... Às vezes, muitas vezes, os avós faleceram, não é verdade? Mas
existem outros idosos que são como avós. Falai sempre com os idosos. Faço-vos uma pergunta,
respondei bem: são tediosos os avós, os idosos? [“Não... Sim!”]. Tu... [“Enchem-nos de
presentes”]. É um interesseiro: enchem-nos de presentes! Não são tediosos, são bons. Dizei-
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me... [“Gostam muito de nós”]. Gostam muito de nós. Que as crianças aprendam a falar com os
idosos, com os avós.

Eis o terceiro conselho que vos dou: ensinai-lhes a falar com Deus. Que aprendam a rezar, a
dizer o que sentem no coração.

Alegria, falar com os avós, com os idosos, e falar com Deus. Entendido? Todos concordam?
Também vós concordais? Desejo-vos um bom dia, com muita festa. E comei os quatro metros de
pizza: comei-os todos, porque vos farão bem, vos farão crescer. Ide avante. Obrigado, obrigado!

Agora oremos todos a Nossa Nenhora para que nos conceda a Bênção: Ave Maria...

[Bênção].

E rezai por mim!
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