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Caros Irmãos e Irmãs em Cristo!

«Com a ternura de Jesus Cristo» (Fl 1, 8), dou-vos as boas-vindas ao Vaticano enquanto a «Across Trust» celebra o seu

vigésimo quinto aniversário, e uno-me a vós ao dar graças a Deus pelos muitos dons que estes anos ofereceram a tão

grande número de pessoas.

A obra de grupos como a «Across Trust» dá testemunho da verdade que os doentes e os que sofrem estão no centro do

Evangelho. Proclamamos Cristo crucificado (cf. 1 Cor 1, 23), ou seja, proclamamos uma força que deriva precisamente

da debilidade (cf. 2 Cor 12, 10). Quando os doentes e os que sofrem estão unidos a Cristo, a força de Deus entra na sua

vida e, precisamente através da sua debilidade, toca o mundo. Todos vós, doentes e quantos cuidam de vós,

compartilhais de maneira particular o mistério da cruz do Senhor, «o Evangelho do sofrimento» (Salvifici doloris, 6).

De facto, o sofrimento humano pode demonstrar a bondade de Deus: a ferida pode tornar-se uma fonte de vida (cf. Jo

19, 54). A experiência do sofrimento desanima e deprime muitas pessoas, mas na vida de outras pode criar uma

humanidade mais profunda: pode oferecer nova força e uma nova percepção. O caminho para a compreensão deste

mistério é a nossa fé. Quando a fé se transforma em contemplação orante, revela-nos o poder da vitória pascal do

Senhor: «Não haverá mais morte, nem pranto, nem gritos, nem dor» (Ap 21, 4).

Oro para que o Senhor ressuscitado esteja com todos vós, a fim de infundir no vosso coração a alegria que sentem

todos os que sabem que nada «poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, Nosso Senhor» (Rm 8,

39). Que a Virgem Maria, Mãe das Dores e Mãe de todas as alegrias, vos proteja com amor particular! Como penhor da

força divina e da paz, concedo de coração a minha Bênção Apostólica.

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_11021984_salvifici-doloris.html
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