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MENSAGEM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
NAS VÉSPERAS DA VIAGEM APOSTÓLICA AO QUÉNIA E UGANDA

[25-30 DE NOVEMBRO DE 2015]

 

Queridos amigos

Enquanto me preparo para visitar o Quénia e o Uganda, no fim deste mês, transmito algumas
palavras de saudação e amizade a vós e às vossas famílias. Aguardo com prazer o tempo que
passaremos juntos.

Vou como ministro do Evangelho para proclamar o amor de Jesus Cristo e a sua mensagem de
reconciliação, perdão e paz. A minha visita visa confirmar a comunidade católica no seu culto a
Deus e no seu testemunho do Evangelho, que ensina a dignidade de cada homem e de cada
mulher, e pede-nos que abramos o coração aos outros, especialmente aos pobres e
necessitados.

Ao mesmo tempo, desejo encontrar-me com todo o povo do Quénia e do Uganda, e a cada um
oferecer uma palavra de encorajamento. Vivemos uma época em que os fiéis das religiões e as
pessoas de boa vontade em toda a parte são chamados a promover a compreensão e o respeito
recíprocos, e a ajudar-se uns aos outros como membros da nossa única família humana.

Com efeito, todos nós somos filhos de Deus. Um dos momentos culminantes da minha visita
serão os encontros que terei com os jovens, que são o vosso maior recurso e a nossa esperança
mais promissora para um futuro de solidariedade, paz e progresso.

Sei que muitas pessoas trabalham duramente para preparar a minha visita e estou-lhes grato por
isto. Peço-vos a todos que oreis a fim de que a minha permanência no Quénia e no Uganda
possa ser uma nascente de esperança e encorajamento para todos. Sobre vós e as vossas
famílias invoco as Bênçãos divina da alegria e da paz!

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2015/outside/documents/papa-francesco-africa-2015.html
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