
A Santa Sé

MENSAGEM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
NAS VÉSPERAS DA VIAGEM APOSTÓLICA

À REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA
[25-30 DE NOVEMBRO DE 2015]

 

Caros irmãos e irmãs da República Centro-Africana

A poucos dias da viagem que me levará ao vosso encontro, faço questão de vos transmitir a
alegria que sinto e de saudar já cada um de vós com o maior carinho, qualquer que seja a sua
etnia ou religião. Será a primeira vez na minha vida que irei ao continente africano, tão belo e rico
pela sua natureza, pelas suas populações e culturas; e espero em bonitas descobertas e em
encontros enriquecedores.

O vosso amado país vive há demasiado tempo numa situação de violência e insegurança, da qual
muitos de vós são vítimas inocentes. A finalidade da minha visita é antes de tudo levar-vos, em
nome de Jesus, o alívio da consolação e da esperança. Desejo de todo o coração que a minha
visita possa contribuir, de um modo ou de outro, para curar as vossas feridas e abrir um futuro
mais sereno para a África Central e para todos os seus habitantes.

O tema desta viagem será: passemos para a outra margem. É um tema que convida as vossas
comunidades cristãs a olhar em frente com decisão, e encorajo cada um a renovar a sua relação
com Deus e com os irmãos para edificar um mundo mais justo e fraterno. Em especial, terei a
alegria de abrir para vós — com um pouco de precedência — o Ano Jubilar da Misericórdia que,
para cada um, espero seja uma ocasião providencial de perdão genuíno, a receber e a dar, e de
renovação no amor. Vou ter convosco como mensageiro de paz. Desejo fomentar o diálogo inter-
religioso para encorajar a convivência pacífica no vosso país; sei que isto é possível, porque
somos todos irmãos. Peço-vos que oreis por mim. Imploro a ajuda da Virgem Maria e digo-vos até
breve!

 

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