A Santa Sé

MENSAGEM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
NAS VÉSPERAS DA VIAGEM APOSTÓLICA
AO EQUADOR, BOLÍVIA E PARAGUAI
[5-12 DE JULHO DE 2015]

Prezados irmãos e irmãs do Equador, da Bolívia e do Paraguai
Falta pouco para a viagem. Com esta saudação preliminar, gostaria de manifestar a minha
proximidade, simpatia e boa vontade. Desejo estar convosco, compartilhar as vossas
preocupações e transmitir-vos o meu carinho e a minha proximidade, mas também alegrar-me
convosco.
Quero ser testemunha da alegria do Evangelho e levar-vos a ternura e a carícia de Deus, nosso
Pai, especialmente aos seus filhos mais necessitados, aos idosos, aos doentes, aos presos, aos
pobres e a quantos são vítimas da cultura do descartável. O amor do Pai tão misericordioso
permite-nos descobrir sem limites a face do seu Filho Jesus em cada um dos nossos irmãos, em
cada irmã, no próximo. É suficiente aproximar-se, tornar-se próximo. Como Jesus disse ao jovem
doutor da lei, quando lhe perguntou: quem é o meu próximo? É suficiente agir como o bom
samaritano, vai e faz também tu o mesmo, aproxima-te, não te desvies.
Nesta viagem visitarei três nações irmãs nas terras do Continente americano. A fé que todos nós
compartilhamos é fonte de fraternidade e solidariedade, constrói povos, forma uma família de
famílias, promove a concórdia e encoraja o desejo e o compromisso em prol da paz.
Neste dias que precedem o nosso encontro, dou graças a Deus por vós e peço que sejais
perseverantes na fé, que tenhais o ardor do amor e da caridade, e que vos mantenhais firmes na
esperança que nunca desilude. Peço-vos que unais as vossas preces às minhas a fim de que o
anúncio do Evangelho chegue às periferias mais distantes e continue a fazer com que os valores
do Reino de Deus sejam fermento da terra também nos nossos dias.
A Virgem Santa, como Mãe da América, vos preserve e o Senhor vos abençoe. Obrigado, até
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breve e, por favor, não vos esqueçais de rezar por mim!
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