
A Santa Sé

MENSAGEM EM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA ECLESIAL

DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE

[Cidade do México,  24 de janeiro de 2021]

[Multimídia]

 

Estimado Miguel, no domingo terá lugar o lançamento da primeira Assembleia eclesial. Quero
estar convosco naquele momento e durante a preparação, até novembro. É a primeira vez que se
realiza a Assembleia eclesial, que não constitui uma conferência do Episcopado latino-americano,
como se fazia nas anteriores — a última foi em Aparecida — da qual ainda temos muito a
aprender. Não! É algo diferente, é um encontro do povo de Deus, leigas, leigos, consagradas,
consagrados, sacerdotes, bispos, todo o povo de Deus a caminho. Reza-se, fala-se, pensa-se,
debate-se, em busca da vontade de Deus.

Sugerir-te-ia dois critérios para vos acompanhar durante este tempo, um tempo que abre novos
horizontes de esperança. Primeiro, ao lado do povo de Deus, para que esta assembleia eclesial
não seja uma elite separada do santo povo fiel de Deus; ao lado do povo, para não esquecer que
todos nós fazemos parte do povo de Deus, todos nós fazemos parte dele; e é este povo de Deus,
infalível in credendo,  como nos diz o Concílio, que nos confere a pertença. Fora do povo de Deus
surgem elites, as elites iluminadas de uma ideologia ou de outra, mas a Igreja não consiste nisto.
A Igreja entrega-se à fração do pão, a Igreja doa-se com todos, sem qualquer  exclusão.

Uma Assembleia eclesial é sinal de uma Igreja sem exclusão. E outro aspeto que se deve ter em
consideração é a oração. O Senhor encontra-se no meio de nós. Que o Senhor se faça sentir, eis
o nosso pedido, a fim de permanecer connosco.

Acompanho-vos com a minha oração e com os meus bons votos de felicidades. Em frente, com
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coragem, que Deus abençoe todos vós. Por favor, não vos esqueçais de rezar por mim!
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