A Santa Sé

MENSAGEM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
AOS RELIGIOSOS DA HUNGRIA NO ANO DA VIDA CONSAGRADA
Sexta-feira, 18 de Setembro de 2015

Queridos irmãos e irmãs!
Saúdo todos vós com afecto, e desejo-vos o maior sucesso no vosso encontro no Ano da Vida
Consagrada. Agradeço ao Senhor e a cada um de vós o serviço que prestais ao Evangelho, à
Igreja e à sociedade húngara. Que a promessa do Senhor ressuscitado sempre vos sustenha:
«Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo» (Mt 28, 20). Esta certeza infunde em
nós consolação e esperança, em qualquer circunstância da vida e da missão.
Nas diversas formas da vida consagrada, penso em vós próximos dos anseios e das expectativas
das pessoas; penso em vós comprometidos nos contextos nos quais estais inseridos, com as
suas dificuldades e os seus sinais de esperança. Encorajo-vos a alegrar-vos com quem rejubila e
a chorar com quem chora; a pedir a Deus um coração capaz de compaixão, para vos inclinar
sobre as feridas do corpo e do espírito e levar a muitas pessoas a consolação de Deus.
Penso que o «rosto» mais bonito de um país e de uma cidade é o dos discípulos do Senhor —
bispos, sacerdotes, religiosos, fiéis leigos — que vivem com simplicidade, no dia-a-dia, o estilo do
Bom Samaritano e se aproximam da carne e das chagas dos irmãos, nos quais reconhecem a
carne e as chagas de Jesus.
Esta caridade cheia de misericórdia — sabemo-lo muito bem — vem do coração de Cristo, e
haurimo-la da oração, especialmente na adoração, e aproximando-nos com fé da Eucaristia e da
Penitência. Maria nossa Mãe nos ajude a ser cada vez mais homens e mulheres de oração
Queridos irmãos e irmãs, faço votos a fim de que prossigais com alegria o vosso serviço, dando
testemunho de vida humilde e desprendida dos interesses do mundo. Este testemunho jubiloso e
límpido da nossa consagração é exemplo e estimulo para quantos o Senhor chama para o servir.
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Que os fiéis leigos, sobretudo os jovens, possam sentir em vós o perfume de Cristo, o perfume do
Evangelho.
Concedo de coração a bênção a todos vós e às vossas comunidades; e peço-vos, por favor, que
rezeis por mim.
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