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JUBILEU DA MISERICÓRDIA

MENSAGEM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO,
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Queridos jovens, boa tarde!

Estais aqui reunidos para um momento de festa e de júbilo. Não consegui vir e lamento muito. E
decidi saudar-vos com este vídeo. Teria gostado muito de poder ir ao Estádio, mas não consegui.

Agradeço-vos por terdes aceitado o convite apara vir celebrar o Jubileu aqui, em Roma. Esta
manhã transformastes a Praça de São Pedro num grande confessionário e depois atravessastes
a Porta Santa. Não vos esqueçais que a porta indica o encontro com Cristo, que nos introduz no
amor do Pai e nos pede que nos tornemos misericordiosos, como Ele é misericordioso.

Depois, amanhã, celebraremos juntos a Missa. Era bom que houvesse também um espaço para
estar juntos com alegria e ouvir alguns testemunhos importantes, que vos podem ajudar a crescer
na fé e na vida.

Sei que tendes uma bandana onde estão escritas as Obras de misericórdia corporal: ponde estas
obras na cabeça, porque são o estilo de vida cristã. Como sabeis, as Obras de misericórdia são
gestos simples, que pertencem à vida de todos os dias, permitindo reconhecer a Face de Jesus
no rosto de tantas pessoas. Até jovens! Também jovens como vós, que têm fome, sede; que são
refugiados ou forasteiros ou doentes e pedem a nossa ajuda, a nossa amizade.

Ser misericordioso significa também ser capaz de perdão. E isto não é fácil! Pode acontecer que,



por vezes, na família, na escola, na paróquia, no ginásio ou nos lugares de diversão alguém se
possa comportar mal connosco e sentimo-nos ofendidos; ou nalgum momento de nervosismo
podemos ser nós a ofender os outros. Não permaneçamos com o rancor ou com o desejo de
vingança! Não serve para nada: é um caruncho que nos come a alma e não nos permite ser
felizes. Perdoemos! Perdoemos e esqueçamos a ofensa recebida, assim podemos compreender
o ensinamento de Jesus e ser seus discípulos e testemunhas de misericórdia.

Jovens, quantas vezes procuro telefonar a amigos, mas acontece que não consigo entrar em
contacto porque não há sinal. Tenho a certeza de que acontece também a vós, que o telemóvel
nalguns lugares não tem sinal... Bem, recordai que se na vossa vida não há Jesus é como
quando não há sinal! Não se consegue falar e fechamo-nos em nós mesmos. Ponhamo-nos
sempre onde há sinal! A família, a paróquia, a escola, porque desta forma teremos sempre algo
de bom e verdadeiro a dizer.

Agora saúdo-vos a todos, desejo que vivais com alegria este momento e espero todos amanhã na
Praça de São Pedro. Até breve!
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