A Santa Sé

MENSAGEM EM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DA FORMA EXTRAORDINÁRIA
DO X ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS
(2 de julho de 2021)
[Multimídia]
_________________________

Queridos irmãos e irmãs
O próximo Encontro Mundial das Famílias acontecerá em Roma, em junho de 2022. O tema do
Encontro será O Amor em família: vocação e caminho de santidade. Após o adiamento de um
ano, por causa da pandemia, o desejo de nos revermos é grande.
Nos Encontros anteriores, a maior parte das famílias ficava em casa e o Encontro era visto como
uma realidade distante, no máximo acompanhada pela televisão, ou desconhecida para a maioria
das famílias.
Desta vez, porém, realizar-se-á com uma fórmula inédita: será uma oportunidade da Providência
para proporcionar um evento mundial capaz de envolver todas as famílias que quiserem sentir-se
parte da comunidade eclesial.
O Encontro terá uma modalidade multicêntrica e difundida, favorecendo a participação das
comunidades diocesanas do mundo inteiro. Roma será a sede principal, com alguns delegados
da Pastoral familiar que participarão no Festival das Famílias, no Congresso Pastoral e na Santa
Missa, que serão transmitidos ao mundo inteiro.
Naqueles mesmos dias, cada diocese poderá ser o centro de um Encontro local para as suas
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famílias e comunidades. Desta forma, todos poderão participar, até mesmo aqueles que não
puderem vir a Roma.
Na medida do possível, convido, pois, as comunidades diocesanas a organizar iniciativas a partir
do tema do encontro, utilizando os símbolos que a diocese de Roma está a preparar. Peço que
sejam dinâmicos, ativos e criativos, para se organizar com as famílias, em sintonia com o que
acontecerá em Roma.
Trata-se de uma ocasião valiosa para nos dedicarmos com entusiasmo à pastoral familiar:
esposos, famílias e pastores, todos juntos.
Portanto, coragem, queridos pastores e queridas famílias, ajudai-vos mutuamente para organizar
encontros nas dioceses e paróquias de todos os continentes.
Bom caminho rumo ao próximo Encontro Mundial das Famílias! E não vos esqueçais de rezar por
mim. Obrigado!
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