
A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO
AOS CABELEIREIROS DO COMITÉ DE SÃO MARTINHO DE PORRES 

Sala Clementina
Segunda-feira, 29 de  abril de 2019

[Multimídia]
 

Estimados irmãos e irmãs!

Usufruindo do habitual dia de repouso da vossa categoria, organizastes uma peregrinação a
Roma para visitar os túmulos dos Apóstolos e vos encontrar com o Sucessor de Pedro. Recebo-
vos com prazer, saúdo-vos cordialmente e agradeço a cada um, em particular ao vosso
coordenador, o qual introduziu o encontro. Vós representais os cabeleireiros, os penteadores e as
esteticistas reunidos no Comité de São Martinho de Porres, presente em muitas regiões italianas.

Esta peregrinação é sinal da importância que atribuís à fé cristã, e também à dimensão religiosa
que caracteriza a vossa associação. Vê-se imediatamente do facto que é intitulada a um Santo, o
peruano Martinho de Porres. Ele, sendo mestiço, foi recebido na Ordem dos Padres Dominicanos
só como terciário e depois como irmão cooperador. Aceitou esta condição vivendo uma existência
de máxima humildade, irradiada do amor. Dedicou-se com abnegação aos pobres, aos doentes,
reservando-lhes cuidados médicos, graças às noções aprendidas anteriormente numa farmácia e
depois como aluno de um barbeiro-cirurgião, segundo o costume daquele tempo.

A figura humilde e grandiosa de São Martinho de Porres, que o Papa São Paulo VI, em 1966,
proclamou padroeiro da vossa categoria, vos ajude a testemunhar constantemente os valores
cristãos. Sobretudo, vos estimule a exercer a vossa profissão com estilo cristão, tratando os
clientes com gentileza e cortesia, e oferecendo-lhes sempre uma palavra positiva e de
encorajamento, evitando ceder à tentação do mexerico que facilmente se insinua também no
vosso contexto de trabalho, como todos sabemos. Cada um de vós, no desempenho do próprio
trabalho, possa agir sempre com retidão, oferecendo assim um contributo positivo para o bem
comum da sociedade.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2019/4/29/parrucchieri.html


Acompanho estes votos invocando sobre cada um de vós e sobre a vossa Associação, assim
como sobre os vossos colaboradores e familiares, os dons do Espírito Santo. Peço-vos que rezeis
por mim e agora concedo-vos a Bênção Apostólica.
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