Informações flash

Um grande dom
Hoje, foi um dia muito especial: encontramo-nos com o Papa Francisco. Um encontro
emocionalmente intenso, que uma palavra a mais poderia arriscar de empobrecê-lo. Fomos, como
filhas desejosas de um encontro com o pai, e de fato aconteceu.
Acolheu-nos com simplicidade e sua primeira expressão foi de admiração ao ver tantas cores,
ouvir tantas vozes e sons que representavam lugares e povos distantes. 52 Países, repetiu ele.
Estávamos levando-lhe 52 Países ... o mundo!
As palavras que ele nos entregou foram um verdadeiro e próprio mandato dirigido a todas
as Filhas de São Paulo, de todas as idades e línguas. Fortes, intensas e verdadeiras, sacudiram nossa
consciência apostólica. "Vocês nasceram da Palavra", disse-nos ele. "Levem o Evangelho com
audácia. É questão de colocar-se a caminho com empatia para todos os povos, é questão de colocar
todas nossas forças a serviço da missão, de buscar constantemente caminhos de proximidade e
compaixão ... de compaixão! Eu me preocupo com essa palavra, gostaria de sublinhá-la, reiterou.
“Vocês nasceram para ser missionárias, não se deixem bloquear pelo cansaço e resignação. A
resignação é um verme que entra na alma e come o coração. Coragem! Nao se lamentem!". Longo é
o caminho que vocês fizeram, mas longo também é o que resta a percorrer. Alimentadas pela
Palavra, lancem-se para frente, arrisquem! Procurem caminhos para anunciar a Palavra com a
fantasia da comunicação. Não há tempo a perder! "
O que dizer? O que acrescentar? Nada, a não ser o convite a ler, na íntegra, a mensagem que
o Papa nos dirigiu... bela e intensa para todos os que fazem da Palavra o sentido de sua vida.
Nada mais a acrescentar, exceto uma coisa:
"Caro Papa Francisco, por ti nós rezamos e rezaremos. Conte com isso! Todas nós o temos
presente em nossa oração, e em particular as irmãs idosas e doentes: elas oferecem continuamente
seu sofrimento por ti, caro Papa Francisco, e pela Igreja. Estamos contigo, caro Francisco, rosto
transparente de uma Igreja a caminho, rosto da ternura gratuita de Deus; estamos contigo, prontas
para sair e ativar a virada missionária que a Igreja e o mundo esperam”.
Até amanhã! Enviaremos nossas últimas notícias. O capítulo está quase terminando e
estamos preparando-nos para agradecer por tudo.
Até breve com novas notícias #staytune #capitolo_ON #restiamoconnessi
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