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Queridos Irmãos no Episcopado, bom dia! 

Estou muito feliz por me encontrar aqui no vosso meio por ocasião do encerramento do LII 

Congresso Eucarístico Internacional. Agradeço a D. András Veres as boas-vindas que me dirigiu e 

também pelo presente que me ofereceu em nome de vós todos: é muito lindo! Obrigado. E saúdo a todos 

vós, grato pelo acolhimento e a dinamização deste evento que nos recorda a centralidade da Eucaristia 

na vida da Igreja. 

Desejo partilhar algumas reflexões partindo precisamente do gesto eucarístico: no Pão e no 

Vinho, vemos Cristo que oferece o seu Corpo e o seu Sangue por nós. A Igreja na Hungria, com a sua 

longa história, marcada por uma fé inabalável, por perseguições e pelo sangue dos mártires, está 

particularmente associada ao sacrifício de Cristo. Muitos irmãos e irmãs, muitos bispos e presbíteros 

viveram o que celebravam no altar: foram moídos como os grãos de trigo, para que todos pudessem ser 

alimentados pelo amor de Deus; foram espremidos como as uvas, para que o sangue de Cristo se 

tornasse seiva de vida nova; foram dilacerados, mas a sua amorosa oferta foi uma semente de 

renascimento evangélico implantada na história deste povo. 

Tendo diante dos olhos aquela história, a história passada feita de martírio e sangue, podemo-nos 

encaminhar para o futuro com o mesmo anseio dos mártires: viver a caridade e testemunhar o 

Evangelho. Na vida da Igreja, devemos manter sempre juntas estas duas realidades: preservar o passado 

e olhar para o futuro. Salvaguardar as nossas raízes religiosas, salvaguardar a história donde provimos, 

mas sem ficar com o olhar parado no passado: olhar para o futuro, olhar para a frente e encontrar novos 

caminhos para anunciar o Evangelho. 

No coração, conservo viva a memória das Irmãs húngaras da Sociedade de Jesus (Englische 

Fräulein), que, por causa da perseguição religiosa, tiveram de deixar a sua pátria. Com a sua coragem 

pessoal e a fidelidade à vocação, fundaram o Colégio «Maria Ward» na cidade de Plátanos, perto da 

capital Buenos Aires. Muito aprendi com a sua fortaleza, coragem, paciência e amor à pátria; foram um 

testemunho para mim. Ao recordá-las aqui, hoje, presto homenagem também a tantos homens e 

mulheres que tiveram de ir para o exílio e quantos deram a vida pela pátria e a fé. 

Como Pastores, sois chamados antes de mais nada a recordar isto ao vosso povo: a tradição cristã 

– como dizia Bento XVI – «não é uma coleção de objetos, de palavras, como uma caixa que contém 

coisas mortas; a Tradição é o rio da vida nova que vem das origens, de Cristo até nós, e envolve-nos na 

história de Deus com a humanidade» (Audiência Geral, 03/V/2006). Escolhestes como tema do 

Congresso o versículo 7 do Salmo 87: «Em Ti estão todas as minhas fontes». Sim! A Igreja provém da 

fonte que é Cristo, sendo enviada para que o Evangelho, como um rio de água viva, infinitamente mais 

largo e acolhedor do que o vosso grande Danúbio, alcance a aridez do mundo e do coração do homem, 

purificando-o e saciando a sua sede. Assim, o ministério episcopal não existe para repetir uma notícia do 

passado, mas é voz profética da perene atualidade do Evangelho na vida do povo santo de Deus e na 

história atual. 

Para realizardes esta missão, gostaria de vos deixar algumas indicações. 

A primeira: ser anunciadores do Evangelho. Não esqueçamos que no centro da vida da Igreja 

está o encontro com Cristo. Às vezes, especialmente quando a sociedade em redor não parece entusiasta 

da nossa proposta cristã, a tentação é fechar-nos na defesa das instituições e estruturas. Atualmente, o 

vosso país está passando por grandes mudanças que de modo geral afetam toda a Europa. Com a 

chegada da liberdade, depois do longo período em que vos foi impedido de professar a fé, há novos 

desafios a enfrentar num contexto onde cresce o secularismo e definha a sede de Deus. Entretanto 

recordemo-nos: a fonte de água viva, que constantemente flui e sacia, é Cristo. As estruturas, as 

instituições, a presença da Igreja na sociedade servem apenas para despertar nas pessoas a sede de Deus 

e levar-lhes a água viva do Evangelho. Por isso o que se vos pede, a vós Bispos, é acima de tudo isto: 

não a administração burocrática das estruturas (isto seja feito por outros), nem a busca de privilégios e 
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vantagens. Por favor, sede servos. Servidores, não príncipes. Que vos peço? A ardente paixão pelo 

Evangelho, tal como o Evangelho é. Fidelidade e paixão pelo Evangelho. Ser testemunhas e 

anunciadores da Boa Nova, difundindo a alegria, acompanhando os sacerdotes – mostrai-vos próximo 

dos sacerdotes – e os religiosos com coração paterno, exercitando a arte da escuta. Não tenhais medo de 

dar espaço à Palavra de Deus, envolvendo nisso os leigos: serão eles os canais por onde o rio da fé 

irrigará novamente a Hungria. 

Permitam que me afaste do texto [preparado] para vos lembrar as quatro proximidades do bispo. 

Primeiro: a proximidade com Deus. Como irmão, pergunto: Tu rezas? Ou limitas-te a dizer o breviário? 

O teu coração reza? Tu reservas tempo para rezar? «Sabe?! Estou tão ocupado…» Bem, na correria de 

cada dia, coloca também isto: rezar. Segundo: proximidade entre vós. A fraternidade episcopal, a 

conferência episcopal, é uma graça. Nenhum de vós pensa as coisas de igual modo que o outro: isto é 

riqueza. Procurai inserir na unidade do episcopado também as diferenças e não confieis na estrada dos 

consórcios. Todos irmãos. Tu pensas isso diferente de mim, mas és irmão. E discute-se? Discutamos. 

Grita-se? Gritemos… mas como irmãos. Isto não se toca: a unidade da Conferência Episcopal. É uma 

graça: devemos pedi-la. É guardar o povo de Deus na unidade dos bispos. A terceira proximidade é a 

que já mencionei: a proximidade com os padres. O «próximo mais próximo» do bispo é o padre. Digo-

vos uma coisa que muito me entristece. Encontrei, em algumas dioceses, tanto na minha pátria – quando 

estava lá, na diocese anterior – como agora que estou em Roma, padres que se lamentam. Difíceis; mas 

lamentam-se porque têm vontade, têm necessidade – dizem eles – de falar com o bispo. E muitas vezes 

ouvi isto: «Eu liguei e a secretária disse que ele está muito ocupado, que verificou e afirmou: talvez 

dentro de três semanas, reservar-te-á um quarto de hora». E o padre disse: «Não, obrigado! Assim não 

quero», ou então: «sim». Mas não funciona. O padre sente o bispo longe, não o sente como pai. Dou-vos 

um conselho, como irmão: quando regressardes ao paço episcopal depois duma missão, depois duma 

visita a uma paróquia, cansados, mas virdes o telefonema dum padre, chamai-o nesse mesmo dia ou, o 

mais tardar, no dia seguinte. A proximidade. E este padre, se for chamado imediatamente, saberá que 

tem um pai. Isto é muito importante. Proximidade com os padres, e o mesmo se diga com os religiosos. 

«Sabe? Este padre é difícil...» Mas diz-me: Qual é o pai que não tem um filho difícil? Todos têm. Os 

filhos amam-se como são, não como eu gostaria que fossem. E depois, a quarta proximidade: a 

proximidade com o santo povo fiel de Deus. Por favor, não vos esqueçais do vosso povo, donde o 

Senhor vos tirou. «Eu tomei-te de trás do rebanho»: não te esqueças do rebanho donde foste tirado. Que 

recomendava Paulo a Timóteo? «Lembra-te da tua mãe e da tua avó, do teu povo». O autor da Carta aos 

Hebreus dizia: «Lembra-te daqueles que te iniciaram na fé». Quantos catequistas humildes, quantas 

mulheres idosas estão por trás de nós. Que o coração esteja perto do povo. É feio quando o coração dum 

bispo se afasta do povo. As quatro proximidades. Creio que já fazeis um exame de consciência sobre 

como elas estão, mas gosto de repeti-las. Proximidade com Deus, proximidade entre vós - «vejo alguns 

com uma especial peculiaridade histórica, litúrgica… e outros tão diferentes!» Pois bem! Proximidade 

com a sua liturgia, a sua história, sem pretender tomá-los, latinizá-los… Isto não, por favor! 

Proximidade entre vós, proximidade com os sacerdotes e proximidade com o santo povo fiel de Deus. 

Para ser bispo hoje – sempre, mas insisto, hoje –, é preciso praticar a arte da escuta. E não é fácil. Não 

tenhais medo de dar espaço à Palavra de Deus, envolvendo nisso os leigos: serão eles os canais por onde 

o rio da fé irrigará novamente a Hungria. 

Uma segunda indicação: ser testemunhas de fraternidade. O vosso país é um lugar onde há muito 

convivem pessoas provenientes doutros povos. As variadas etnias, minorias, confissões religiosas e 

migrantes transformaram este país num ambiente multicultural. Trata-se duma realidade que pode, pelo 

menos num primeiro momento, assustar. A diversidade cria sempre um pouco de medo, porque coloca 

em risco seguranças adquiridas e compromete a estabilidade alcançada. Todavia é uma grande 

oportunidade para abrir o coração à mensagem do Evangelho: «Que vos ameis uns aos outros, como Eu 

vos amei» (Jo 15, 12). Face às diferenças culturais, étnicas, políticas e religiosas, podemos ter duas 

atitudes: fechar-nos numa defesa rígida da nossa dita identidade, ou abrir-nos ao encontro com o outro e 

cultivar, juntos, o sonho duma sociedade fraterna. Apraz-me recordar aqui que em 2017, precisamente 

nesta capital europeia, vos encontrastes com os representantes doutras Conferências Episcopais da 

Europa centro-oriental e reiterastes que a pertença a uma identidade nunca deve ser motivo de 

hostilidade e desprezo para com os outros, mas antes uma ajuda para dialogar com culturas diversas. 

Dialogar, sem negociar a própria pertença. 



Por cima do grande rio que atravessa esta cidade ergue-se, imponente, a Ponte das Correntes: 

substituiu uma frágil ponte de madeira, servindo para unir Buda e Pest. Se quisermos que o rio do 

Evangelho alcance a vida das pessoas, fazendo germinar uma sociedade mais fraterna e solidária 

também aqui na Hungria, precisamos que a Igreja construa novas pontes de diálogo. Como Bispos, 

peço-vos que mostreis sempre, juntamente com os sacerdotes e colaboradores pastorais, o verdadeiro 

rosto da Igreja: é mãe. É mãe! Um rosto acolhedor para com todos, incluindo quem provem de fora, um 

rosto fraterno, aberto ao diálogo. Sede pastores que têm a peito a fraternidade. Não senhores do rebanho, 

mas pais e irmãos. Que se torne um sinal luminoso para a Hungria o estilo da fraternidade, que vos peço 

para cultivardes com os sacerdotes e todo o Povo de Deus. Assim, ganhará forma uma Igreja onde 

especialmente os leigos se hão de tornar fermento de fraternidade evangélica em todos os âmbitos da sua 

vida diária, familiar, social e profissional. Que a Igreja húngara seja construtora de pontes e promotora 

de diálogo! 

Por fim, a terceira coisa, ser construtores de esperança. Se colocarmos no centro o Evangelho e 

o testemunharmos com o amor fraterno, poderemos olhar para o futuro com esperança, apesar das 

pequenas ou grandes tempestades que tivermos de atravessar hoje. Isto constitui o que a Igreja é 

chamada a difundir na vida das pessoas: a apaziguadora certeza de que Deus é misericórdia, ama-nos em 

todos os momentos da vida e está sempre pronto a perdoar-nos e levantar-nos de novo. Não esqueçais o 

estilo de Deus, que é um estilo de proximidade, compaixão e ternura. Este é o estilo de Deus. Sigamos 

por esta estrada, com o mesmo estilo. A tentação de se deixar abater e desanimar nunca vem de Deus. 

Nunca. Vem do inimigo, alimentando-se em muitas situações: por trás da fachada do bem-estar, por trás 

duma roupagem de tradições religiosas, podem esconder-se muitos lados sombrios. Recentemente, a 

Igreja na Hungria teve oportunidade de refletir como a transição da era da ditadura para a da 

reencontrada liberdade aparece marcada por contradições: a degradação da vida moral, o aumento da 

criminalidade, a comercialização da droga, o flagelo do tráfico de órgãos e tantos casos de crianças 

assassinadas para isso. Existem problemas sociais: as dificuldades das famílias, a pobreza, as feridas que 

afetam o mundo dos jovens, num contexto em que a democracia ainda precisa de se consolidar. A Igreja 

não pode deixar de ser protagonista de proximidade, dispensadora de solicitude e conforto às pessoas 

para que nunca se deixem roubar a luz da esperança. O anúncio do Evangelho revigora a esperança, 

porque nos lembra que, em tudo o que vivemos, Deus está presente, acompanha-nos, dá-nos coragem, 

dá-nos criatividade para começar sempre uma história nova. É comovente recordar o Venerável Cardeal 

József Mindszenty, filho e pai desta Igreja e desta terra, quando, no final duma vida repleta de 

sofrimentos por causa da perseguição, nos deixou estas palavras de esperança: «Deus é jovem. O futuro 

pertence-Lhe. É Ele que faz surgir o novo, o jovem e o amanhã nos indivíduos e nos povos. Por isso, não 

podemos abandonar-nos ao desespero» (“Mensagem ao Presidente da Comissão Organizadora e aos 

Húngaros no exílio”, in J. Közi Horváth, Mindszenty bíboros, 111). Deus é jovem. 

Perante as crises, sociais ou eclesiais, oxalá possais sempre ser construtores de esperança. Que 

tenhais sempre, como Bispos do país, palavras de encorajamento. Não haja nos vossos lábios expressões 

que criem distâncias e imponham juízos, mas expressões que ajudem o povo de Deus a olhar para o 

futuro com confiança, ajudem as pessoas a tornar-se protagonistas livres e responsáveis pela vida, dom 

de graça que deve ser acolhido e não um quebra-cabeças para ser resolvido. O cubo do vosso talentoso e 

conhecido arquiteto Rubik continua a ser um jogo genial, não um modelo para a vida! E lembrai-vos: 

pastores do rebanho! O pastor deve estar dentro do rebanho: à frente do rebanho para indicar o caminho, 

no meio do rebanho para lhe compreender o cheiro, atrás do rebanho para ajudar aqueles que atrasam e 

também para deixar o rebanho ir à frente um pouco, porque tem um dom especial para apontar onde 

estão os solos bons e nutritivos. 

Queridos irmãos, também a Hungria precisa dum anúncio renovado do Evangelho, uma nova 

fraternidade social e religiosa, uma esperança construída dia-a-dia, para poder encarar o futuro com 

alegria. Vós sois os pastores protagonistas deste processo histórico, desta bela aventura. Irmãos, que 

Deus vos confirme na alegria da missão – a alegria da missão! Agradeço tudo o que fazeis e, de coração, 

vos abençoo. Nossa Senhora vos proteja e São José vos guarde. E, se tiverdes um pouco de tempo, rezai 

pelo Papa. Obrigado! 

---------------------------------------------------------------------------. 

ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CONSELHO ECUMÊNICO DAS 

IGREJAS E ALGUMAS COMUNIDADES JUDAICAS DA HUNGRIA  



DISCURSO DO PAPA FRANCISCO 
Museu de Belas Artes, Budapeste, domingo, 12 de setembro de 2021 

Queridos irmãos! 

Sinto-me feliz por vos encontrar. Nas vossas palavras – que agradeço – e nesta vossa presença 

lado-a-lado, exprime-se um grande anseio de unidade. Falam dum caminho por vezes íngreme, e em 

tempos passados fatigoso, que enfrentais com coragem e boa vontade, apoiando-vos mutuamente sob o 

olhar do Altíssimo que abençoa os irmãos que vivem unidos (cf. Sal 133, 1). 

Olhando-vos, vejo os irmãos na fé em Cristo e abençoo o percurso de comunhão que realizais. 

Tocaram-me as palavras do irmão calvinista, o bispo József Steinbach [Presidente do Conselho 

Ecuménico das Igrejas da Hungria]. Obrigado! Em pensamento, vou até à Abadia de Pannonhalma, 

centro espiritual palpitante deste país onde, há três meses, vos encontrastes para refletir e rezar juntos. 

Rezar juntos, uns pelos outros, e trabalhar unidos na caridade, uns com os outros, por este mundo que 

Deus tanto ama (cf. Jo 3, 16): tal é o caminho mais concreto para a plena unidade. 

E vejo os irmãos na fé de Abraão, nosso pai. Agradeço ao rabino Zóltan Radnóti aquelas palavras 

tão profundas, que me tocaram o coração. Aprecio imenso o empenho que testemunhastes por derrubar 

os muros de separação do passado; vós, judeus e cristãos, quereis ver no outro, já não um estranho mas 

um amigo, já não um adversário mas um irmão. Esta é a mudança de perspetiva abençoada por Deus, a 

conversão que abre novos começos, a purificação que renova a vida. As festas solenes de Rosh 

Hashanah e do Yom Kippur – têm lugar precisamente neste período, formulando-vos os melhores votos 

– são ocasiões de graça para renovar a adesão a estes convites espirituais. O Deus de nossos pais abre 

sempre novos caminhos: tal como transformou o deserto em caminho para a Terra Prometida, assim 

também deseja conduzir-nos dos desertos áridos da aversão e da indiferença para a suspirada pátria da 

comunhão. 

Não é por acaso que, na Escritura, quantos são chamados a seguir duma forma especial o Senhor 

sempre devem sair, caminhar, alcançar terras inexploradas e espaços inéditos. Pensemos em Abraão, que 

deixou para trás a casa, os parentes e a pátria. Quem segue a Deus é chamado a deixar. A nós, é pedido 

que deixemos as incompreensões do passado, as pretensões de nós termos razão e os outros estarem 

errados, para nos pormos a caminho rumo à sua promessa de paz, porque Deus sempre tem projetos de 

paz, nunca de desventura (cf. Jr 29, 11). 

Apraz-me propor à vossa consideração a sugestiva imagem da Ponte das Correntes, que liga as 

duas partes desta cidade: não as funde numa só, mas mantém-nas unidas. Assim devem ser os laços entre 

nós. Sempre que houve a tentação de absorver o outro, em vez de construir, destruiu-se; e o mesmo se 

verificou quando se quis colocá-lo num gueto, em vez de o integrar. Quantas vezes aconteceu isto na 

história! Devemos estar vigilantes, devemos rezar para que não volte a suceder. Devemos empenhar-nos 

em promover juntos uma educação para a fraternidade, a fim de que não prevaleçam os surtos do ódio 

que a querem destruir. Penso na ameaça do antissemitismo, que ainda serpeja na Europa e não só; é um 

rastilho que deve ser apagado. Entretanto a melhor forma de o neutralizar é trabalhar positivamente 

juntos, é promover a fraternidade. Outra lição que nos dá a Ponte: é sustentada por grandes correntes, 

formadas por muitos elos. Estes elos somos nós, e cada um é fundamental; por isso, já não podemos 

viver na suspeita e na ignorância, distantes e discordes. 

Uma ponte une duas partes. Neste sentido, lembra o conceito de aliança, fundamental na 

Escritura. O Deus da aliança pede-nos para não cedermos às lógicas do isolamento e dos interesses de 

parte. Não deseja alianças feitas com alguém em detrimento dos outros, mas pessoas e comunidades que 

sejam pontes de comunhão com todos. Vós que representais as religiões maioritárias neste país, tendes o 

dever de fomentar as condições para que a liberdade religiosa seja respeitada e promovida para todos. E 

desempenhais uma função exemplar para todos: ninguém possa dizer que, dos lábios dos homens de 

Deus, saem palavras que dividem, mas apenas mensagens de abertura e de paz. Num mundo dilacerado 

por tantos conflitos, este é o melhor testemunho que deve oferecer quem recebeu a graça de conhecer o 

Deus da aliança e da paz. 

A Ponte das Correntes, além de ser a mais conhecida, é também a mais antiga da cidade. Muitas 

gerações passaram por ela, que assim nos convida a recordar o passado. Aqui encontraremos sofrimentos 

e sombras, incompreensões e perseguições, mas, se formos às raízes, descobriremos um património 

espiritual comum ainda maior. Este é o tesouro que nos permite construir juntos um futuro diferente. 

Comovido, penso também em tantas figuras de amigos de Deus que irradiaram a sua luz nas noites do 



mundo. Cito, entre muitos outros, um grande poeta deste país, Miklós Radnóti, cuja brilhante carreira foi 

truncada pelo ódio cego de quem, só por ele ser de origem judaica, primeiro impediu-o de lecionar e 

depois arrebatou-o à sua família. 

Encerrado num campo de concentração, no abismo mais obscuro e depravado da humanidade, 

continuou a escrever poesia até à morte. A sua obra Notas de Bor é a única coleção poética que 

sobreviveu à Shoah: testemunha a força de acreditar no calor do amor no meio do gélido campo de 

concentração e iluminar as trevas do ódio com a luz da fé. Sufocado pelas correntes que lhe comprimiam 

a alma, o autor encontrou, numa liberdade superior, a coragem de escrever: «Prisioneiro, tirei as medidas 

a cada esperança» (Notas de Bor, Carta à Esposa). E faz uma pergunta, válida para nós ainda hoje: «E tu, 

como vives? A tua voz encontra eco nestes tempos?» (Notas de Bor, Primeira écloga). O eco das nossas 

vozes, queridos irmãos, só pode ser o daquela Palavra que o Céu nos deu: eco de esperança e de paz. E 

mesmo que não sejamos ouvidos ou acabemos por ser mal compreendidos, nunca reneguemos com os 

factos a Revelação de que somos testemunhas. 

Por fim, na desolada solidão do campo de concentração, ao perceber que a vida estava 

definhando, Radnóti escreveu: «Agora também eu sou uma raiz... Era flor, tornei-me raiz» (Notas de 

Bor, Raiz). Também nós somos chamados a tornar-nos raízes. Com frequência, buscamos os frutos, os 

resultados, a afirmação. Mas Aquele que faz a sua Palavra frutificar na terra, com a mesma mansidão 

com que a chuva faz germinar o campo (cf. Is 55, 10), lembra-nos que os nossos caminhos de fé são 

sementes: sementes que se transformam em raízes subterrâneas, raízes que alimentam a memória e 

fazem germinar o futuro. É isto que nos pede o Deus de nossos pais, porque – como escreveu outro 

poeta – «Deus espera noutro lugar, espera mesmo no fundo de tudo. Lá em baixo; onde estão as raízes» 

(R. M. Rilke, Vladimir, o pintor de nuvens). Só radicados em profundidade é que se chega alto. 

Enraizados na escuta do Altíssimo e dos outros, ajudaremos os nossos contemporâneos a acolher-se e 

amar-se. Só se formos raízes de paz e rebentos de unidade é que seremos críveis aos olhos do mundo, 

que nos olha com a nostalgia de ver desabrochar a esperança. Obrigado e bom caminho juntos, obrigado! 

Desculpai por ter falado sentado; já não tenho 15 anos. Obrigado! 

----------------------------------------------------------------------------. 

Missa de encerramento do LII Congresso Eucarístico Internacional 

Homilia do Papa 
(Budapeste – Praça dos Heróis, 12 de setembro de 2021) 

Em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta aos discípulos: «E vós, quem dizeis que Eu sou?» (Mc 8, 

29). Esta pergunta põe em xeque os discípulos e marca uma viragem no seu caminho atrás do Mestre. 

Conheciam bem Jesus, já não eram principiantes: conviviam familiarmente com Ele, foram testemunhas 

de muitos dos milagres realizados, ficavam maravilhados com o seu ensinamento, seguiam-No para 

onde quer que fosse. Contudo ainda não pensavam como Ele. Faltava uma passagem decisiva, ou seja, 

da admiração por Jesus à imitação de Jesus. Também hoje o Senhor, fixando o olhar em cada um de 

nós, nos interpela pessoalmente: «Mas Eu quem sou verdadeiramente para ti?». Quem sou para 

ti?Dirigida a cada um de nós, é uma pergunta que pede não apenas uma resposta exata do ponto de vista 

do Catecismo, mas uma resposta pessoal, de vida. 

Desta resposta, nasce a renovação do discipulado. Tal renovação realiza-se através das três 

passagens que fizeram os discípulos e que podemos realizar também nós: o anúncio de Jesus, o 

discernimento com Jesus, o caminho atrás de Jesus. 

1. O anúncio de Jesus. À pergunta «e vós, quem dizeis que Eu sou?», respondeu Pedro como 

representante de todo o grupo: «Tu és o Messias». Em poucas palavras, Pedro disse tudo. A resposta está 

certa, mas surpreendentemente, depois de tal reconhecimento, Jesus ordena severamente que «não 

dissessem isto a ninguém» (8, 30). Por que motivo uma proibição tão drástica? Por uma razão concreta: 

dizer que Jesus é o Messias, o Cristo, é exato mas incompleto. Existe sempre o risco de anunciar um 

falso messianismo: aquele segundo os homens e não segundo Deus. Por isso, a partir daquele momento, 

Jesus começa a revelar a sua identidade: a identidade pascal, aquela que encontramos na Eucaristia. 

Explica que a sua missão havia certamente de culminar na glória da ressurreição, mas passando pela 

humilhação da cruz; ou seja, desenrolar-se-ia segundo a sabedoria de Deus, «que – como diz São Paulo 

– não é deste mundo, nem dos chefes deste mundo» (1 Cor 2, 6). Jesus impõe silêncio sobre a sua 

identidade messiânica, mas não sobre a cruz que O espera. Pelo contrário – observa o evangelista – Jesus 

começa a ensinar «abertamente» (Mc 8, 32) que «o Filho do Homem tinha de sofrer muito e ser rejeitado 



pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da Lei, e ser morto e ressuscitar depois de três 

dias» (8, 31). 

Perante este anúncio de Jesus, um anúncio surpreendente, também nós podemos sentir-nos 

apavorados. Gostaríamos, também nós, dum messias poderoso, em vez dum servo crucificado. Diante de 

nós está a Eucaristia, para nos recordar quem é Deus; não o faz com palavras, mas de modo concreto, 

mostrando-nos Deus como Pão partido, como Amor crucificado e doado. Podemos acrescentar muitas 

cerimónias, mas o Senhor permanece ali na simplicidade dum Pão que se deixa partir, distribuir e comer. 

Para nos salvar, faz-Se servo; para nos dar vida, morre. Faz-nos bem deixar-nos surpreender pelo 

anúncio de Jesus; e aqui abre-se a segunda passagem. 

2. O discernimento com Jesus. Face ao anúncio do Senhor, a reação de Pedro é tipicamente 

humana: quando aparece a cruz, a perspetiva do sofrimento, o homem revolta-se. E Pedro, depois de ter 

confessado a realidade messiânica de Jesus, escandaliza-se com as palavras do Mestre e tenta dissuadi-

Lo de prosseguir o seu caminho. A cruz nunca está na moda: ontem, como hoje. Mas cura por dentro. É 

diante do Crucificado que experimentamos uma benéfica luta interior, um áspero conflito entre «pensar 

segundo Deus» e «pensar segundo os homens». Dum lado, temos a lógica de Deus, que é a do amor 

humilde; o caminho de Deus evita qualquer imposição, ostentação e triunfalismo, visa sempre o bem dos 

outros, indo até ao sacrifício de si mesmo. Do outro, temos o «pensar segundo os homens»: é a lógica do 

mundo, presa às honras e privilégios, tendente ao prestígio e ao sucesso. O que conta aqui são a 

relevância e a força, aquilo que chama a atenção da maioria e sabe afirmar-se perante os outros. 

Encandeado por esta perspetiva, Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-Lo (cf. 8, 32). 

Pode acontecer também connosco chamar o Senhor «à parte», colocá-Lo num canto do coração, 

continuando a considerar-nos pessoas religiosas e boas, e prosseguir pelo nosso caminho sem nos 

deixarmos conquistar pela lógica de Jesus. Entretanto, Ele acompanha-nos nesta luta interior, porque 

deseja que nós, como os Apóstolos, escolhamos a sua parte. Há a parte de Deus, como há a parte do 

mundo… A diferença não está entre quem é religioso e quem não o é; a diferença crucial está entre o 

Deus verdadeiro e o deus que é o nosso eu. Que grande distância existe entre Aquele que reina 

silenciosamente na cruz e aquele falso deus que gostaríamos de ver reinar pela força e reduzir ao silêncio 

os nossos inimigos! Como é diverso Cristo, que Se nos propõe só com amor, comparado com os messias 

poderosos e vencedores, lisonjeados pelo mundo! Jesus sacode-nos, não se contenta com declarações de 

fé, pede-nos que purifiquemos a nossa religiosidade diante da sua cruz, diante da Eucaristia. Faz-nos 

bem permanecer em adoração diante da Eucaristia, para contemplarmos a fragilidade de Deus. 

Dediquemos tempo à adoração. Deixemos que Jesus, Pão vivo, cure os nossos fechamentos e nos abra à 

partilha: nos cure da rigidez e de nos fecharmos em nós mesmos, nos livre da escravidão paralisante da 

defesa da nossa imagem e nos inspire a segui-Lo para onde Ele nos quer conduzir. Assim chegamos à 

terceira passagem… 

3. O caminho atrás de Jesus: «Vai para trás de Mim, satanás» (8, 33). Assim, com uma ordem 

enérgica e forte, Jesus faz Pedro reentrar em si. Mas o Senhor, quando manda uma coisa, na realidade 

está ali presente, pronto a dá-la. E Pedro acolhe a graça de «dar um passo atrás». O caminho cristão não 

é uma corrida ao sucesso, mas começa com um passo atrás, com um descentramento que liberta, com o 

retirar-se do centro da vida. Então Pedro reconhece que o centro não é «o seu Jesus», mas o 

verdadeiro Jesus. Voltará a cair, mas de perdão em perdão irá reconhecendo cada vez melhor o rosto de 

Deus. E passará duma admiração estéril por Cristo à imitação concreta de Cristo. 

Que significa caminhar atrás de Jesus? É avançar na vida com a sua própria confiança, a de 

sermos filhos amados de Deus. É percorrer o mesmo caminho do Mestre, que veio para servir e não para 

ser servido (cf. Mc 10, 45). É dirigir dia a dia os nossos passos ao encontro do irmão. A isto mesmo nos 

impele a Eucaristia: a sentir-nos um só Corpo, a fazer-nos em pedaços para os outros. Queridos irmãos e 

irmãs, deixemos que o encontro com Jesus na Eucaristia nos transforme, como transformou os grandes e 

corajosos Santos que honrais: penso em Santo Estêvão e Santa Isabel. À semelhança deles, não nos 

contentemos com pouco; não nos resignemos com uma fé que vive de ritos e repetições, abramo-nos à 

novidade escandalosa de Deus crucificado e ressuscitado, Pão partido para dar vida ao mundo. 

Viveremos na alegria, e seremos portadores de alegria. 

Ponto de chegada dum percurso, oxalá este Congresso Eucarístico seja sobretudo um ponto de 

partida. Pois o caminho atrás de Jesus convida a olhar para a frente, a acolher a viragem da graça, a 



fazer reviver em nós cada dia aquela pergunta que o Senhor, como em Cesareia de Filipe, nos dirige a 

nós, seus discípulos: E vós, quem dizeis que Eu sou? 

---------------------------------------------------------------. 

Angelus no final da Missa de encerramento do LII Congresso Eucarístico Internacional 
(Budapeste – Praça dos Heróis, 12 de setembro de 2021) 

Queridos irmãos e irmãs, 

Eucaristia significa «ação de graças» e, no final desta Celebração que encerra o Congresso 

Eucarístico Internacional e a minha visita a Budapeste, gostaria de dar graças com todo o coração. 

Obrigado à grande família cristã húngara, que desejo abraçar nos seus ritos, na sua história, nos irmãos e 

irmãs católicos e doutras Confissões, todos a caminho rumo à plena unidade. A propósito, saúdo 

cordialmente o Patriarca Bartolomeu, Irmão que nos honra com a sua presença. Obrigado em particular 

aos meus amados Irmãos Bispos, aos sacerdotes, aos consagrados e consagradas, e a todos vós, queridos 

fiéis! Um agradecimento especial a quem tanto trabalhou para a realização do Congresso Eucarístico e 

deste dia. 

Ao mesmo tempo que renovo a minha gratidão às autoridades civis e religiosas que me 

acolheram, gostaria de dizer köszönöm [obrigado] ao povo da Hungria. O hino do Congresso refere-se a 

vós nestes termos: «Durante mil anos, a cruz foi a coluna da tua salvação; também agora o sinal de 

Cristo seja para ti a promessa dum futuro melhor». Isto mesmo vos desejo: que a cruz seja a vossa ponte 

entre o passado e o futuro. O sentimento religioso é a seiva vital desta nação, tão afeiçoada às suas 

raízes. Mas a cruz plantada no solo, além de nos convidar a que nos enraizemos bem, ergue e estende os 

seus braços a todos: exorta a manter firmes as raízes, mas sem entrincheiramentos; a beber nas fontes, 

abrindo-nos aos sedentos do nosso tempo. O meu desejo é que sejais assim: alicerçados e abertos, 

enraizados e respeitadores. Isten éltessen [felicidades]! A «Cruz da Missão» é o símbolo deste 

Congresso: que vos leve a anunciar, com a vida, o Evangelho libertador da ternura sem limites de Deus 

por cada um. Na atual carestia de amor, é o alimento que o homem espera. 

Hoje, não muito longe daqui, em Varsóvia, são beatificadas duas testemunhas do Evangelho: o 

Cardeal Estêvão Wyszyński e Isabel Czacka, fundadora das Irmãs Franciscanas Servas da Cruz. Duas 

figuras que conheceram de perto a cruz: o Primaz da Polónia, preso e segregado, manteve-se sempre um 

pastor corajoso segundo o coração de Cristo, arauto da liberdade e da dignidade humana; a Irmã Isabel, 

que perdeu a visão muito jovem, dedicou toda a sua vida a ajudar os cegos. Que o exemplo dos novos 

Beatos nos estimule a transformar as trevas em luz, com a força do amor. 

Por fim, rezemos a oração do Angelus neste dia em que veneramos o Santíssimo Nome de Maria. 

Antigamente vós, húngaros, por respeito não pronunciáveis o nome de Maria, invocando-A com o 

mesmo título honorífico usado para a rainha. Que a «Bem-aventurada Rainha, vossa antiga Padroeira», 

vos acompanhe e abençoe! A partir desta grande cidade, a minha Bênção quer chegar a todos, 

especialmente às crianças e aos jovens, aos idosos e aos enfermos, aos pobres e aos marginalizados. 

Convosco e por vós, digo: Isten, áldd meg a magyart [Deus abençoe os húngaros]! 

---------------------------------------------------------------. 

ENCONTRO ECUMÊNICO 

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO 
Nunciatura Apostólica de Bratislava - domingo, 12 de setembro de 2021 

Queridos membros do Conselho Ecuménico das Igrejas na República Eslovaca, 

Saúdo-vos cordialmente e vos agradeço terdes acolhido o convite para me vir encontrar: eu, 

peregrino na Eslováquia, vós, hóspedes bem-vindos na Nunciatura! Estou contente por o primeiro 

encontro ser convosco: constitui um sinal de que a fé cristã é – e quer ser – neste país semente de 

unidade e fermento de fraternidade. Obrigado, Beatitude, Irmão Rastislav, pela sua presença; obrigado, 

querido Bispo Ivan, Presidente do Conselho Ecuménico, pelas palavras que me dirigiu, nelas 

testemunhando o empenho em querer continuar a caminhar juntos para passar do conflito à comunhão. 

O caminho das vossas comunidades pôde ser retomado após os anos da perseguição ateia em que 

a liberdade religiosa esteve impedida ou sujeita a dura prova. Depois, finalmente, aquela chegou. E 

agora tendes em comum uma parte do caminho, experimentando como é belo, mas ao mesmo tempo 

difícil, viver a fé em liberdade. De facto, existe a tentação de voltar a ser escravos, não certamente dum 

regime, mas duma escravidão ainda pior: a interior. 



Para isto mesmo, advertia Dostoiévski numa célebre narrativa, O Grande Inquisidor. Jesus 

voltou à terra e foi preso. O inquisidor dirige-Lhe palavras mordazes: a acusação que Lhe faz é 

precisamente a de ter dado demasiada importância à liberdade dos homens. Diz-Lhe: «Queres ir pelo 

mundo e vais de mãos vazias, com uma promessa de liberdade que eles, na sua simplicidade e no seu 

natural desregramento, não podem sequer compreender e de que têm medo; porque é que nada foi nunca 

tão insuportável para o homem e para a sociedade humana como a liberdade?» (Os Irmãos Karamázov, 

Lisboa 2012, p. 258). E insiste, acrescentando que os homens estão dispostos a trocar, de boa vontade, a 

sua liberdade por uma escravidão mais cómoda – a de sujeitar-se a quem decida por eles –, contanto que 

tenham pão e segurança. Chega assim ao ponto de censurar Jesus por não ter querido tornar-Se César 

para dominar a consciência dos homens e estabelecer a paz pela força. Em vez disso, continuou a 

preferir a liberdade para o homem, enquanto a humanidade reivindica apenas «pão e pouco mais». 

Queridos Irmãos, que isto não aconteça connosco! Ajudemo-nos a não cair na armadilha de nos 

contentarmos com pão e pouco mais. Pois este risco sobrevém quando a situação se normaliza, quando 

nos estabelecemos e acomodamos desejando levar uma vida tranquila. Assim, o objetivo em vista deixa 

de ser a liberdade «que temos em Cristo Jesus» (Gal 2, 4), a sua verdade que nos faz livres (cf. Jo 8, 32), 

e passa a ser a obtenção de espaços e privilégios, que, segundo o Evangelho, são «pão e pouco mais». 

Daqui, do coração da Europa, perguntemo-nos: Será que nós, cristãos, perdemos um pouco o ardor do 

anúncio e a profecia do testemunho? É a verdade do Evangelho que nos faz livres, ou então sentimo-nos 

livres quando alcançamos zonas de conforto que nos permitem gerir a vida e avançar tranquilos sem 

particulares contratempos? Mais ainda: contentando-nos com pão e segurança, será que não perdemos o 

ímpeto na busca da unidade que Jesus implorou, uma unidade que certamente requer a liberdade madura 

de opções fortes, renúncias e sacrifícios, mas é a premissa para que o mundo creia (cf. Jo 17, 21)? Não 

nos preocupemos apenas com o que possa ser útil às nossas próprias comunidades; a liberdade do irmão 

e da irmã é também a nossa liberdade, porque, sem a dele e a dela, não será plena a nossa liberdade. 

Aqui, a evangelização nasceu de modo fraterno, trazendo impresso o selo dos santos irmãos de 

Tessalónica, Cirilo e Metódio. Que eles, testemunhas dum cristianismo ainda unido e inflamado pelo 

ardor do anúncio, nos ajudem a continuar o caminho, cultivando entre nós a comunhão fraterna no nome 

de Jesus. Caso contrário, como podemos desejar uma Europa que reencontre as suas raízes cristãs, se 

somos nós os primeiros desarraigados da plena comunhão? Como podemos sonhar com uma Europa 

livre de ideologias, se não temos a coragem de antepor a liberdade de Jesus às necessidades dos grupos 

particulares de crentes? É difícil exigir uma Europa mais fecundada pelo Evangelho sem se preocupar 

com o facto de ainda não estarmos plenamente unidos entre nós no continente e sem cuidarmos uns dos 

outros. Cálculos de conveniência, razões históricas e laços políticos não podem ser obstáculos 

irremovíveis no nosso caminho. Que os Santos Cirilo e Metódio, «precursores do ecumenismo» (São 

João Paulo II, Carta enc. Slavorum Apostoli, 14), nos ajudem a trabalhar pela reconciliação das 

diferenças no Espírito Santo; por uma unidade que, sem ser uniformidade, se revele sinal e testemunho 

da liberdade de Cristo, o Senhor que desata as amarras do passado e nos cura dos medos e da timidez. 

No seu tempo, Cirilo e Metódio tornaram possível que a Palavra de Deus se encarnasse nestas 

terras (cf. Jo 1, 14). Gostaria de partilhar convosco duas sugestões nesta perspetiva, conselhos fraternos 

para a difusão do Evangelho da liberdade e da unidade no tempo atual. O primeiro conselho, a primeira 

sugestão diz respeito à contemplação. Um traço distintivo dos povos eslavos, que cabe a vós unidos 

conservar, é a dimensão contemplativa, que ultrapassa as conceptualizações filosóficas e mesmo 

teológicas a partir duma fé vivida que sabe acolher o mistério. Ajudai-vos mutuamente a cultivar esta 

tradição espiritual de que a Europa tanto necessita: particularmente tem sede dela o Ocidente eclesial 

para redescobrir a beleza da adoração de Deus e a importância de não conceber a comunidade de fé 

primariamente segundo uma eficiência programática e funcional. 

O segundo conselho, por sua vez, diz respeito à ação. A unidade não se alcança tanto com os 

bons propósitos e a adesão a qualquer valor comum, como sobretudo fazendo algo em conjunto por 

aqueles que mais nos aproximam do Senhor. Quem são? Os pobres, porque neles está presente Jesus (cf. 

Mt 25, 40). A partilha da caridade abre horizontes mais amplos e ajuda a caminhar mais rápido, 

superando preconceitos e equívocos. Trata-se de um traço que encontra também genuína aceitação neste 

país, como demonstra esta estupenda passagem dum poema que se aprende de cor na escola: «Quando 

uma mão estrangeira bate à nossa porta com sincera confiança: seja quem for, venha de perto ou de 

longe, chegue de dia ou de noite, aguarda-o sobre a nossa mesa o dom de Deus» (Samo Chalupka, Mor 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_19850602_slavorum-apostoli.html


ho!, 1864). Que o dom de Deus esteja presente sobre a mesa de todos, pois, embora ainda não possamos 

partilhar a mesma Mesa Eucarística, podemos hospedar juntos Jesus, servindo-O nos pobres. Será um 

sinal mais sugestivo do que muitas palavras, que ajudará a sociedade civil a compreender, especialmente 

neste período doloroso, que só estando do lado dos mais fracos poderemos sair verdadeiramente todos 

juntos da pandemia. 

Queridos irmãos, agradeço-vos a vossa presença e o vosso caminho: o caráter sereno e acolhedor, 

típico do povo eslovaco, a tradicional convivência pacífica entre vós, e a vossa colaboração em prol do 

bem do país são elementos preciosos para o crescimento do Evangelho. Encorajo-vos a prosseguir no 

caminho ecuménico, tesouro irrenunciável e valioso. Asseguro a vossa recordação nas minhas orações e 

peço-vos, por favor, que rezeis por mim. Obrigado! 

------------------------------------------------------------. 
 
 
 
 
 

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO A BUDAPESTE POR OCASIÃO DA 

SANTA MISSA CONCLUSIVA DO 52° CONGRESSO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL E À 

ESLOVÁQUIA  (12-15 DE SETEMBRO DE 2021) 

ENCONTRO COM AS AUTORIDADES, A SOCIEDADE CIVIL E O CORPO 

DIPLOMÁTICO  

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO 
Jardim do Palácio Presidencial, Bratislava, segunda-feira, 13 de setembro de 2021 

Senhora Presidente, 

Membros do Governo e do Corpo Diplomático, 

Ilustres autoridades civis e religiosas, 

Senhoras e senhores! 

Agradeço à Presidente Zuzana Čaputová as palavras de boas-vindas que me dirigiu em nome 

pessoal e vosso e da população. Saúdo-vos a todos, exprimindo a minha alegria por estar na Eslováquia. 

Vim como peregrino a um país jovem mas com uma história antiga, a uma terra com raízes profundas 

situada no coração da Europa. Encontro-me verdadeiramente na chamada «terra-de-meio», testemunha 

de tantas variações. Estes territórios serviram como fronteira ao Império Romano e foram locais de 

interação entre o cristianismo ocidental e oriental; da grande Morávia ao Reino da Hungria, da 

República da Checoslováquia aos dias de hoje, soubestes, por entre tantas provações, integrar-vos e 

distinguir-vos de modo essencialmente pacífico: há vinte e oito anos, o mundo admirou o nascimento 

sem conflitos de dois países independentes. 

Esta história convida a Eslováquia a ser uma mensagem de paz no coração da Europa. Assim o 

sugere a grande faixa azul da vossa bandeira, que simboliza a fraternidade com os povos eslavos. 

Precisamos de fraternidade para promover uma integração de que há cada vez mais necessidade. Sente-

se a sua urgência atualmente, num momento em que, depois de meses muito duros de pandemia, se 

prognostica – embora com muitas dificuldades – o tão almejado recomeço económico, favorecido pelos 

planos de retoma da União Europeia. Mas pode-se correr o risco de se deixar levar pela pressa e a 

sedução do lucro, gerando uma euforia passageira que, em vez de unir, divide. Além disso, num mundo 

onde todos estamos interligados, onde todos habitamos uma «terra-de-meio», a mera recuperação 

económica não é suficiente. Enquanto em várias frentes continuam as lutas pela supremacia, que este 

país reafirme a sua mensagem de integração e paz, e a Europa se destaque por uma solidariedade que, 

ultrapassando as suas fronteiras, possa colocá-la de novo no centro da história. 

A história eslovaca está indelevelmente marcada pela fé. Oxalá esta ajude a alimentar de modo 

conatural propósitos e sentimentos de fraternidade. Podeis bebê-los nas vidas grandiosas dos santos 

irmãos Cirilo e Metódio. Espalharam o Evangelho, quando os cristãos do continente estavam unidos; e 

ainda hoje unem as diversas Confissões desta terra. Faziam-se reconhecer por todos e buscavam a 

comunhão com todos: eslavos, gregos e latinos. Assim, a solidez da sua fé traduzia-se numa espontânea 

abertura. Trata-se duma herança que estais chamados a guardar na hora presente, para serdes, também 

neste tempo, um sinal de unidade. 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2021/outside/documents/budapest-slovacchia-2021.html
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Queridos amigos, que esta vocação à fraternidade nunca desapareça dos vossos corações, mas 

acompanhe sempre a estupenda autenticidade que vos carateriza. Sabeis reservar grande atenção à 

hospitalidade: admiro as típicas expressões da hospitalidade eslava, que oferece aos visitantes o pão e o 

sal. Gostaria agora de me deter um pouco nestes simples e preciosos dons, impregnados de Evangelho. 

O pão, escolhido por Deus para Se tornar presente entre nós, é essencial. A Escritura convida a 

não o acumular, mas a partilhá-lo. O pão de que fala o Evangelho é sempre dividido. É uma mensagem 

forte para a nossa vida comum: diz-nos que a verdadeira riqueza não consiste tanto em multiplicar o que 

temos, como sobretudo em partilhá-lo equitativamente com aqueles que nos rodeiam. O pão, cuja fração 

evoca a fragilidade, convida-nos de forma particular a cuidar dos mais frágeis. Que ninguém seja 

estigmatizado ou discriminado. O olhar cristão não vê, nos mais frágeis, um peso ou um problema, mas 

irmãos e irmãs que devem ser acompanhados e defendidos. 

O pão partido e equitativamente partilhado recorda a importância da justiça, de dar a cada um a 

oportunidade para se realizar. É preciso trabalhar para construir um futuro onde as leis se apliquem 

equitativamente a todos, com base numa justiça que nunca se deixe comprar. E, para que a justiça não 

fique uma ideia abstrata, mas se torne concreta como o pão, tem de se travar uma luta séria contra a 

corrupção começando por promover e difundir a legalidade. 

Mais, o pão aparece inseparavelmente ligado a um adjetivo: quotidiano (cf. Mt 6, 11), pão 

quotidiano. O pão de cada dia é o trabalho, que ocupa a maior parte da jornada. Como sem pão não há 

nutrição, também sem trabalho não há dignidade. Na base duma sociedade justa e fraterna, vigora o 

direito de ser proporcionado a cada um o pão do trabalho, para que ninguém se sinta marginalizado e se 

veja constrangido a abandonar a família e a terra de origem à procura de melhor sorte. 

«Vós sois o sal da terra» (Mt 5, 13). O primeiro símbolo que Jesus usa, ao ensinar os seus 

discípulos, é o sal. Antes de mais nada, este dá sabor aos alimentos, levando a pensar naquele sabor sem 

o qual a vida permanece insípida. Na verdade, não bastam estruturas organizadas e eficientes para tornar 

boa a convivência humana, é preciso sabor, o sabor da solidariedade. E como o sal só dá sabor 

dissolvendo-se, também a sociedade readquire sabor através da generosidade gratuita de quem se gasta 

pelos outros. É bom que os jovens, em particular, sejam motivados para isto, a fim de se sentirem 

protagonistas do futuro do país e o tenham a peito, enriquecendo com os seus sonhos e criatividade a 

história que os precedeu. Não há renovação sem os jovens; com frequência, porém, estes acabam 

iludidos por um espírito consumista que torna cinzenta a sua existência. Muitos, demasiados, na Europa 

arrastam-se cansados e frustrados pelo stresse dos ritmos de vida frenéticos e sem saber onde beber 

motivações e esperança. O ingrediente que falta é cuidar dos outros: sentir-se responsável por alguém dá 

sabor à vida e permite descobrir que, tudo aquilo que damos, na realidade é um dom que fazemos a nós 

mesmos. 

No tempo de Cristo, o sal, além de dar sabor, servia para conservar os alimentos, não os deixando 

deteriorar. Oxalá nunca permitais que os fragrantes sabores das vossas melhores tradições sejam 

estragados pela superficialidade do consumo e do lucro material; e, muito menos, pelas colonizações 

ideológicas. Até algumas décadas atrás, nestas terras, um pensamento único impedia a liberdade; hoje, 

outro pensamento único esvazia-a de sentido, reduzindo o progresso ao lucro e os direitos a meras 

carências individualistas. Hoje, como então, o sal da fé não é uma resposta segundo o mundo, não reside 

no ardor de empreender guerras culturais, mas na sementeira calma e paciente do Reino de Deus, a 

começar pelo testemunho de caridade, do amor. A vossa Constituição menciona o anseio de construir o 

país sobre a herança dos Santos Cirilo e Metódio, padroeiros da Europa. Sem imposições nem 

constrangimentos, eles fecundaram a cultura com o Evangelho gerando benéficos processos. Este é o 

caminho: não a luta pela conquista de espaços e relevância, mas a via indicada pelos Santos, a via das 

Bem-aventuranças. É daqui, das Bem-aventuranças, que brota a visão cristã da sociedade. 

Além disso, os santos Cirilo e Metódio mostraram que preservar o bem não significa repetir o 

passado, mas abrir-se ao novo sem se desenraizar. A vossa história conta muitos escritores, poetas e 

homens de cultura que foram o sal do país. E como o sal faz arder quando colocado nas feridas, também 

as suas vidas frequentemente passaram pelo crisol do sofrimento. Quantas personalidades ilustres foram 

encerradas na prisão, permanecendo interiormente livres e oferecendo exemplos refulgentes de coragem, 

coerência e resistência à injustiça e sobretudo de perdão. Isto é o sal da vossa terra. 

Entretanto a pandemia é a provação do nosso tempo. Ensinou-nos como é fácil, mesmo 

encontrando-se em igual situação, separar-nos e cada qual pensar apenas em si mesmo. Em vez disso, 



recomecemos por reconhecer que somos todos frágeis e necessitados dos outros. Seja como indivíduo 

seja como nação, ninguém se pode isolar. Acolhamos esta crise como um «apelo a repensar os nossos 

estilos de vida» (Carta Enc. Fratelli tutti, 33). Não adianta culpar o passado; o que é preciso é arregaçar 

as mangas para construirmos juntos o futuro. Espero que o façais com os olhos voltados para o alto, 

como quando contemplais os vossos esplêndidos montes Tatra. Lá, por entre os bosques e os picos que 

apontam para o céu, Deus parece mais próximo, e a criação revela-se como a casa intacta que hospedou 

tantas gerações ao longo dos séculos. Os vossos montes ligam numa única cadeia cimos e variegadas 

paisagens, e estendem-se para além das fronteiras do país unindo diversos povos na sua beleza. Cultivai 

esta beleza, a beleza do conjunto. Isto requer paciência, isto requer fadiga, isto requer coragem e 

partilha, isto requer zelo e criatividade. Mas é a obra humana que o Céu abençoa. Deus vos abençoe, 

Deus abençoe esta terra. Nech Boh žehná Slovensko [Deus abençoe a Eslováquia]. Obrigado! 

------------------------------------------------------------. 

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO A BUDAPESTE POR OCASIÃO DA 

SANTA MISSA CONCLUSIVA DO 52° CONGRESSO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL E À 

ESLOVÁQUIA  (12-15 DE SETEMBRO DE 2021) 

ENCONTRO COM OS BISPOS, SACERDOTES, RELIGIOSOS E RELIGIOSAS, 

SEMINARISTA E CATEQUISTAS   

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO 
Catedral de São Martinho, Bratislava, 

Segunda-feira, 13 de setembro de 2021 

Amados Irmãos Bispos, 

Caros sacerdotes, religiosos, religiosas e seminaristas, 

Queridos catequistas, irmãs e irmãos, bom dia! 

Saúdo-vos com alegria e agradeço a D. Stanislav Zvolenský as palavras que me dirigiu. Obrigado 

pelo convite a sentir-me em casa: venho como vosso irmão e, por isso, sinto-me um de vós. Estou aqui 

para partilhar o vosso caminho – é isto que deve fazer o bispo, o Papa –, partilhar os vossos 

interrogativos, partilhar as expetativas e esperanças desta Igreja e deste país. A propósito do país, acabei 

de dizer à Senhora Presidente que a Eslováquia é uma poesia! Partilhar era o estilo da primeira 

Comunidade cristã: mostravam-se assíduos e concordes, caminhavam juntos (cf. At 1, 12-14). Também 

litigavam, mas caminhavam juntos. 

Tal é a primeira coisa de que necessitamos: uma Igreja que caminhe em conjunto, percorrendo as 

estradas da vida com a chama do Evangelho acesa. A Igreja não é uma fortaleza, não é um potentado, 

um castelo situado no alto que olha, distante e autossuficiente, para o mundo. Aqui, em Bratislava, o 

castelo já existe; e é muito lindo! Mas a Igreja é a comunidade que deseja atrair para Cristo mediante a 

alegria do Evangelho, não o castelo! A Igreja é o fermento que faz levedar, no seio da massa do mundo, 

o Reino do amor e da paz. Por favor, não cedamos à tentação da magnificência, da grandeza mundana. A 

Igreja deve ser humilde como era Jesus, que Se despojou de tudo, fazendo-Se pobre para nos enriquecer 

(cf. 2 Cor 8, 9): foi assim que veio habitar entre nós e curar a nossa humanidade ferida. 

Olhai! É bela uma Igreja humilde que não se separa do mundo nem olha a vida com indiferença, 

mas habita dentro dela. Habitar dentro – não o esqueçamos – é partilhar, caminhar juntos, acolher os 

interrogativos e as expetativas do povo. Isto ajuda-nos a sair da autorreferencialidade: o centro da 

Igreja… Quem é o centro da Igreja? Não é a Igreja. E quando a Igreja se fixa em si mesma, acaba como 

a mulher do Evangelho: curvada sobre si mesma, olhando o umbigo (cf. Lc 13, 10-13). O centro da 

Igreja não é ela própria. Abandonemos a preocupação excessiva connosco mesmos, com as nossas 

estruturas, com o modo como a sociedade nos olha. No fim, isso levar-nos-á a uma «teologia da 

maquilhagem»… Ver como nos maquilhamos melhor! Em vez disso, mergulhemos na vida real – a vida 

real – das pessoas e perguntemo-nos: Quais são as necessidades e os anseios espirituais do nosso povo? 

O que é que se espera da Igreja? Parece-me importante tentar responder a essas perguntas e acodem-me 

à mente três palavras. 

A primeira é liberdade. Sem liberdade não há verdadeira humanidade, porque o ser humano foi 

criado livre e para permanecer livre. Os dramáticos períodos da história do vosso país são uma grande 

lição: quando a liberdade foi ferida, violada e suprimida, a humanidade degradou-se e sobrevieram as 

tempestades da violência, coerção e privação de direitos. 
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Entretanto a liberdade não é uma conquista automática, que permanece igual duma vez por todas. 

Não o é! A liberdade é sempre um caminho, por vezes cansativo, que se deve retomar continuamente, 

lutar diariamente por ela. Para ser verdadeiramente livre, não basta sê-lo exteriormente ou nas estruturas 

da sociedade. A liberdade chama cada um a ser responsável pelas próprias opções, a discernir, a levar 

por diante os processos da vida. Isto é cansativo, isto assusta-nos. Às vezes, é mais cómodo não se 

deixar envolver pelas situações concretas e continuar a repetir o passado, sem se empenhar de coração, 

sem correr o risco da decisão: é melhor arrastar a vida fazendo aquilo que outros – talvez a maioria ou a 

opinião pública, as coisas que nos impingem os mass-media – decidam por nós. É errado! Hoje tantas 

vezes fazemos as coisas que os mass-media decidem por nós. E perde-se a liberdade. Recordemos a 

história do povo de Israel: sofria sob a tirania do Faraó, era escravo; depois é libertado pelo Senhor, mas 

para se tornar verdadeiramente livre, e não apenas liberto dos inimigos, tem de atravessar o deserto, um 

caminho cansativo. E vinha-lhe ao pensamento: «Quase era melhor antes; pelo menos tínhamos um 

pouco de cebolas para comer...». Uma grande tentação: considerar melhor um pouco de cebolas que a 

fadiga e o risco da liberdade. Esta é uma das tentações. Ontem, ao dirigir-me ao grupo ecuménico, 

lembrava «O grande inquisidor» de Dostoievskij. Cristo volta secretamente à terra e o inquisidor 

repreende-O por ter dado a liberdade aos homens. Um pouco de pão e qualquer outra coisinha bastam; 

um pouco de pão e algo mais é o suficiente. Sempre a mesma tentação: a tentação das cebolas. Melhor 

um pouco de cebolas e pão do que a fadiga e o risco da liberdade. Deixo isto à vossa reflexão. 

Também na Igreja, pode às vezes insidiar-nos esta ideia: ter todas as coisas predefinidas, as leis a 

observar, a segurança e a uniformidade, é melhor do que ser cristão responsável e adulto, que pensa, 

interpela a própria consciência e se deixa questionar. É o princípio da casuística: tudo regulado… Na 

vida espiritual e eclesial, há a tentação de procurar uma falsa paz que nos deixa tranquilos, em vez do 

fogo do Evangelho que nos desinquieta, que nos transforma. A segurança das cebolas do Egito é mais 

confortável que as incógnitas do deserto. Mas uma Igreja que não deixa espaço para a aventura da 

liberdade, mesmo na vida espiritual, corre o risco de se tornar um lugar rígido e fechado. Talvez alguns 

se habituaram a isto; mas muitos outros, sobretudo nas novas gerações, não são atraídos por uma 

proposta de fé que não lhes deixa liberdade interior, não são atraídos por uma Igreja onde é preciso 

pensarem todos da mesma maneira e obedecerem cegamente. 

Caríssimos, não tenhais medo de formar as pessoas para uma relação madura e livre com Deus. É 

importante esta relação. Talvez isto nos dê a impressão de não poder controlar tudo, de perder força e 

autoridade; mas a Igreja de Cristo não quer dominar as consciências e ocupar os espaços, quer ser uma 

«fonte» de esperança na vida das pessoas. É um risco, é um desafio. Digo-o sobretudo aos Pastores: vós 

exerceis o ministério num país onde muitas coisas mudaram rapidamente e tiveram início muitos 

processos democráticos, mas a liberdade ainda é frágil. É-o sobretudo no coração e na mente das 

pessoas. Por isso encorajo-vos a fazê-las crescer livres duma religiosidade rígida. Que saiam disto e 

cresçam livres! Que ninguém se sinta oprimido. Possa cada um descobrir a liberdade do Evangelho, 

entrando gradualmente na relação com Deus, com a confiança de quem sabe que Lhe pode apresentar a 

sua própria história e as suas feridas sem medo nem fingimento, sem se preocupar em defender a própria 

imagem. Poder dizer: «sou pecador», mas dizê-lo com sinceridade. Não bater no peito e, depois, 

continuar a crer-se justo. A liberdade. Que o anúncio do Evangelho seja libertador, nunca opressivo; e a 

Igreja, sinal de liberdade e acolhimento. 

Tenho a certeza que nunca se saberá donde veio isto que vos digo. Foi uma coisa que aconteceu 

há tempos: a carta dum bispo, falando dum Núncio. Dizia: «Bem! Estivemos 400 anos sob o domínio 

dos turcos, e sofremos. Depois, 50 sob o comunismo, e sofremos. Mas os sete anos com este Núncio 

foram piores que as outras duas coisas!» Às vezes pergunto-me: Quantas pessoas podem dizer o mesmo 

do bispo que têm ou do pároco? Quantos? Não; sem liberdade, sem paternidade, as coisas não 

funcionam. 

Segunda palavra (a primeira era liberdade): criatividade. Sois filhos duma grande tradição. A 

vossa experiência religiosa encontra a sua nascente na pregação e ministério das luminosas figuras dos 

Santos Cirilo e Metódio. Eles ensinam-nos que a evangelização não é jamais uma simples repetição do 

passado. A alegria do Evangelho é sempre Cristo, mas os caminhos para que esta boa nova progrida no 

tempo e na história são diversos. Os caminhos são todos diversos. Cirilo e Metódio percorreram juntos 

esta parte do continente europeu e, ardendo de paixão pela proclamação do Evangelho, chegaram a 

inventar um novo alfabeto para a tradução da Bíblia, dos textos litúrgicos e da doutrina cristã. Foi assim 
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que se tornaram apóstolos da inculturação da fé entre vós. Foram inventores de novas linguagens para 

transmitir o Evangelho, foram criativos na tradução da mensagem cristã, estiveram tão próximos da 

história dos povos que chegaram ao ponto de falar a sua língua e assimilar a sua cultura. Por acaso não 

precisa disto, também hoje, a Eslováquia? – pergunto-me. Porventura não será esta a tarefa mais urgente 

da Igreja entre os povos da Europa: encontrar novos «alfabetos» para anunciar a fé? Como pano de 

fundo temos uma rica tradição cristã, mas hoje, na vida de muitas pessoas, permanece a lembrança dum 

passado que já não lhes fala deixando de orientar as opções da sua existência. À vista da perda do 

sentido de Deus e da alegria da fé, não adianta lamentar-se, entrincheirar-se num catolicismo defensivo, 

julgar e acusar o mundo de ser mau. Não ajuda! O que ajuda é a criatividade do Evangelho. Atenção! O 

Evangelho não foi encerrado ainda; permanece aberto! É vigoroso, está cheio de vigor, continua. 

Recordemos como fizeram aqueles homens que queriam levar a Jesus um paralítico e não conseguiam 

passar pela porta da frente. Abriram um buraco no teto, e baixaram-no do alto (cf. Mc 2, 1-5). Foram 

criativos… À vista da dificuldade – «e como fazemos? Ah! Fazemos assim…» À vista talvez duma 

geração que não acredita, que perdeu o sentido da fé, ou que reduziu a fé a um hábito ou a uma cultura 

mais ou menos aceitável, procuremos abrir um buraco… Sejamos criativos! Liberdade, criatividade... 

Como é belo quando sabemos encontrar novos caminhos, modos e linguagens para anunciar o 

Evangelho! E podemos ajudar com a criatividade humana: esta possibilidade existe também em cada um 

de nós, mas o grande criativo é o Espírito Santo! É Ele que nos impele a ser criativos! Se com a nossa 

pregação e a nossa pastoral já não conseguimos entrar pelo caminho ordinário, procuremos abrir espaços 

diversos, experimentemos outros caminhos. 

E aqui abro um parêntese. A pregação. Alguém me disse que, na Evangelii gaudium, me detive 

demasiado na homilia. Fi-lo, porque é um dos problemas deste tempo. É verdade que a homilia não é um 

sacramento, como pretendiam alguns protestantes, mas é um sacramental! Não é um sermão de 

Quaresma; é uma coisa diferente. Está no coração da Eucaristia. E pensemos nos fiéis, que têm de ouvir 

homilias de 40 minutos, 50 minutos, sobre temas que não compreendem, que não os tocam… Por favor, 

padres e bispos, pensai bem como preparar a homilia, como fazê-la, para que haja um contacto com as 

pessoas e sejam inspiradas pelo texto bíblico. Uma homilia, habitualmente, não deve ultrapassar os dez 

minutos, porque as pessoas, depois de oito minutos, perdem a atenção, a não ser que seja muito 

interessante. Mas o tempo deveria ser de 10 a 15 minutos; não mais. Tive um professor de homilética 

que dizia que uma homilia deve possuir coerência interna: uma ideia, uma imagem e um afeto; que as 

pessoas saiam com uma ideia, uma imagem e algo que tocou no seu coração. Assim, simples, é o 

anúncio do Evangelho! Assim pregava Jesus, que tomava como exemplo os pássaros, os campos… 

coisas concretas, mas que as pessoas entendiam. Desculpai por ter voltado a este tema, mas preocupa-

me... [aplausos] Permiti-me uma observação maliciosa: os aplausos começaram pelas irmãs, que são 

vítimas das nossas homilias! 

Cirilo e Metódio deram início a esta criatividade nova, praticaram-na, ensinando-nos que o 

Evangelho não pode crescer, se não estiver enraizado na cultura dum povo, isto é, nos seus símbolos, 

interrogativos, palavras, modos de ser. Como sabeis, os dois irmãos foram obstaculizados e muito 

perseguidos. Foram acusados de heresia, porque ousaram traduzir a língua da fé. Entra aqui a ideologia 

que surge da tentação de uniformizar. Por detrás de nos querer uniformizados, há uma ideologia. Mas a 

evangelização é um processo de inculturação: é semente fecunda de novidade, é a novidade do Espírito 

que renova todas as coisas. O lavrador semeia – diz Jesus –, depois vai para casa e dorme. Não se 

levanta para ver se cresce, se germina... É Deus que dá o crescimento. Neste sentido, não controlemos 

demasiado a vida: deixemos que a vida cresça, como fizeram Cirilo e Metódio. Cabe a nós semear bem e 

guardar como pais, sim. O lavrador guarda, mas não vai lá ver todos os dias como cresce. Se fizer isto, 

mata a planta. 

Liberdade, criatividade e, por fim, o diálogo. Uma Igreja que forma para a liberdade interior e 

responsável, que sabe ser criativa mergulhando na história e na cultura, é também uma Igreja que sabe 

dialogar com o mundo, com quem confessa Cristo sem ser «dos nossos», com quem vive a fadiga duma 

busca religiosa, e até mesmo com quem não crê. Não é seletiva, de um grupo pequeno! Dialoga com 

todos: com os crentes, com os que vivem a santidade, com os tíbios e com os não crentes. Fala com 

todos. É uma Igreja que, a exemplo de Cirilo e Metódio, une e mantém juntos o Oriente e o Ocidente, 

diferentes tradições e sensibilidades. Uma Comunidade que, anunciando o Evangelho do amor, faz 
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brotar a comunhão, a amizade e o diálogo entre os crentes, entre as diferentes Confissões cristãs e entre 

os povos. 

A unidade, a comunhão e o diálogo são sempre frágeis, especialmente quando à retaguarda existe 

uma história de sofrimento, que deixou cicatrizes. A recordação das feridas pode fazer-nos cair no 

ressentimento, na desconfiança e até no desprezo, levando-nos a erguer barreiras contra quem é diferente 

de nós. Mas as feridas podem também ser passagem, abertura que, imitando as chagas do Senhor, fazem 

passar a misericórdia de Deus, a sua graça que muda a vida e nos transforma em obreiros de paz e 

reconciliação. Sei que tendes este provérbio: «A quem te atira uma pedra, tu dá-lhe um pão». Isto serve-

nos de inspiração. É muito evangélico! É o convite de Jesus a romper o círculo vicioso e destruidor da 

violência, apresentando a outra face a quem nos bate, para vencer o mal com o bem (cf. Rm 12, 21). 

Impressiona-me um detalhe da história do Cardeal Korec. Era um cardeal jesuíta, perseguido pelo 

regime, encarcerado, forçado a trabalhar duramente até que adoeceu. Quando foi a Roma no Jubileu do 

ano 2000, deslocou-se às catacumbas e acendeu uma vela pelos seus perseguidores, implorando para eles 

misericórdia. Isto é Evangelho! Isto é Evangelho! Cresce na vida e na história através do amor humilde, 

através do amor paciente. 

Caríssimas e caríssimos, agradeço a Deus por estar entre vós, e de coração vos agradeço pelo que 

fazeis e sois, e por aquilo que fareis inspirando-vos nesta homilia, que é também uma semente que estou 

a semear… Vejamos se crescem as plantas! Faço votos de que continueis o vosso caminho na liberdade 

do Evangelho, na criatividade da fé e no diálogo que brota da misericórdia de Deus, que nos fez irmãos e 

irmãs e nos chama a ser artífices de paz e concórdia. De coração vos abençoo. E, por favor, rezai por 

mim. Obrigado! 

----------------------------------------------------------------------. 

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO A BUDAPESTE POR OCASIÃO DA 

SANTA MISSA CONCLUSIVA DO 52° CONGRESSO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL E À 

ESLOVÁQUIA  (12-15 DE SETEMBRO DE 2021) 

VISITA PRIVADA AO "CENTRO BELÉM" 

PALAVRAS IMPROVISADAS PELO SANTO PADRE 
Segunda-feira, 13 de setembro de 2021 

Boa tarde a todos vós! 

Estou feliz por poder visitar-vos, estar no meio de vós! Estou muito feliz. Obrigado por me 

receberem! 

E agradeço imenso às Irmãs pelo trabalho que realizam: trabalho de acolhimento, ajuda, 

acompanhamento. Muito obrigado! Agradeço às mães, aos pais que estão aqui com os filhos; e agradeço 

a todos os adolescentes por estarem aqui neste momento. Também o Senhor está connosco: quando 

estamos juntos, assim felizes, o Senhor está connosco. Está connosco também quando atravessamos 

momentos de provação: O Senhor nunca nos abandona, está sempre perto de nós. Possamos senti-Lo ou 

não, mas sempre nos acompanha no caminho da vida: não vos esqueçais disto, sobretudo nos momentos 

ruins. Obrigado, muito obrigado! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO A BUDAPESTE POR OCASIÃO DA 

SANTA MISSA CONCLUSIVA DO 52° CONGRESSO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL E À 

ESLOVÁQUIA  (12-15 DE SETEMBRO DE 2021) 

ENCONTRO COM A COMUNIDADE JUDAICA 

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO 
Praça Rybné námestie, Bratislava, Segunda-feira, 13 de setembro de 2021 

Queridos irmãos e irmãs, boa tarde! 

Agradeço as palavras de boas-vindas e os testemunhos que destes. Estou aqui como peregrino 

para tocar este lugar e ser tocado por ele. A praça onde nos encontramos é muito significativa para a 

vossa comunidade. Mantém viva a memória dum rico passado: durante vários séculos, fez parte do 

bairro judeu; aqui trabalhou o célebre rabino Chatam Sofer. Aqui havia uma sinagoga, mesmo junto da 

Catedral da Coroação. Diz-se que a arquitetura exprimia a convivência pacífica das duas comunidades, 

símbolo raro e altamente sugestivo, sinal estupendo de unidade no nome do Deus de nossos pais. Aqui 

sinto também eu, como tantos outros, a necessidade de «descalçar as sandálias», porque me encontro 

num lugar abençoado pela fraternidade entre os homens no nome do Altíssimo. 
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Mais tarde, porém, o nome de Deus foi desonrado: na loucura do ódio, durante a II Guerra 

Mundial, foram mortos mais de cem mil judeus eslovacos. E depois, quando se quis cancelar os 

vestígios da comunidade, foi demolida a sinagoga que havia aqui. Está escrito: «Não usarás o nome do 

Senhor, teu Deus, em vão» (Ex 20, 7). O nome divino, ou seja, a sua própria realidade pessoal, é 

nomeado em vão quando se viola a dignidade única e incomparável do homem, criado à imagem d’Ele. 

Aqui o nome de Deus foi desonrado, porque a pior blasfémia que se lhe pode fazer é usá-lo para os 

próprios fins em vez de servir para respeitar e amar os outros. Aqui, tendo diante dos olhos a história do 

povo judeu marcada por esta trágica e inaudita afronta, sentimos vergonha em admiti-lo: quantas vezes o 

nome inefável do Altíssimo foi usado para indescritíveis atos de desumanidade! Quantos opressores 

declararam «Deus está conosco», mas eram eles que não estavam com Deus... 

Queridos irmãos e irmãs, a vossa história é a nossa história, os vossos sofrimentos são os nossos 

sofrimentos. Para alguns de vós, este Memorial da Shoah é o único lugar onde podeis honrar a memória 

dos vossos entes queridos. Também eu me uno a vós. No Memorial, está inscrito, em hebraico, «Zachor 

- Recorda!» A memória não pode nem deve ceder lugar ao esquecimento, porque não haverá alvorada 

duradoura de fraternidade sem antes se ter compartilhado e dissipado as trevas da noite. Também para 

nós ressoa esta pergunta do profeta: «Sentinela, que vês na noite?» (Is 21, 11). Para nós, este é o tempo 

em que não se pode obscurecer a imagem de Deus que brilha no homem. Ajudemo-nos nisto, porque 

também hoje não faltam ídolos vãos e falsos que desonram o nome do Altíssimo. São os ídolos do poder 

e do dinheiro que prevalecem sobre a dignidade do homem, da indiferença que volta o olhar para o outro 

lado, das manipulações que instrumentalizam a religião, tornando-a uma questão de supremacia ou então 

reduzindo-a à irrelevância. E existem ainda o esquecimento do passado, a ignorância que justifica tudo, a 

raiva e o ódio. Estejamos unidos – repito – na condenação de toda a violência, de todas as formas de 

antissemitismo, e no empenho por que não seja profanada a imagem de Deus na criatura humana. 

Mas esta praça, queridos irmãos e irmãs, é também um lugar onde brilha a luz da esperança. 

Aqui vindes, todos os anos, acender a primeira luz no castiçal Chanukiá. Assim, na obscuridade, aparece 

a mensagem de que não são a destruição e a morte a ter a última palavra, mas a renovação e a vida. E se 

a sinagoga deste lugar foi demolida, a comunidade está ainda presente; está viva e aberta ao diálogo. 

Aqui cruzam-se de novo as nossas histórias. Aqui afirmamos juntos, diante de Deus, a vontade de 

prosseguir no caminho da aproximação e amizade. 

A propósito, continua viva em mim a memória do encontro em Roma, no ano de 2017, com os 

representantes das vossas comunidades judaicas e cristãs. Alegro-me por se ter instituído depois uma 

Comissão para o diálogo com a Igreja Católica, tendo-se publicado em conjunto importantes 

documentos. É bom partilhar e comunicar o que nos une. E é bom continuar, na verdade e com 

sinceridade, o caminho fraterno de purificação da memória para curar as feridas do passado, bem como a 

recordação do bem recebido e oferecido. Segundo o Talmud, quem destrói um só homem destrói o 

mundo inteiro, e quem salva um só homem salva o mundo inteiro. Cada um é importante, como o é 

também aquilo que fazeis através da vossa preciosa partilha. Agradeço-vos pelas portas que abristes de 

ambos os lados. 

O mundo precisa de portas abertas. São sinais de bênção para a humanidade. Deus disse ao pai 

Abraão: «Todas as famílias da terra serão abençoadas em ti» (Gn 12, 3). É um refrão que marca as vidas 

dos pais (cf. Gn 18, 18; 22, 18; 26, 4). A Jacob, ou seja, Israel, Deus disse: «A tua posteridade será tão 

numerosa como o pó da terra; estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E 

todas as famílias da terra serão abençoadas em ti e na tua descendência» (Gn 28, 14). Aqui, na 

Eslováquia, terra de encontro entre oriente e ocidente, norte e sul, que a família dos filhos de Israel 

continue a cultivar esta vocação, o chamamento a ser sinal de bênção para todas as famílias da terra. A 

bênção do Altíssimo derrama-se sobre nós, quando vê uma família de irmãos que se respeitam, amam e 

colaboram entre si. Abençoe-vos o Todo-Poderoso para que unidos, no meio de tanta discórdia que polui 

o nosso mundo, possais ser sempre testemunhas de paz. Shalom! 

-----------------------------------------------------------------------------------. 

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO A BUDAPESTE POR OCASIÃO DA 

SANTA MISSA CONCLUSIVA DO 52° CONGRESSO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL E À 

ESLOVÁQUIA  (12-15 DE SETEMBRO DE 2021) 

DIVINA LITURGIA BIZANTINA DE SÃO JOÃO CRISÓSTOMO 

PRESIDIDA PELO SANTO PADRE 
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  Praça Mestská športová hala (Prešov), terça-feira, 14 de setembro de 2021 

«Nós – declara São Paulo – pregamos Cristo crucificado (...), poder e sabedoria de Deus». 

Entretanto o Apóstolo não esconde que a cruz, aos olhos da sabedoria humana, aparece diversa: é 

«escândalo», «loucura» (1 Cor 1, 23-24). A cruz era instrumento de morte, e contudo dela veio a vida; 

era algo que ninguém queria contemplar, e todavia revelou-nos a beleza do amor de Deus. Por isso, o 

santo povo de Deus a venera; e a Liturgia celebra-a na festa de hoje. O Evangelho de São João toma-nos 

pela mão e ajuda-nos a entrar neste mistério. Na realidade, o evangelista encontrava-se lá junto da cruz. 

Contempla Jesus, já morto, suspenso no madeiro, e escreve: «Aquele que viu estas coisas é que dá 

testemunho delas» (Jo 19, 35). São João vê e dá testemunho. 

Em primeiro lugar, temos o ver. Mas, junto da cruz, que viu João? Certamente aquilo que viram 

os outros: Jesus, inocente e bom, morre brutalmente entre dois malfeitores. Uma de tantas injustiças, um 

dos inúmeros sacrifícios cruentos que não mudam a história, mais uma prova de que o curso das 

vicissitudes no mundo não muda: os bons são eliminados, enquanto os malvados vencem e prosperam. 

Aos olhos do mundo, a cruz é um fracasso. E também nós corremos o risco de nos deter neste primeiro 

olhar superficial, de não aceitar a lógica da cruz; não aceitar que Deus nos salve, deixando que se 

desencadeie sobre Ele o mal do mundo. Não aceitar senão em palavras o Deus frágil e crucificado, para 

depois sonhar com um deus forte e triunfante. É uma grande tentação. Quantas vezes aspiramos a um 

cristianismo de vencedores, a um cristianismo triunfalista, que tenha relevância e importância, receba 

glória e honra. Mas um cristianismo sem cruz é mundano, e torna-se estéril. 

Ao contrário, São João viu na cruz a obra de Deus. Reconheceu em Cristo crucificado a glória de 

Deus. Viu que Ele, apesar das aparências, não é um perdedor, mas é Deus que voluntariamente Se 

oferece por cada homem. Por que motivo o fez? Teria podido poupar a sua vida, teria podido manter-se à 

distância da nossa história mais miserável e crua. Em vez disso, quis entrar dentro dela, mergulhar nela. 

Para isso escolheu o caminho mais difícil: a cruz. Para que não houvesse na terra ninguém tão 

desesperado que não conseguisse encontrá-Lo, até mesmo na angústia, na escuridão, no abandono, no 

escândalo da sua miséria e dos próprios erros. Até mesmo onde se pensa que Deus não pode estar, Ele 

chegou. Para salvar quem está desesperado, quis experimentar o desespero, para assumir o nosso 

desconforto mais amargo, clamou na cruz: «Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?» (Mt 27, 

46; Sal 22, 2). Um grito que salva. Salva, porque Deus assumiu até mesmo o nosso abandono. E agora, 

com Ele, não mais estamos sozinhos, jamais. 

Como podemos aprender a ver a glória na cruz? Alguns santos ensinaram que a cruz é como um 

livro que, para o conhecer, é preciso abri-lo e ler. Não basta comprar um livro, dar-lhe uma vista de 

olhos e expô-lo em casa. O mesmo vale para a cruz: está pintada ou esculpida em cada canto das nossas 

igrejas. Incontáveis são os crucifixos: ao pescoço, em casa, no carro, no bolso. Mas isso de nada nos 

aproveita, se não nos detivermos a olhar o Crucificado e não Lhe abrirmos o coração, se não nos 

deixarmos impressionar pelas suas chagas abertas por nós, se o coração não se comover e chorarmos 

diante de Deus ferido de amor por nós. Se não fizermos assim, a cruz permanece um livro não lido, cujo 

título e autor são bem conhecidos, mas que não influencia a vida. Não reduzamos a cruz a um objeto de 

devoção, e menos ainda a um símbolo político, a um sinal de relevância religiosa e social. 

Da contemplação do Crucifixo, provém o segundo passo: dar testemunho. Se mergulharmos o 

olhar em Jesus, o seu rosto começa a refletir-se no nosso: os seus traços tornam-se os nossos, o amor de 

Cristo conquista-nos e transforma-nos. Penso nos mártires que deram testemunho do amor de Cristo 

nesta nação em tempos muito difíceis, quando tudo aconselhava a ficar calado, pôr-se a seguro, não 

professar a fé. Mas não podiam, não podiam deixar de testemunhar. Quantas pessoas generosas sofreram 

e morreram aqui, na Eslováquia, por causa do nome de Jesus! Um testemunho prestado por amor Àquele 

que tinham contemplado longamente, até ao ponto de se assemelharem a Ele, inclusive na morte. 

Mas penso também nos nossos tempos, em que não faltam ocasiões para dar testemunho. Graças 

a Deus, aqui não há quem persiga os cristãos como em tantas outras partes do mundo. Mas o testemunho 

pode ser contaminado pelo mundanismo e a mediocridade; ao passo que a cruz exige um testemunho 

claro. Pois a cruz não quer ser uma bandeira elevada ao alto, mas a fonte pura duma maneira nova de 

viver. Qual? A do Evangelho, a das Bem-aventuranças. A testemunha que tem a cruz no coração, e não 

apenas ao pescoço, não vê ninguém como inimigo, mas vê a todos como irmãos e irmãs por quem Jesus 

deu a vida. A testemunha da cruz não recorda as injustiças do passado nem se lamenta do presente. A 

testemunha da cruz não usa as vias do engano e do poder mundano: não quer impor-se a si mesmo e os 



seus, mas dar a sua vida pelos outros. Não busca o próprio proveito, e logo se mostra piedoso: seria uma 

religião da duplicidade, não o testemunho do Deus crucificado. A testemunha da cruz segue uma única 

estratégia que é a do Mestre: o amor humilde. Não espera triunfos aqui na terra, porque sabe que o amor 

de Cristo é fecundo na vida quotidiana, fazendo novas todas as coisas a partir de dentro, como uma 

semente caída na terra, que morre e dá fruto. 

Queridos irmãos e irmãs, vós vistes testemunhas. Conservai grata memória das pessoas que vos 

amamentaram e fizeram crescer na fé: pessoas humildes, simples, que deram a vida amando até ao fim. 

São os nossos heróis, os heróis da vida quotidiana; e são as suas vidas que mudam a história. As 

testemunhas geram outras testemunhas, porque são dadoras de vida. É assim que a fé se espalha: com a 

sabedoria da cruz e não com o poder do mundo; com o testemunho e não com as estruturas. E hoje, a 

partir do silêncio vibrante da cruz, o Senhor pergunta a todos nós, pergunta também a ti, a cada um de 

vós e a mim: «Queres ser minha testemunha?» 

Com João, no Calvário, estava a Santa Mãe de Deus. Ninguém como Ela viu o livro da cruz 

aberto e o testemunhou como amor humilde. Por sua intercessão, peçamos a graça de converter o olhar 

do coração ao Crucificado. Então a nossa fé poderá florescer em plenitude, então amadurecerão os frutos 

do nosso testemunho. 

--------------------------------------------------------------------------. 

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO A BUDAPESTE POR OCASIÃO DA 

SANTA MISSA CONCLUSIVA DO 52° CONGRESSO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL E À 

ESLOVÁQUIA  (12-15 DE SETEMBRO DE 2021) 

ENCONTRO COM A COMUNIDADE CIGANA 

 SAUDAÇÃO DO PAPA FRANCISCO 
Bairro Luník IX (Košice), terça-feira, 14 de setembro de 2021 

Queridos irmãos e irmãs, boa tarde! 

Agradeço o vosso acolhimento e palavras afetuosas. Ján recordou aquilo que vos disse São Paulo 

VI: «Vós na Igreja não estais à margem... Estais no coração da Igreja» (Homilia, 26/IX/1965). Na Igreja, 

ninguém se deve sentir estranho nem marginalizado. E não se trata apenas dum modo de dizer, mas é o 

modo de ser da Igreja. Pois ser Igreja é viver como convocado por Deus, sentir-se eleito na vida, fazer 

parte da mesma equipa. É assim que Deus nos quer: cada um diverso, mas todos unidos em redor d’Ele. 

O Senhor vê-nos todos juntos. 

Vê-nos filhos: tem olhar de Pai, olhar de predileção por cada um dos filhos. Se acolher este olhar 

sobre mim, aprendo a ver justamente os outros: descubro que tenho ao meu lado outros filhos de Deus e 

reconheço-os como irmãos. A Igreja é isto: uma família de irmãos e irmãs com o mesmo Pai, que nos 

deu Jesus como irmão para compreendermos quanto ame, Ele, a fraternidade. E deseja que a 

humanidade inteira se torne uma família universal. Vós nutris um grande amor pela família, e olhais a 

Igreja a partir desta experiência. Sim, a Igreja é casa, é casa vossa. Por isso – digo-vo-lo do coração – 

sede bem-vindos! Senti-vos sempre de casa na Igreja e nunca tenhais medo de habitar nela. Que 

ninguém vos afaste, a vós ou a qualquer outra pessoa, da Igreja. 

Ján, saudaste-me juntamente com a tua esposa Beáta: juntos, antepusestes o sonho da família a 

todas as vossas grandes diversidades de proveniência, de usos e costumes. O vosso matrimónio 

testemunha, melhor do que muitas palavras, como a vida concreta em conjunto faz cair tantos 

estereótipos que, doutra forma, parecem insuperáveis. Não é fácil ultrapassar os preconceitos, mesmo 

entre os cristãos. Não é coisa simples sentir apreço pelos outros considerados frequentemente como 

obstáculos ou adversários, formulando-se juízos sem conhecer os seus rostos e as suas histórias. 

Mas ouçamos o que diz Jesus no Evangelho: «Não julgueis» (Mt 7, 1). O Evangelho não deve ser 

atenuado, não deve ser aguado. Não julgueis: diz-nos Cristo. E todavia quantas vezes não só falamos 

sem provas ou por ouvir dizer, mas consideramos também ter razão quando somos juízes implacáveis 

dos outros. Indulgentes connosco mesmos, inflexíveis com os outros. Quantas vezes os juízos não 

passam realmente de preconceitos, quantas vezes adjetivamos! Deste modo desfiguramos com as 

palavras a beleza dos filhos de Deus, que são nossos irmãos. Não se pode reduzir a realidade do outro 

aos próprios modelos pré-concebidos, não se podem rotular as pessoas. Antes de mais nada, para 

conhecê-los verdadeiramente, é preciso reconhecê-los: reconhecer que cada um traz em si a beleza 

incancelável de filho de Deus, no qual se espelha o Criador. 
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Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes fostes objeto de preconceitos e juízos cruéis, estereótipos 

discriminatórios, palavras e gestos difamatórios. Com isso, todos ficamos mais pobres, pobres em 

humanidade. O que precisamos para recuperar a dignidade é passar dos preconceitos ao diálogo, dos 

fechamentos à integração. Mas como fazer? Nikola e René, vós nos ajudastes nisto: a vossa história de 

amor nasceu aqui e amadureceu graças à proximidade e ao encorajamento que recebestes. Sentistes-vos 

responsabilizados e quisestes ter um emprego; sentistes-vos amados e crescestes com o desejo de dar 

algo mais aos vossos filhos. 

Assim, nos destes uma mensagem preciosa: onde se presta atenção à pessoa, onde existe trabalho 

pastoral, onde há paciência e ações concretas, aparecem os frutos. Não imediatamente, pois requer-se 

tempo, mas eles aparecem. Juízos e preconceitos só aumentam as distâncias. Contrastes e palavras duras 

não ajudam. Colocar as pessoas em guetos não resolve nada. Quando se cultiva o fechamento, mais cedo 

ou mais tarde acaba por explodir a raiva. O caminho para uma convivência pacífica é a integração. É um 

processo orgânico, um processo lento e vital, que começa com o conhecimento mútuo, prossegue com a 

paciência e estende o olhar para o futuro. E a quem pertence o futuro? É uma pergunta que podemos 

colocar-nos: a quem pertence o futuro? Às crianças. São elas que nos orientam: os seus grandes sonhos 

não podem esfacelar-se contra as nossas barreiras. Querem crescer juntas com os outros, sem obstáculos, 

sem restrições. Merecem uma vida integrada, uma vida livre. São elas que motivam opções 

clarividentes; não buscam o consenso imediato, mas olham para o futuro de todos. Pelos filhos, tomam-

se decisões corajosas: pela sua dignidade, pela sua educação, para crescerem bem enraizados nas suas 

origens, sem ao mesmo tempo lhes ser vedada qualquer possibilidade. 

Agradeço a quantos realizam este trabalho de integração que, além de exigir não pouca fadiga, 

por vezes é objeto também de incompreensão e ingratidão, porventura mesmo da Igreja. Queridos 

sacerdotes, religiosos e leigos, queridos amigos que dedicais o vosso tempo a oferecer um 

desenvolvimento integral aos vossos irmãos e irmãs, obrigado! Obrigado por todo o trabalho com os 

marginalizados. Penso também nos refugiados e nos presos. A estes, em particular, e a todas as pessoas 

no mundo carcerário expresso a minha proximidade. Obrigado, Padre Peter, por nos ter falado sobre os 

centros pastorais onde fazeis, não assistencialismo, mas acompanhamento pessoal. Obrigado a vós 

Salesianos! Prossegui por esta estrada, que não gera a ilusão de poder dar tudo e súbito, mas é profética, 

pois inclui os últimos, constrói a fraternidade, semeia a paz. Não tenhais medo de sair ao encontro de 

quem está marginalizado. Dar-vos-eis conta de sair ao encontro de Jesus. Ele espera-vos onde há 

fragilidade, não comodidade; onde há serviço, não poder; onde é preciso encarnar-se, não louvar-se. Aí é 

onde Ele está. 

Convido todos vós a ultrapassarem os medos, as feridas do passado, com confiança, passo a 

passo: no trabalho honesto, na dignidade de ganhar o pão de cada dia, no cultivo da confiança mútua. E 

na oração uns pelos outros, porque é isto que nos guia e fortalece. Encorajo-vos, abençoo-vos e trago-

vos o abraço de toda a Igreja. Obrigado. Palikerav. 

---------------------------------------------------------. 

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO A BUDAPESTE POR OCASIÃO DA 

SANTA MISSA CONCLUSIVA DO 52° CONGRESSO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL E À 
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ENCONTRO COM OS JOVENS 

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO 
Estádio Lokomotiva (Košice), okjterça-feira, 14 de setembro de 2021 

Queridos jovens, amados irmãos e irmãs, dobrý večer [boa tarde]! 

Causou-me alegria ouvir as palavras de D. Bernard, os vossos testemunhos e as vossas perguntas. 

Fizestes-me três às quais gostaria de encontrar resposta juntamente convosco. 

Começo por Peter e Zuzka, com a vossa pergunta sobre o amor no casal. O amor é o maior sonho 

da vida, mas custa. É lindo, mas não é fácil, como aliás todas as coisas grandes da vida. É o sonho por 

excelência, mas não é um sonho fácil de interpretar. Roubo-vos uma frase: «Começamos a perceber este 

dom com olhos totalmente novos». Na verdade, como dissestes, são necessários olhos novos, olhos que 

não se deixam enganar pelas aparências. Amigos, não banalizemos o amor, porque o amor não é só 

emoção e sentimento; isto, quando muito, será o início. O amor não é ter tudo e súbito, não obedece à 

lógica do usa e lança fora. O amor é fidelidade, dom, responsabilidade. 
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Hoje a verdadeira originalidade, a verdadeira revolução é rebelar-se contra a cultura do 

provisório, é ir além do instinto, além do instante, é amar por toda a vida e com todo o próprio ser. Não 

estamos cá para ir vivendo, mas para fazer da vida um empreendimento grandioso. Todos vós tereis em 

mente grandes histórias que lestes nos romances, vistes nalgum filme inesquecível, ouvistes nalgum 

conto comovente. Se pensardes bem, nas grandes histórias há sempre dois ingredientes: um é o amor, 

outro é a aventura, o heroísmo. Andam sempre juntos. Para tornar grande a vida, precisamos de ambos: 

amor e heroísmo. Fixemos Jesus, contemplemos o Crucifixo: estão presentes os dois, um amor sem 

limites e a coragem de dar a vida até ao fim, sem meias medidas. Aqui, diante dos nossos olhos, temos a 

Beata Ana (Kolesárová), uma heroína do amor. Diz-nos para apostarmos em metas altas. Por favor, não 

deixemos transcorrer os dias da vida como episódios duma telenovela. 

Por isso, quando sonhardes o amor, não acrediteis nos efeitos especiais, mas que cada um de vós 

é especial. Cada um de vós! Cada qual é um dom, e pode fazer da vida, da sua própria vida, um dom. 

Esperam-vos os outros, a sociedade, os pobres. Sonhai uma beleza que vá para além da aparência, para 

além da maquilhagem, para além das tendências da moda. Sem medo, sonhai formar uma família, gerar 

e educar filhos, passar uma vida inteira partilhando tudo com outra pessoa, sem vos envergonhardes das 

próprias fragilidades, porque existe ele, ou ela, que as acolhe e ama, que te ama tal como és. O amor é 

assim: amar o outro como é. Isto é o amor bom! Os sonhos que temos, dizem-nos a vida que desejamos. 

Os grandes sonhos não são o carro potente, o vestido da moda ou as férias extravagantes. Não deis 

ouvidos a quem vos fala de sonhos e, em vez disso, vende-vos ilusões. Uma coisa é o sonho, sonhar; 

outra, ter ilusões. Aqueles que vendem ilusões falando de sonhos são manipuladores de felicidade. 

Fomos criados para uma alegria maior: cada um de nós é único e está no mundo para se sentir amado na 

sua singularidade e amar os outros como ninguém o pode fazer no seu lugar. Não se vive sentado no 

banco de suplentes, à espera de substituir qualquer outro. Não! Cada um é único aos olhos de Deus. Não 

vos deixeis «homogeneizar»: não somos feitos em série, somos únicos, somos livres, e estamos no 

mundo para viver uma história de amor, de amor com Deus, para ter a ousadia de decisões grandes, para 

nos aventurarmos no risco maravilhoso de amar. Pergunto-vos: acreditais nisto? Pergunto-vos: sonhais 

com isto? [respondem: «Sim!»] Tendes a certeza? [«Sim!»]. Muito bem! 

Gostaria de vos dar outro conselho. Para que o amor dê fruto, não esqueçais as raízes. E quais 

são as vossas raízes? Os pais e sobretudo os avós – ouvistes? – os avós. Eles prepararam-vos o terreno. 

Regai as raízes, ide ter com os avós: far-vos-á bem. Fazei-lhes perguntas, reservai tempo para ouvir as 

suas histórias. Hoje há o perigo de crescer desenraizados, porque temos tendência a correr, a fazer tudo 

depressa: aquilo que vemos na internet pode chegar-nos imediatamente a casa; basta um clique e 

aparecem no visor pessoas e coisas. Depois acontece tornarem-se mais familiares do que os rostos que 

nos geraram. Cheios de mensagens virtuais, corremos o risco de perder as raízes reais. Desligar-nos da 

vida real, fantasiar no vazio, não faz bem; é uma tentação do maligno. Deus quer-nos bem assentes na 

terra, ligados à vida; nunca fechados, mas sempre abertos a todos. Enraizados e abertos: entendestes? 

Enraizados e abertos. 

Sim, é verdade! Mas – observar-me-eis – o mundo pensa de forma diferente. Fala-se muito de 

amor, mas na realidade vigora outro princípio: cada um pense por si. Queridos jovens, não vos deixeis 

condicionar por isto, pelo que está errado, pelo mal que alastra. Não vos deixeis prender pela tristeza ou 

pelo desânimo resignado de quem diz que nada mudará jamais. Se dermos crédito a isto, adoecemos de 

pessimismo. Já reparastes no rosto dum jovem, duma jovem pessimista? Vistes que cara tem? Uma face 

amargurada, um rosto de amargura. O pessimismo adoece-nos de amargura envelhece-nos por dentro. 

Envelhece-se jovem. Hoje há tantas forças desagregadoras, tantos que culpam tudo e todos, 

amplificadores de negatividade, profissionais de lamentações. Não lhes deis ouvidos, porque a 

lamentação e o pessimismo não são cristãos; o Senhor detesta a tristeza e o fazer-se de vítima. Não 

estamos feitos para trazer a face fixa na terra, mas para levantar o olhar para o céu, para os outros, para a 

sociedade. 

E, quando nos sentirmos em baixo – porque todos, em certos momentos da vida, nos sentimos 

um pouco desanimados; todos nós passamos por esta experiência – e quando nos sentimos em baixo, que 

podemos fazer? Há um remédio infalível para erguer-se. Aquilo que nos referistes tu, Petra: a Confissão. 

Vós ouvistes Petra? [«sim!»] O remédio da Confissão... Petra, perguntaste-me: «Como pode um jovem 

ultrapassar os obstáculos no caminho para a misericórdia de Deus?» Também aqui é uma questão de 

olhar, de olhar o que é mais importante. Se vos perguntar «em que pensais quando vos ides confessar?» 



(não o digais em voz alta), tenho quase a certeza da resposta: «nos pecados». Mas – pergunto-vos (e 

respondei) – são verdadeiramente os pecados o centro da Confissão? [«Não!»] Não ouvi… [«Não!»] 

Acertastes! Deus quer que te aproximes d’Ele pensando em ti, nos teus pecados, ou n’Ele? Deus, o que 

quer? Que te aproximes d’Ele ou dos teus pecados? Que quer Ele? Respondei [«Que me aproxime 

d’Ele!»] Mais alto, que sou surdo... [«…d’Ele!»] Qual é o centro: os pecados ou o Pai que perdoa todos 

os pecados? O Pai. Não vamos confessar-nos como pessoas castigadas que se devem humilhar, mas 

como filhos que correm para receber o abraço do Pai. E o Pai levanta-nos em qualquer situação, perdoa-

nos todos os pecados. Fixai-o bem: Deus perdoa sempre! Entendestes? Deus perdoa sempre! 

Deixo-vos um pequeno conselho: depois de cada Confissão, permanecei alguns momentos a 

recordar o perdão que recebestes. Guardai aquela paz no coração, aquela liberdade que sentis dentro de 

vós: não os pecados, que já não existem, mas o perdão que Deus te deu, a carícia de Deus Pai. Este, o 

perdão de Deus, guardai-o; não deixeis que vo-lo roubem. E na próxima vez que vos fordes confessar, 

lembrai-vos disto: vou receber de novo aquele abraço que me fez muito bem. Não vou a um juiz para 

regularizar as contas; vou a Jesus que me ama e cura. Neste momento, tenho vontade de dar um conselho 

aos padres. Digo, aos padres que se sentam no lugar de Deus Pai, que Ele sempre perdoa, abraça e 

acolhe. Demos a Deus o primeiro lugar na Confissão. Se o protagonista for Ele, tudo se torna belo e 

confessar-se torna-se o sacramento da alegria. Sim, da alegria: não do medo e do julgamento, mas da 

alegria. E é importante que os padres sejam misericordiosos. Nunca sejam curiosos, nunca inquisidores, 

por favor, mas sejam irmãos que dão o perdão do Pai, sejam irmãos que acompanham neste abraço do 

Pai. 

Mas alguém poderia dizer: «Seja como for, eu sinto vergonha; não consigo superar a vergonha de 

me ir confessar». Não é um problema; trata-se de uma coisa boa. Sentir vergonha na vida, às vezes faz 

bem. Se te envergonhas, quer dizer que não aceitas aquilo que fizeste. A vergonha é um bom sinal, mas, 

como qualquer sinal, convida a ir mais longe. Não fiques prisioneiro da vergonha, porque Deus nunca Se 

envergonha de ti. Ama-te mesmo no ponto em que te envergonhas de ti mesmo. E ama-te sempre. Não 

está no ecrã, isto que vos digo: na minha terra, aos descarados que fazem mal em tudo, chamamos-lhes 

«desavergonhados». 

Uma última dúvida: «Mas, padre, eu não consigo perdoar-me, pelo que nem sequer Deus poderá 

perdoar-me, pois cairei sempre nos mesmos pecados». Ouve! Mas Deus, quando é que Se ofende? 

Quando Lhe vais pedir perdão? Não! Nunca Se ofende… Deus sofre quando pensamos que Ele não pode 

perdoar-nos, pois é como se Lhe dissesses: «És fraco no amor». Dizer, de Deus, isto – «és fraco no 

amor» – é injusto! Ao contrário, Deus alegra-Se em nos perdoar, todas as vezes. Quando nos levanta, 

acredita em nós como na primeira vez. Ele não desanima. Somos nós que desanimamos; Ele não. Não vê 

pecadores a etiquetar, mas filhos a amar. Não vê pessoas erradas, mas filhos amados; porventura feridos, 

e então Ele tem ainda mais compaixão e ternura. E de cada vez que nos confessamos – nunca o 

esqueçais –, faz-se festa no Céu. Seja assim também na terra. 

Por fim… Peter e Lenka, na vida, experimentastes a cruz. Obrigado pelo vosso testemunho. 

Perguntastes como «encorajar os jovens para não terem medo de abraçar a cruz». Abraçar: é um verbo 

significativo. Abraçar ajuda a vencer o medo. Quando somos abraçados, readquirimos confiança em nós 

mesmos e também na vida. Então deixemo-nos abraçar por Jesus, pois, quando abraçamos Jesus, 

reabraçamos a esperança. A cruz, não se pode abraçar por si só; o sofrimento não salva ninguém. É o 

amor que transforma o sofrimento. Portanto, é com Jesus que se abraça a cruz; nunca sozinho! Se se 

abraça Jesus, renasce a alegria. E a alegria de Jesus, no sofrimento, transforma-se em paz. Queridos 

jovens, queridas jovens, desejo-vos esta alegria, mais intensamente do que qualquer outra coisa. Desejo 

que a leveis aos vossos amigos. Não sermões, mas alegria. Levai alegria! Não palavras, mas sorriso, 

proximidade fraterna. Agradeço-vos por me terdes escutado e peço-vos uma última coisa: não vos 

esqueçais de rezar por mim. Ďakujem [obrigado]! 

Todos, de pé, rezemos a Deus que nos ama, dizendo o Pai Nosso: «Pai nosso… (em eslovaco). 

[A Bênção] 

-----------------------------------------------------------------. 
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MOMENTO DE ORAÇÃO COM OS BISPOS 
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Šaštín, 15 de setembro de 2021, Santuário Nacional de Nossa Senhora das Sete Dores 

O Santo Padre: 

Em nome do Pai e do Filho 

e do Espírito Santo. 

R/. Amen. 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

R/. Como era no princípio, agora e sempre. Amen. 

O Santo Padre e os Bispos recitam juntos a oração de consagração: 

Nossa Senhora das Sete Dores, 

estamos reunidos aqui diante de Vós como irmãos, 

agradecidos ao Senhor pelo seu amor misericordioso. 

E Vós estais aqui connosco, 

como com os Apóstolos no Cenáculo. 

Mãe da Igreja e Consoladora dos aflitos, 

voltamo-nos confiadamente para Vós, 

nas alegrias e fadigas do nosso ministério. 

Olhai para nós com ternura 

e acolhei-nos nos vossos braços. 

Rainha dos Apóstolos e Refúgio dos pecadores, 

que conheceis as nossas limitações humanas, 

os falhanços espirituais, 

o sofrimento pela solidão e pelo abandono: 

curai com a vossa doçura as nossas feridas. 

Mãe de Deus e nossa Mãe, 

confiamo-Vos a nossa vida e a nossa pátria, 

confiamo-Vos a nossa própria comunhão episcopal. 

Obtende-nos a graça 

de vivermos fielmente dia a dia 

as palavras que o vosso Filho Jesus nos ensinou 

e que agora, n’Ele e com Ele, 

dirigimos a Deus nosso Pai. 

O Santo Padre e os Bispos: 

Pai Nosso que estais nos céus, 

santificado seja o vosso Nome, 

venha a nós o vosso Reino, 

seja feita a vossa vontade, 

assim na terra como no céu. 

O pão nosso de cada dia nos dai hoje, 

perdoai-nos as nossas ofensas 

assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido, 

e não nos deixeis cair em tentação, 

mas livrai-nos do mal. 

O Santo Padre: 

Ó Deus, que concedeis à vossa Igreja 

imitar a Bem-aventurada Virgem Maria 

na contemplação da paixão de Cristo, 

dai-nos, por sua intercessão, a graça 

de nos configurarmos cada vez mais a o vosso Filho unigénito 

e chegar à plenitude da vossa graça. 

Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. 

R/. Amen. 

O Santo Padre: 



Bendigamos ao Senhor. 

R/. Graças a Deus. 

----------------------------------------------------------------------------------------------. 
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SANTA MISSA 

HOMILIA DO PAPA FRANCISCO 
Esplanada do Santuário Nacional (Šaštin), quarta-feira, 15 de setembro de 2021 

No Templo de Jerusalém, os braços de Maria estendem-se para os do velho Simeão, que pode 

acolher Jesus e reconhecê-Lo como o Messias enviado para a salvação de Israel. Nesta cena, 

contemplamos quem é Maria: é a Mãe que nos dá o Filho Jesus. Por isso A amamos e veneramos. E o 

povo eslovaco acorre, com fé e devoção, a este Santuário Nacional de Šaštín, porque sabe que é Ela 

quem nos dá Jesus. No logótipo desta Viagem Apostólica, há um caminho desenhado dentro dum 

coração encimado pela cruz: Maria é o caminho que nos introduz no Coração de Cristo, que deu a vida 

por nosso amor. 

À luz do Evangelho que ouvimos, podemos olhar para Maria como modelo da fé. E, na sua fé, 

reconhecemos três caraterísticas: o caminho, a profecia e a compaixão. 

Antes de mais nada, a fé de Maria é uma fé que se põe a caminho. A jovem de Nazaré, logo que 

recebeu o anúncio do Anjo, «pôs-se a caminho (…) para a montanha» (Lc 1, 39), para ir visitar e ajudar 

Isabel, sua prima. Não considerou um privilégio ter sido chamada para Se tornar Mãe do Salvador; não 

perdeu a alegria simples da sua humildade por ter recebido a visita do Anjo; não ficou parada na 

contemplação de Si mesma, dentro das quatro paredes da sua casa. Pelo contrário, viveu aquele dom 

recebido como missão a cumprir; sentiu necessidade de abrir a porta, sair de casa; deu vida e corpo à 

impaciência com que Deus quer alcançar todos os homens para os salvar com o seu amor. Por isso Maria 

Se põe a caminho: prefere as incógnitas do caminho à comodidade dos seus hábitos, a fadiga do caminho 

à estabilidade da casa, o risco duma fé que se põe em jogo, tornando-se dom de amor para o outro, à 

segurança duma religiosidade tranquila. 

Também o Evangelho de hoje nos mostra Maria a caminho: para Jerusalém, onde juntamente 

com José, seu esposo, apresenta Jesus no Templo. E toda a sua vida será um caminho atrás do seu Filho, 

como primeira discípula, até ao Calvário, ao pé da Cruz. Maria sempre caminha. 

Assim, a Virgem é modelo da fé deste povo eslovaco: uma fé que se põe a caminho, sempre 

animada por uma devoção simples e sincera, sempre em peregrinação à procura do Senhor. E, 

caminhando, venceis a tentação duma fé estática, que se satisfaça com algum rito ou tradição antiga; em 

vez disso, saís de vós mesmos, levais na mochila as alegrias e os sofrimentos, e fazeis da vida uma 

peregrinação de amor a Deus e aos irmãos. Obrigado por este testemunho! E, por favor, continuai a 

caminho. Sempre; não pareis! E gostaria também de acrescentar uma coisa. Disse «não pareis», porque, 

quando a Igreja para, adoece; quando os bispos param, adoecem a Igreja; quando os padres param, 

adoecem o povo de Deus. 

A fé de Maria é também uma fé profética. Com a sua própria vida, a jovem de Nazaré é profecia 

da obra de Deus na história, da sua ação misericordiosa que subverte as lógicas do mundo, exaltando os 

humildes e derrubando os soberbos (cf. Lc 1, 52). Ela, representante de todos os «pobres de Jahvé», que 

clamam a Deus e esperam a vinda do Messias, Maria é a Filha de Sião anunciada pelos profetas de Israel 

(cf. Sof 3, 14-18), a Virgem que conceberá o Deus connosco, o Emanuel (cf. Is 7, 14). Como Virgem 

Imaculada, Maria é ícone da nossa vocação: como Ela, somos chamados a ser santos e imaculados no 

amor (cf. Ef 1, 4), tornando-nos imagem de Cristo. 

A profecia de Israel culmina em Maria, porque Ela traz no seu ventre a Palavra de Deus feita 

carne, Jesus. Ele realiza, plena e definitivamente, o desígnio de Deus. Falando d’Ele, Simeão diz à Mãe: 

«Ele está aqui para queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição» (Lc 2, 

34). 

Não nos esqueçamos disto: não se pode reduzir a fé a um açúcar que adoça a vida. Não se pode. 

Jesus é sinal de contradição. Veio para trazer a luz onde há trevas, pondo as trevas a descoberto e 

forçando-as a renderem-se. Por isso as trevas lutam sempre contra Ele. Quem acolhe Cristo e se abre 

para Ele, ressuscita; quem O rejeita, encerra-se na escuridão e arruína-se a si mesmo. Jesus disse aos 
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seus discípulos que não viera trazer paz, mas uma espada (cf. Mt 10, 34): de facto, a sua Palavra, como 

espada de dois gumes, penetra na nossa vida e separa a luz das trevas, pedindo-nos para escolher. Diz: 

«Escolhe!». Face a Jesus, não se pode ficar morno, com «o pé em dois sapatos». Não! Não se pode. 

Acolhê-Lo significa aceitar que Ele desvende as minhas contradições, os meus ídolos, as sugestões do 

mal; e que Se torne para mim ressurreição, Aquele que sempre me levanta, que me toma pela mão e faz 

recomeçar. Sempre me levanta. 

E precisamente destes profetas tem necessidade, hoje a Eslováquia. Vós, bispos, sede profetas 

que sigam por esta estrada. Não se trata de ser hostis ao mundo, mas ser «sinais de contradição» no 

mundo. Cristãos que sabem mostrar, com a vida, a beleza do Evangelho: que são tecedores de diálogo 

onde as posições se tornam rígidas; que fazem resplandecer a vida fraterna na sociedade, onde muitas 

vezes nos dividimos e contrapomos; que difundem o bom perfume do acolhimento e da solidariedade, 

onde muitas vezes prevalecem os egoísmos pessoais, os egoísmos coletivos; que protegem e guardam a 

vida onde reinam lógicas de morte. 

Maria, Mãe do caminho, que Se põe a caminho; Maria, Mãe da profecia; finalmente, Maria é a 

Mãe da compaixão. A sua fé é compassiva. Aquela que Se definiu como «a serva do Senhor» (cf. Lc 1, 

38) e Se preocupou, com solicitude materna, de que não faltasse o vinho nas bodas de Caná (cf. Jo 2, 1-

12), partilhou com o Filho a missão da salvação, até ao pé da Cruz. Naquele momento, na dor terrível 

vivida no Calvário, Ela compreendeu a profecia de Simeão: «uma espada trespassará a tua alma» (Lc 2, 

35). O sofrimento do Filho moribundo, que tomava sobre Si os pecados e as tribulações da humanidade, 

trespassou-A também a Ela. Jesus dilacerado na carne, Homem das dores desfigurado pelo mal (cf. Is 

53, 3); Maria, dilacerada na alma, Mãe compassiva que recolhe as nossas lágrimas e ao mesmo tempo 

nos consola, indicando-nos em Cristo a vitória definitiva. 

E, junto da cruz, Nossa Senhora das Dores simplesmente permanece. Está ao pé da cruz; não 

foge, não tenta salvar-Se a Si mesma, não usa artifícios humanos nem anestésicos espirituais para 

escapar da dor. Esta é a prova da compaixão: ficar junto da cruz. Ficar com o rosto marcado pelas 

lágrimas, mas com a fé de quem sabe que, no seu Filho, Deus transforma o sofrimento e vence a morte. 

E também nós, olhando para a Virgem Mãe Dolorosa, nos abrimos a uma fé que se torna 

compaixão, que se torna partilha de vida com quem está ferido, quem sofre e quem é constrangido a 

carregar aos ombros pesadas cruzes. Uma fé que não se fica pelo abstrato, mas faz-nos entrar na carne e 

nos torna solidários com os necessitados. Esta fé, ao estilo de Deus, humilde e silenciosamente levanta o 

sofrimento do mundo e irriga os sulcos da história com a salvação. 

Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor sempre conserve em vós a maravilha, conserve em vós a 

gratidão pelo dom da fé. E que Maria Santíssima vos obtenha a graça de que a vossa fé permaneça 

sempre a caminho, tenha o respiro da profecia e seja uma fé rica de compaixão. 

 
 Saudação no final da Eucaristia 

Queridos irmãos e irmãs! 

Chegou a hora de me despedir do vosso país. Nesta Eucaristia, dei graças a Deus por me ter 

concedido a graça de vir ter convosco e concluir a minha peregrinação no devotado abraço do vosso 

povo, celebrando juntos a grande festa religiosa e nacional da Padroeira, Nossa Senhora das Dores. 

De coração vos agradeço, queridos irmãos Bispos, por toda a preparação e o acolhimento. 

Renovo o meu agradecimento à Senhora Presidente da República e às autoridades civis. E agradeço a 

todos aqueles que colaboraram de diversos modos, especialmente com a sua oração. 

Levo-vos no coração. Ďakujem všetkým [obrigado a todos]! 

--------------------------------------------------------------------. 

Entrevista coletiva do papa Francisco no voo de volta da Eslováquia 

 O papa Francisco concedeu uma entrevista coletiva no voo que o levou a Roma, depois de 

completar a 34ª viagem internacional de seu pontificado a Budapeste, Hungria, e Eslováquia. 

Na entrevista coletiva, o papa Francisco respondeu perguntas sobre as vacinas contra a covid-19, 

as uniões homossexuais e o sacramento do casamento, sobre o aborto, a Eucaristia, entre outros temas. 

Texto integral da entrevista coletiva: 

Matteo Bruni (diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé): Bom dia, Santidade, obrigado por 

esses dias que se abriram com a adoração eucarística em Budapeste e se encerraram com a celebração, 

com a oração unida, esta manhã em Šaštin. 
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Entre os momentos, muitas imagens, muitas palavras, muitos encontros. Pudemos voltar a 

encontrar-nos em pessoa. Também foi bela a participação da alegria do povo de Deus nesses dias. 

Recordaremos esses dias através das perguntas. A primeira pergunta vem de um jornalista húngaro, 

Istvan de Magyar Kuric. 

Istvan Kusmanyi – Magyar Kuric:  
Santo Padre, lhe agradeço sua visita a Budapeste, onde citou nosso venerável cardeal 

Mindszenty, que dizia: “Não posso me preocuar quando há um milhão de húngaros que rezam. Por que 

decidiu, depois de 21 anos, participar como papa do Congresso Eucarístico Internacional? Como vê o 

futuro do cristianismo europeu e o que acha que podemos fazer, pelo futuro do cristianismo, nós 

húngaros? 

Papa Francisco: A princípio não se entendia bem: ´só vem para a cerimônia e a nós, húngaros, 

não nos visita´. E alguém pensava mal. Expliquei que a visita já estava planejada, já estava em mente, à 

Eslováquia, que estava planejada para antes, e prometi ao vosso presidente, com quem me encontrei. 

Esta é a terceira vez que me encontro com ele. Prometi-lhe ver de ir no próximo ano, ou no outro. 

São tantos os valores dos húngaros. Impressionou-me o sentido de ecumenismo, com uma 

profundidade grande, grande, grande. Isso me comoveu. 

Em geral, a Europa deve, sempre o repito, assumir os sonhos dos pais fundadores da União 

Europeia. A União Europeia não é uma reunião para fazer coisas, há um espírito na base da União 

Europeia com que sonharam Schuman, Adenauer, De Gasperi, esses grandes. Temos de voltar a isso, 

porque há um perigo: que seja apenas um gabinete de gestão e isso não funciona. Deve ir à mística, 

buscar as raízes da Europa e levá-las adiante. Todos os países devem avançar. 

É verdade que alguns interesses, talvez não europeus, tentam utilizar a União Europeia para as 

colonizações ideológicas, e isso não está bem. A União Europeia deve ser independente por si própria e 

todos os países, no mesmo nível, inspirar-se nos sonhos dos pais fundadores. É a minha ideia. 

E vós, húngaros... estive convosco no ano passado na Transilvânia, naquela missa belíssima em 

húngaro. Obrigado. 

Bohumil Petrik – Dennik Standard: A vacinação dividiu os cristãos, também na Eslováquia. O 

senhor diz que a vacinação é um ato de amor. E quando não se vacina, como se chama? Porque alguns 

crentes se sentiam discriminados. Há vários pontos de vista nas diferentes dioceses sobre este ponto. 

Antes de sua visita, só era possível entrar nos eventos papais se você estivesse vacinado. Logo, mudou. 

Também podiam entrar aqueles que tinham um teste, eu gostaria de saber como voltar a unir-nos, como 

reconciliar-nos neste assunto. 

Papa Francisco: É um pouco estranho, porque a humanidade tem uma história de amizade com 

as vacinas. Do sarampo para as crianças, para outras, para a poliomielite... Todas as crianças foram 

vacinadas e ninguém disse nada. Então veio isso. Talvez isto tenha vindo da virulência, da incerteza, não 

só da pandemia, mas também pela diversidade de vacinas e pela fama de algumas vacinas, ´que são 

outra coisa`, ´um pouco de água destilada`. Isso gerou medo nas pessoas. 

Depois, outros que dizem que é um perigo porque com a vacina entra o vírus. Houve muitas 

discussões que criaram esta divisão. Também no colégio cardinalício há alguns negacionistas e um 

deles, pobrezinho, esteve internado com o vírus. Ironias da vida. 

Eu não sei explicar bem, alguns o explicam pela diversidade de onde provêm as vacinas que não 

foram suficientemente experimentadas, e têm medo. É preciso esclarecer e falar com serenidade sobre 

isto. No Vaticano estamos todos vacinados, exceto um pequeno grupo que está sendo estudado como 

ajudá-los. 

Daniel Verdú – El País: Bom dia Santidade, como está? No domingo de manhã, se reuniu com 

o presidente (da Hungria) Viktor Orban. Gostaríamos de saber se houve algumas divergências sobre 

questões na Europa, como os migrantes e os nacionalismos. Queremos perguntar-lhe como foi o 

encontro, se falaram dos migrantes, que agora será um tema muito importante com a crise do 

Afeganistão e o que acha da nova lei que promulgaram sobre os homossexuais? Perguntamo-lo também 

porque acho que o senhor lhe pediu para não deixar a Hungria cristã morrer, mas, ao ouvir os discursos 

destes dias, parece, às vezes, que estas políticas são as que matam os valores cristãos. 

Papa Francisco: Fui visitado, porque foi o presidente quem veio a mim. Ele fez esse gesto, essa 

gentileza. Veio, é a terceira vez que o encontro, com o primeiro-ministro e o vice-ministro. O presidente 

falou. 
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O primeiro tema, que abarcou a quarta parte (do encontro), foi a ecologia. Eu realmente tiro o 

chapéu para os húngaros pela consciência ecológica que eles têm. É impressionante. Explicou-me como 

purificam os rios, coisas que eu não sabia, e esse foi o tema principal. 

Então, eu perguntei sobre a média de idade porque estou preocupado com o inverno 

demográfico. Na Itália, se não estou errado, acho que a idade média é de 47 anos, e acho que a Espanha 

está ainda pior, com tantos povoados vazios ou com uma dezena de idosos, uma séria preocupação. 

Como isso se resolve? 

E então o presidente me explicou, sempre o presidente, sobre a lei que têm para ajudar os casais 

jovens a se casar e ter filhos. É interessante e é uma lei que se parece muito com a francesa, mas melhor 

desenvolvida. Mas os franceses não têm o drama que temos na Espanha. Eles me explicaram isso. 

Ambos, o primeiro-ministro e o vice-ministro, acrescentaram alguma coisa técnica, como essa lei é... e 

depois o que mais falaram? Sobre a imigração, nada. Não se falou. Depois voltamos à ecologia. Sim, à 

família, no sentido que eu perguntei e você vê que há muitas pessoas jovens, também na Eslováquia. 

Fiquei surpreso. Muitas crianças, muitos casais jovens. Isso é uma promessa. 

Agora o desafio é encontrar postos de trabalho para que eles não saiam depois, porque se não há 

trabalho irão procurar lá fora. Assim são as coisas. Falou o presidente e ambos adicionaram um ou outro 

dado específico. Foi um belo clima e já durou o suficiente, acho que 35 ou 40 minutos. 

Gerard O’ Connell – America: Santo Padre, primeiro quero dizer-lhe que estamos todos 

contentes porque a cirurgia produziu um resultado esplêndido e o senhor rejuvenesceu. 

Papa Francisco: Alguém me disse que queria fazer uma cirurgia, não sei quem era, mas o ouvi 

por aí. Não era coisa de estética. 

O'Connell: Santo Padre, o senhor frequentemente disse que somos todos pecadores e que a 

Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas uma medicina e um alimento para os fracos. Como 

sabe, nos Estados Unidos e depois da última eleição, mas também a partir de 2004, há uma discussão 

entre os bispos sobre dar a Comunhão a políticos que apoiaram leis a favor do aborto e do direito das 

mulheres a escolher. E como você sabe, há bispos que querem negar a Comunhão ao presidente e outros 

altos funcionários. Outros bispos dizem que são contrários e há outros bispos que dizem que não 

precisam usar a Eucaristia como arma. Minha pergunta: o que o senhor acha de toda essa realidade e o 

que aconselha aos bispos? E uma segunda pergunta: o senhor, como bispo em todos estes anos, negou 

publicamente a Eucaristia a algum desses? 

Papa Francisco: Eu nunca neguei a Eucaristia a ninguém! A ninguém. Não sei se chegou 

alguém nessas condições, mas nunca. Nunca neguei a Eucaristia. Isso desde a época de sacerdote. 

Nunca fui consciente se tinha diante de mim uma pessoa como você descreve, isso é certo. 

Simplesmente, a única vez que tive uma coisa um pouco simpática foi quando fui celebrar a 

missa a uma casa de repouso. Estávamos no salão e disse: quem quiser receber a Comunhão levante a 

mão. E a levantaram todos. Eram velhinhos, porque todos queriam a Comunhão. Quando dei a 

Comunhão a uma senhora, ela tomou a minha mão e me disse ´Obrigado, padre, obrigado! Sou judia`. 

´O que eu te dei também era judeu`. Foi a única coisa estranha... mas a senhora se comunicou. 

A Comunhão não é um prêmio para os perfeitos, não é? Pensemos no problema do jansenismo, 

os perfeitos podem comungar. A Comunhão é um dom, um presente, a presença de Jesus na sua Igreja e 

na comunidade. Essa é a teologia, não é? 

Logo, os que não estão na comunidade não podem receber a Comunhão como aquela senhora 

judia. Mas o Senhor quis recompensá-la sem eu sabê-lo, por que? Porque eles estão fora da comunidade. 

Isso se chama ´excomungados`, mas é um termo duro, que significa que eles não estão na comunidade 

porque eles não pertencem a ela ou porque eles não são batizados ou se afastaram, ou alguma dessas 

coisas. 

Em segundo lugar, o problema do aborto. O aborto é mais do que um problema. O aborto é um 

homicídio. Isso é o aborto, sem meias palavras. Quem faz um aborto, mata. Vocês peguem qualquer 

livro de embriologia daqueles que estudam, dos estudantes da faculdade de medicina. Na terceira 

semana após a concepção, muitas vezes antes da mãe perceber, todos os órgãos já estão lá, todos, até 

mesmo o ADN. Não é uma pessoa: é uma vida humana. Ponto final. Essa vida humana deve ser 

respeitada. Esse princípio é assim, claro. 

A quem não pode entender, faço duas perguntas: É justo matar uma vida humana para resolver 

um problema? Cientificamente, é uma vida humana. Segunda pergunta: é justo contratar um assassino 
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para resolver um problema? Disse isso publicamente a Jordi Évole, quando falamos disso. Disse faz uns 

dias à COPE, porque quis repeti-lo. E ponto final. Não se deve andar com questões estranhas. 

Cientificamente é uma vida humana, os livros o ensinam. Eu pergunto: é justo descartá-la para resolver 

um problema? 

Por isso a Igreja é tão dura neste argumento, porque é um pouco... se aceitar isso é como se 

aceitasse o homicídio cotidiano. Um chefe de estado me disse que a queda na idade da população 

começou com o aborto porque nesses anos houve uma lei de aborto muito forte e foram feitos, se 

calcula, seis milhões de abortos. E isso originou uma queda muito grande na sociedade daquele país. 

Agora, vamos à pessoa que não está na comunidade. Ela não pode receber a Comunhão porque 

está fora da comunidade. Isso não é uma pena, ´mas você está fora`. A Comunhão une a comunidade. 

Mas o problema não é um problema teológico, isso é simples. O problema é pastoral. Como nós, bispos, 

administramos pastoralmente esse princípio? Se olharmos para a história da Igreja, veremos que, cada 

vez que os bispos geriram, não como pastores, um problema, alinharam-se à política, ao problema 

político. Por não terem gerido bem um problema, meteram-se na questão política. 

Pensemos nas noites de são Bartolomeu: hereges, sim. A heresia é gravíssima, acabemos com 

tudo. É um ato político. Pensemos em Joana D'Arc, naquela visão. Pensemos na caça às bruxas, 

pensemos nos campos de flores, em Savonarola. Quando a Igreja, para defender um princípio, não o faz 

pastoralmente, se mete no plano político e isso foi sempre assim. Basta olhar para a história. 

Que coisa o pastor deve fazer? Ser pastor e não ir condenando ou não condenando. Ser pastor, 

também do excomungado, sim. E deve ser pastor com ele, deve ser pastor com o estilo de Deus e o estilo 

de Deus é proximidade, compaixão e ternura, toda a Bíblia o diz. 

Proximidade. Já no deuteronômio, se pergunta a Israel: ´que povo tem deuses tão próximos como 

o que você tem?`. Compaixão. O Senhor tem compaixão por nós. Leiamos Ezequiel, leiamos Oséias, já 

desde o início. E ternura: basta olhar o Evangelho e as coisas de Jesus. 

Um pastor que não sabe administrar com o estilo de Deus escorrega e se mete em muitas coisas 

que não são de pastor. Para mim, eu não gostaria de particularizar os Estados Unidos porque eu não sei 

bem o detalhe. Eu dou o princípio. 

Você pode me dizer: mas se você é próximo, terno e compassivo com uma pessoa, lhe daria a 

comunhão? Essa é uma hipótese. Sim, o pastor sabe o que deve fazer em cada momento, mas como 

pastor. Se sair dessa pastoral da Igreja, imediatamente se converte em político. E isso se verá em todas 

as denúncias e condenações não pastorais que a Igreja faz. Com esse princípio, acho que um pastor pode 

mover-se bem. 

Os princípios são da teologia; a pastoral é a teologia e o Espírito Santo que vai conduzindo você 

a obrar com o estilo de Deus. Eu me atreveria a falar até aqui. 

Se você me perguntar mais tarde se você pode dar ou não pode dar, isso é casuística, onde os 

teólogos capengam. O senhor se lembra da tempestade que se armou quando a Amoris laetitia foi 

publicada com aquele capítulo sobre o acompanhamento para os esposos separados, divorciados? 

´Heresia, heresia!`. Graças a Deus que o cardeal Schoenborn estava lá, ele que é um grande teólogo e 

esclareceu as coisas, não foi? 

Mas sempre está essa condenação, essa condenação. Já basta de excomunhão. Por favor, não 

metamos mais excomunhão às pessoas. Elas são filhas de Deus, estão fora temporariamente, mas são 

filhos de Deus e querem e necessitam da nossa proximidade pastoral. O pastor resolve as coisas como o 

Espírito diz. 

Stefano Maria Paci - Sky Tg 24: Boa tarde Santo Padre. Conhecendo-o, acho que esta 

mensagem que estou prestes a dar-lhe será considerada uma espécie de presente. Ao saber que eu 

viajava no avião com o senhor, Edith Bruck, a escritora judia deportada para Auschwitz aos 13 anos, 

vencedora este ano do Prémio Strega Young, me pediu que eu lhe desse e me enviou à noite. E o senhor, 

em uma atitude rara, foi a sua casa no centro de Roma para encontrá-la. Trata-se de uma longa 

mensagem assinada “sua irmã Edith”, na qual lhe agradece por seus vários chamados e gestos contra o 

antissemitismo durante esta viagem. As primeiras palavras são “amado Papa Francisco, suas palavras 

sobre o antissemitismo, nunca erradicado, hoje são mais atuais do que nunca, não só nos países que está 

visitando, mas em toda a Europa”. 

Papa Francisco: É verdade, não é? O antissemitismo está na moda, está ressurgindo. É uma 

coisa feia, feia, feia… 



Stefano Maria Paci - Sky Tg 24: E a pergunta é sobre a família: o senhor falou com as 

autoridades húngaras, no encontro com os jovens. Ontem, em Estrasburgo, chegou a notícia de uma 

resolução do Parlamento Europeu que convida os Estados-membros a reconhecerem os casamentos 

homossexuais e as respectivas relações com a paternidade. 

Santo Padre, qual é o seu pensamento a respeito? 

Papa Francisco: Falei claramente sobre isso: o matrimônio é um sacramento. O matrimônio é 

um sacramento e a Igreja não tem o poder de mudar os sacramentos, assim como o Senhor o instituiu, 

não é? 

Essa são leis que procuram ajudar a situação de muitas pessoas com orientação sexual diferente e 

é importante que essas pessoas sejam ajudadas. Mas sem impor coisas que, por sua natureza, na Igreja 

não estão bem. 

Mas se eles querem levar uma vida juntos, em par homossexual, os Estados têm a possibilidade 

de apoiá-los civilmente, de lhes dar segurança sucessória, sanitária. Os franceses têm uma lei a este 

respeito não só para os homossexuais, mas para todas as pessoas que devem associar-se. 

O matrimônio é o matrimônio. Isso não quer dizer condenar as pessoas que são assim. Não, por 

favor, são nossos irmãos e irmãs e devemos acompanhá-los. Mas o matrimônio como sacramento é 

claro, é claro. 

Mas que existam leis civis que... por exemplo, três viúvas que querem associar-se, numa lei para 

ter serviço sanitário, para ter a herança entre elas, fazem-se essas coisas, acho que é o PAC (Pacto civil 

de solidariedade) francês, essa lei, nada a ver com os casais homossexuais, que os casais homossexuais 

podem usá-la? Podem usá-la. Mas o matrimônio como sacramento é de homem-mulher. 

O que eu disse, às vezes criam confusão, é que são todos iguais. Há que respeitar a todos. O 

Senhor é bom e salvará a todos. Isso não o digam em voz alta. O Senhor quer a salvação de todos, mas, 

por favor, não façam que a Igreja negue a sua verdade. 

Muitas pessoas com orientação homossexual aproximam-se do sacramento da penitência, 

aproximam-se para pedir conselho aos sacerdotes. A Igreja ajuda-os a ir em frente na sua vida, mas o 

sacramento do matrimônio segue. 

Matteo Bruni: Obrigado Santo Padre! 
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