
MENSAGEM DO PAPA NO ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMILIAS PARTE I 
 
Entre os dias 21 e 26 de agosto aconteceu o IX Encontro Mundial das Famílias em Dublin, 
capital da Irlanda. Na noite de 25 de agosto houve o encontro do papa com 80 mil pessoas 
Croke Park Stadium. O Santo Padre iniciou sua fala dando boas vindas aos participantes 
depois de desfilar com por todo o estádio: Obrigado pelas vossas calorosas boas-vindas. 
É bom estar aqui! É bom celebrar, porque nos torna mais humanos e mais cristãos. 
Também nos ajuda a partilhar a alegria de saber que Jesus nos ama, acompanha no 
percurso da vida e, cada dia, nos atrai para mais perto de Si. Já no início conclamou as 
famílias as famílias a batizarem seus filhos A Igreja é a família dos filhos de Deus; uma 
família, onde se regozija com aqueles que estão na alegria e se chora com aqueles que 
estão na tribulação ou se sentem desanimados com a vida. Uma família onde se cuida de 
cada um, porque Deus nosso Pai nos fez, a todos, seus filhos no Batismo. Por isso mesmo, 
continuo a encorajar os pais a levar ao Batismo os filhos logo que possível, para que se 
tornem parte da grande família de Deus. É preciso convidar cada um para a festa! E 
continuou falando sobre a importância e a vocação da família no projeto de Deus, vós, 
queridas famílias, sois a grande maioria do povo de Deus. Que fisionomia teria a Igreja 
sem vós? Foi para nos ajudar a reconhecer a beleza e a importância da família, com as 
suas luzes e sombras, que escrevi a Exortação Amoris laetitia sobre a alegria do amor, 
e quis que o tema deste Encontro Mundial das Famílias fosse O Evangelho da família, 
alegria para o mundo. Deus quer que cada família seja um farol que irradia a alegria 
do seu amor pelo mundo. Que significa isto? Significa que nós, depois de ter encontrado 
o amor de Deus que salva, procuramos, com palavras ou sem elas, manifestá-lo através 
de pequenos gestos de bondade na vida rotineira de cada dia e nos momentos mais 
simples da jornada. Isto quer dizer santidade. Gosto de falar dos santos ao pé da porta, 
de todas aquelas pessoas comuns que refletem a presença de Deus na vida e na história 
do mundo. A vocação ao amor e à santidade não é algo reservado para poucos 
privilegiados. O chamado do Papa as famílias à santidade nos ligam novamente ao Pe 
Caffarel quando ele nos diz que os cristãos casados, da mesma forma que os monges, são 
chamados à santidade ... pois que é possível santificar-se no estado do matrimônio e pelo 
estado do matrimônio e ainda nos mostrou o caminho, nas rotas da santidade, o Senhor 
nos deu dois meios: o amor e a abnegação1. 
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1 - Conferencia do Padre Caffarel  aos Casais Responsáveis de Regiões e de Setores europeus  
em Chantilly na França, Disponível em Centelhas de sua mensagem (pág. 46, 52 e 57) 

 

 


