
MENSAGEM DO PAPA NO ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMILIAS PARTE II 
 
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. 
Na edição da Carta Mensal do mês de novembro escrevemos sobre a mensagem do Papa para a 
importância do batismo e a vocação natural das famílias para seguirem o caminho da santidade. Em 
outra parte de sua mensagem o Santo Padre reforçou a importância do esforço das famílias que deram 
testemunho de união e superação durante o Encontro: Acabamos de ouvir os testemunhos de Felicité, 
Isaac e Ghislain, que vêm do Burkina Faso. Contaram-nos uma história comovente de perdão em 
família. O perdão é um dom especial de Deus, que cura as nossas feridas e nos aproxima dos outros 
e d’Ele. Gestos humildes e simples de perdão, renovados dia a dia, são o fundamento sobre o qual se 
constrói uma vida familiar cristã sólida. Obrigam-nos a superar o orgulho, o isolamento e o 
embaraço, e a fazer paz. É verdade! Gosto de dizer que, nas famílias, precisamos de aprender três 
palavras: desculpa, por favor e obrigado. Quando tiveres discutido em casa, certifica-te, antes de ir 
dormir, que pediste desculpa dizendo que sentes pesar pelo sucedido. Mesmo se te sentires tentado a 
ir dormir noutro quarto, sozinho e isolado, bate simplesmente à porta e diz: Por favor, posso entrar? 
Basta um olhar, um beijo, uma palavra doce... e tudo volta a estar como antes! Digo isto porque as 
famílias, quando o fazem, sobrevivem. Não existe uma família perfeita; sem o hábito do perdão, a 
família cresce doente e gradualmente desmorona-se. Continuou o Papa: Obrigado, Nisha e Ted, pelos 
vossos testemunhos da Índia. Ajudastes-nos também a compreender que os meios de comunicação 
social não são necessariamente um problema para as famílias, mas podem contribuir para a 
construção duma rede de amizade, solidariedade e apoio mútuo. As famílias podem conectar-se 
através da internet e beneficiar disso. Os meios de comunicação social podem ser benéficos, se forem 
usados com moderação e prudência. Contudo, importante que estes meios nunca se tornem uma 
ameaça para a verdadeira rede de relações de carne e sangue, prendendo-nos numa realidade virtual 
e isolando-nos das relações autênticas que nos estimulam a dar o melhor de nós mesmos em comunhão 
com os outros. Talvez a história de Ted e Nisha possa ajudar às famílias a interrogar-se sobre a 
obrigação de reduzir o tempo que gastam com esses meios tecnológicos, e de passar um tempo de 
qualidade entre eles e com Deus. Tomamos a liberdade de grifar uma parte da fala do Papa quando ele 
aborda a importância das relações interpessoais, que para nós equipistas também se reflete no espírito 
da ligação. O espírito da ligação não pode acontecer por meios eletrônicos pois uma equipe não 
caminha sozinha. A ligação é indispensável para a construção de um espírito de comunidade e 
unidade, para dar o sentido de pertença ao Movimento e da fidelidade aos seus objetivos e ao 
carisma fundador. Deve ser pessoal e, sempre que possível, promover encontros. A ligação deve 
ser feita num espírito de oração e amizade.1 
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1 – Guia das Equipes de Nossa Senhora (pág. 41) 


