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VATICANO - Papa Francisco: A Igreja é também hoje Igreja de mártires. E
a fé é um dom da graça
Cidade do Vaticano (Agência Fides) - “Para encontrar os mártires não é necessário ir às catacumbas ou ao
Coliseu: os mártires estão vivos agora, em tanto países”. Assim, o Papa Francisco recordou hoje que a experiência
do martírio por fé marca a condição dos cristãos em todos os tempos. E o fez durante a missa matutina presidida
por ele na capela da Casa Santa Marta.
Na sua breve homilia, o Papa comentou em especial a primeira leitura deste sábado da Oitava de Páscoa, em que
os apóstolos Pedro e João confessam a própria fé diante dos chefes judeus, apesar das ameaças recebidas. “Os
cristãos”, disse o papa Francisco, “são perseguidos pela fé. Em alguns países são punidos pelo simples fato de
carregarem uma cruz. Hoje, no século XXI, a nossa Igreja é uma Igreja dos mártires". Como Pedro e como João,
os mártires são aqueles que também hoje dizem "não podemos nos calar diante do que vimos e ouvimos". O
testemunho deles – prosseguiu o papa Francisco - "nos dá a força, porque às vezes nossa fé é um pouco fraca", de
testemunhar aquela "fé que recebemos, esta fé que é dom que o Senhor dá a todos os povos". Mas isso – precisou
o papa Bergoglio - "não podemos fazê-lo por nós mesmos: é uma graça. A graça da fé. Devemos pedi-la todos os
dias. “Senhor… proteja a minha fé, faça-a crescer, que minha fé se torne forte, corajosa, e ajude-me nos
momentos em que – como Pedro e João – devo torná-la pública. Dê-me coragem”. (GV) Agência Fides 6/4/2013).
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