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VATICANO - Papa Francisco recorda os muitos missionários “que para
levar o Evangelho superaram obstáculos de todo tipo”
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – O mês missionário, o compromisso de vários missionários para o anúncio
do Evangelho e o testemunho de vida de todos os batizados foram recordados pelo Santo Padre Francisco antes do
Angelus com os fiéis reunidos na Praça São Pedro, domingo, 6 de outubro. Suas palavras: “Neste mês de outubro,
que é dedicado especialmente às missões, pensemos em tantos missionários, homens e mulheres, que para levar o
Evangelho superaram obstáculos de todo tipo e deram realmente suas vidas, como diz São Paulo a Timóteo:
“Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu; antes
participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus” (2 Tm 1,8). Isto, no entanto, diz respeito a todos:
cada um de nós, na vida de todo dia, pode dar testemunho de Cristo, com a força de Deus, a força da fé. Com a
pequena fé que temos, mas que é forte! Com esta força, dar testemunho de Jesus Cristo, ser cristãos com a vida,
com o nosso testemunho!”.
Evocando o trecho evangélico da liturgia dominical, o Papa lembrou que “a oração é o respiro da fé” e que
“outubro é também o mês do Terço” e o “Terço é uma escola de oração, é uma escola de fé!”. Após o Angelus,
saudando os vários grupos de peregrinos presentes, o Santo Padre disse: “Gostaria de recordar convosco as
pessoas que perderam a vida em Lampedusa, quinta-feira passada. Rezemos todos em silêncio por nossos irmãos
e irmãs: mulheres, homens e crianças... Deixemos o nosso coração chorar”. (SL) (Agência Fides 07/10/2013)
> LINKS
Texto integral do discurso do Santo Padre::
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2013/10/06/0636/01425.html:
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