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primeira parte

não Julgueis  
para não serdes Julgados

A humildade evangélica leva-nos 
a não apontar o dedo aos outros para julgá-los, 

mas a estender-lhes a mão para levantá-los, 
sem nunca nos sentirmos superiores.

Introdução ao sínodo para a famílIa,

5 de outubro de 2015
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o perigo de Julgar

Qual é o perigo? É que nós, presumindo ser justos, julguemos 
os outros. Julgamos o próprio Deus, porque pensamos que 
Ele deveria castigar os pecadores, condená-los à morte, em 
vez de lhes perdoar. Então, sim, corremos o risco de ficar fora 
da casa do Pai! Como aquele irmão mais velho da parábola, 
que, em vez de ficar contente porque o seu irmão voltou, se 
enfurece com o pai que o acolhe com entusiasmo.

Se a misericórdia, a alegria do perdão, não estiver no nosso 
coração, não estamos em comunhão com Deus, mesmo que 
observemos todos os preceitos, porque o amor é que salva,  
e não só, a prática dos preceitos. É o amor a Deus e ao pró-
ximo que permite o cumprimento de todos os mandamentos.  
E o amor de Deus, a sua alegria, é isto: perdoar. Ele está sem-
pre à nossa espera! Talvez algum de nós tenha qualquer coisa 
a pesar-lhe no coração: «Mas eu fiz isto, fiz aquilo…» Ele 
espera-te! Ele é pai: Ele está sempre à nossa espera!

Se vivermos segundo a lei do olho por olho, dente por dente, 
nunca sairemos da espiral do mal. O Maligno é astuto e ilude-
-nos, insinuando que, com a nossa justiça humana, podemos 
salvar-nos e salvar o mundo. Na realidade, só a justiça de 
Deus nos pode salvar! E a justiça de Deus revelou-se na Cruz: 
a Cruz é o juízo de Deus sobre todos nós e sobre este mundo.

Mas como é que Deus nos julga? Dando a vida por nós! 
É esse o ato supremo de justiça que derrotou de uma vez por 
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todas o Príncipe deste mundo; e esse ato supremo de justiça 
também é, precisamente, o ato supremo de misericórdia. Jesus 
chama-nos, a todos, a seguir este caminho: «Sede misericor-
diosos como o vosso Pai é misericordioso» (Lc 6,36).

Agora, peço-vos uma coisa. Todos em silêncio, pensemos…  
Cada um de nós pense numa pessoa com a qual não esteja 
bem, com a qual se tenha zangado, da qual não goste. Pense- 
mos nessa pessoa e, em silêncio, neste momento, rezemos por 
essa pessoa e tornemo-nos misericordiosos para com ela.

angelus, 

15 de setembro de 2013

olhar mais além

O Evangelho que escutámos, o episódio da pecadora que unge 
os pés de Jesus com perfume (cf. Lc 7,36–50), abre-nos um cami-
nho de esperança e de consolação. Há o amor da mulher pecado-
ra que se humilha diante do Senhor; mas, antes disso ainda, há o 
amor misericordioso de Jesus por ela, que a leva a aproximar-se.

Esta mulher encontrou-se de verdade com o Senhor. No si- 
lêncio, abriu-lhe o seu coração; na dor, manifestou-lhe o arre-
pendimento pelos seus pecados; com o seu pranto, fez apelo 
à bondade divina para receber o perdão. Para ela, não haverá 
outro juízo além daquele que vem de Deus, e esse é o juízo da 
misericórdia. O protagonista deste encontro é certamente o 
amor, a misericórdia que ultrapassa a justiça.

Simão, o dono da casa, o fariseu, pelo contrário, não con-
segue encontrar o caminho do amor. Tudo é calculado, tudo é 
pensado. Ele mantém-se firme no limiar da formalidade.

O seu juízo contra a mulher afasta-o da verdade e nem se- 
quer lhe permite compreender quem é o seu visitante. Deteve-se  
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à superfície, na formalidade, e não foi capaz de atentar ao 
coração. Frente à parábola de Jesus e à pergunta sobre qual 
dos servos amou mais, o fariseu respondeu corretamente: 
«Aquele a quem mais foi perdoado». E Jesus não deixa de lho 
fazer observar: «Julgaste bem» (Lc 7,43). O juízo de Simão só 
está certo quando se orienta para o amor.

O comentário de Jesus anima cada um de nós a nunca nos 
determos à superfície das coisas, sobretudo quando estamos 
diante de uma pessoa. Somos chamados a olhar mais além,  
a apontar para o coração, para ver de quanta generosidade 
cada pessoa é capaz.

Ninguém pode ser excluído da misericórdia de Deus. Todos 
conhecem o caminho para chegar até ela e a Igreja é a casa 
que a todos acolhe e a ninguém rejeita. As suas portas perma-
necem escancaradas para que todos os que forem tocados pela 
graça possam encontrar a certeza do perdão.

HomIlIa, 

13 de março de 2015

a misericórdia acima do Juízo

Este Ano Extraordinário é um dom da graça. Entrar por aque-
la Porta significa descobrir a profundidade da misericórdia do 
Pai que a todos acolhe e que vai, pessoalmente, ao encontro 
de cada um. É Ele que nos procura! É Ele que vem ao nosso 
encontro!

Será um ano para crescer na convicção da misericórdia. 
Quanto mal é dirigido a Deus e à sua graça quando se afirma, 
sobretudo, que os pecados são castigados pelo seu juízo, sem 
antepor, pelo contrário, que são perdoados pela sua misericór-
dia! Sim, porque é precisamente isso que acontece.
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Devemos antepor a misericórdia ao juízo e, seja como for, 
o juízo de Deus será sempre feito à luz da sua misericórdia.

Que atravessar a Porta Santa, portanto, nos faça sentir par-
ticipantes desse mistério de amor, de ternura. Abandonemos 
qualquer forma de medo e de temor por não condizer com 
quem é amado; vivamos, antes, a alegria do encontro com a 
graça que tudo transforma.

HomIlIa por ocasIão da abertura da porta santa,

8 de dezembro de 2015

o Juízo dos pequenos

Rezemos intensamente ao Senhor, pedindo-lhe que nos sacuda 
a fim de tornar as nossas famílias cristãs protagonistas dessa 
revolução da proximidade familiar que, hoje, nos é tão neces-
sária! Dela, dessa proximidade familiar, é feita a Igreja, desde 
o início.

E não esqueçamos que o juízo dos necessitados, dos peque-
nos e dos pobres antecipa o juízo de Deus (Mt 25,31–46). Não 
esqueçamos isso e façamos tudo o que pudermos para ajudar 
as famílias a seguir em frente na prova da pobreza e da miséria 
que atingem os afetos, os vínculos familiares.

Gostaria de ler mais uma vez o texto da Bíblia, e que cada 
um de nós pense nas famílias que são provadas pela miséria e 
pela pobreza. A Sagrada Escritura diz assim: «Filho, não recu-
ses ao pobre o necessário para viver, não sejas insensível ao 
olhar dos necessitados. Não entristeças quem tem fome, não 
exasperes quem está em dificuldade. Não perturbes um cora-
ção já exasperado, não negues um dom ao necessitado. Não 
rejeites a súplica do pobre, não desvies o olhar do indigente. 
Não desvies o olhar de quem te pede, não lhe dês ocasião de 
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te maldizer» (Sir 4,1–5a). Pois será isso que fará o Senhor — 
di-lo o Evangelho — se nós não fizermos essas coisas.

audIêncIa geral, 

3 de junho de 2015

Juízo e condenação

Julgar os outros leva-nos à hipocrisia. E Jesus define, preci-
samente, como «hipócritas» aqueles que se põem a julgar. 
Porque a pessoa que julga erra, confunde-se e é derrotada.

Quem julga erra sempre. E erra porque ocupa o lugar de 
Deus, que é o único juiz. Na prática, pensa que tem o poder 
de julgar tudo: as pessoas, a vida, tudo. E, a par da capacidade 
de julgar, acredita também que tem a capacidade de condenar.

O Evangelho refere que julgar os outros era uma das atitu-
des daqueles doutores da lei aos quais Jesus chamava «hipó-
critas». Trata-se de pessoas que julgam tudo. A coisa mais 
grave, porém, é que, agindo assim, ocupam o lugar de Deus, 
que é o único juiz. E Deus, para julgar, precisa de tempo, espe-
ra. Estes homens, pelo contrário, julgam de imediato: por isso, 
quem julga erra, pura e simplesmente porque ocupa um lugar 
que não lhe pertence.

Mas não só erra como se confunde, e fica tão obcecado 
com aquilo, que quer julgar, relativamente a dada pessoa, 
que aquele argueiro não a deixa dormir. E repete «Eu quero 
tirar-te esse argueiro!», sem contudo se aperceber da trave que 
tem no seu próprio olho1. Nesse sentido, confunde-se e julga 

1  Alusão ao provérbio Ver o argueiro no olho alheio e não ver a trave no seu olho, 
que significa criticar os defeitos alheios, mesmo que pequenos, e não ser capaz de 
ver os próprios, ainda que grandes. [N. da T.]
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que a sua trave é que é o argueiro. Portanto, quem julga é um 
homem que confunde a realidade, é um iludido.

E não só: aquele que julga transforma-se num derrotado e 
não pode deixar de acabar mal, porque a mesma medida será 
utilizada para o julgar a ele, como diz Jesus no Evangelho de 
Mateus. E qual é a derrota? A de ser julgado com a medida 
com que ele próprio julga, porque o único que julga é Deus e 
aqueles aos quais Deus dá poder para julgar. Os outros não 
têm o direito de julgar.

Acima de tudo, quem julga acusa sempre. No juízo contra 
os outros, há sempre uma acusação. Precisamente o oposto 
daquilo que Jesus faz diante do Pai. Com efeito, Jesus nunca 
acusa; pelo contrário, defende.

Assim, se nós quisermos seguir o caminho de Jesus, mais 
do que acusadores deveremos ser defensores dos outros diante 
do Pai. 

Acima de tudo, não julgues, porque, se o fizeres, quando 
praticares alguma maldade, serás julgado! Essa é uma verdade 
que convém recordar na vida de todos os dias, quando senti-
mos vontade de julgar os outros, de falar mal dos outros, que 
é uma forma de julgar.

medItação matutIna na capela da domus sanctae martHae,

 23 de junho de 2014

calar

O nosso juiz é o Senhor e, se te assomar à boca uma palavra de 
juízo sobre uma pessoa ou outra, fecha a boca. O Senhor deu-
-nos este conselho: «Não julgueis para não serdes julgados». 
Conviver com todas as pessoas com simplicidade, acolher  
a todos.
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Porquê acolher a todos? Para lhes oferecer a experiência 
da presença de Deus e do amor aos irmãos. A evangelização 
sente fortemente a necessidade do acolhimento da proximi- 
dade, porque esse é um dos primeiros sinais da comunhão de 
que somos chamados a dar testemunho por termos encontra-
do Cristo na nossa vida.

dIscurso,  

5 de setembro de 2015

não aos mexericos

A bondade entre as pessoas é uma virtude um pouco esque-
cida. Ser gentil, dar o lugar ao outro. Há tantos inimigos da 
bondade, a começar pelos mexericos, não é? Quando se bisbi-
lhota e se fala sobre a vida alheia, quando se bate um pouco 
nas pessoas… São coisas quotidianas que acontecem a todos. 
A mim também.

São tentações do Maligno, que não quer que o Espírito 
venha a nós e crie essa paz, essa mansidão nas comunidades  
cristãs. Vamos a uma paróquia e ficamos a saber que as se- 
nhoras da catequese lutam contra as da Caritas. E essas lutas 
estão sempre presentes. Inclusive nas famílias ou no bairro. 
Mas também entre amigos. E isso não é a vida nova.

Quando vem o Espírito e nos faz nascer para uma vida 
nova, torna-nos serenos, caridosos. Não julgar ninguém:  
o único juiz é o Senhor. A sugestão é mantermo-nos cala- 
dos. E, se tenho de dizer alguma coisa, digo-a a ele ou a ela, 
mas não ao bairro inteiro; só a quem pode remediar a si- 
tuação.

Este é apenas um passo na vida nova, mas é um passo 
de todos os dias. Se, com a graça do Espírito, conseguirmos 
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nunca fazer mexericos, será um magnífico passo em frente.  
E fará bem a todos. Peçamos ao Senhor que nos manifeste, 
a nós e ao mundo, a beleza e a plenitude desta vida nova, 
deste nascer do Espírito que vem à comunidade dos fiéis e 
nos leva a ser bondosos e caridosos, uns para com os outros. 
Respeitosos. Peçamos essa graça para todos nós.

medItação matutIna na capela da domus sanctae martHae, 

9 de abril de 2013

se uma pessoa é gay

Escreve-se tanto acerca do lobby gay. Eu ainda não encontrei 
quem me apresentasse um bilhete de identidade, no Vaticano, 
em que estivesse escrito «gay». Dizem que os há. Creio que, 
quando nos encontramos com uma pessoa assim, deveremos 
distinguir o facto de se ser gay do facto de se criar um lobby,  
porque os lobbies — todos os lobbies — não são bons.  
São maus.

Se uma pessoa é gay e procura o Senhor e tem boa vonta-
de, quem sou eu para julgá-la? O Catecismo da Igreja Católica 
explica isto de uma forma muito bonita ao afirmar: «Não 
devemos marginalizar essas pessoas por isso; elas devem ser 
integradas na sociedade».

O problema não é ter essa tendência. Não é. Devemos 
ser irmãos, porque esse é um problema, mas ainda há outro.  
Há outro. O problema é fazer dessa tendência um lobby: 
lobby de avarentos, lobby de políticos, lobby de maçons, tan-
tos lobbies. Esse é o problema mais grave para mim.

conferêncIa de Imprensa durante o voo de regresso do rIo de JaneIro,

28 de julho de 2013

Quem sou eu para julgar 240 paginas copy.indd   24 10/02/17   10:39



25

Quem Sou Eu para Julgar?

compreensão e perdão

Compreendo as vítimas de abusos e as famílias que não conse-
guem perdoar ou que não querem perdoar… Compreendo-as, 
rezo por elas e não as julgo. Não as julgo, rezo por elas. Uma 
vez, numa destas reuniões, conheci várias pessoas e, de entre 
elas, uma mulher disse-me: «Quando a minha mãe soube que 
tinham abusado de mim, blasfemou contra Deus, perdeu a fé 
e morreu ateia».

Eu compreendo essa mulher. Compreendo-a. E Deus, que 
é melhor do que eu, também a compreende. Estou certo que 
Deus acolheu essa mulher. Porque aquilo que foi tocado, aqui-
lo que foi destruído era a sua própria carne, a carne da sua 
filha. Eu compreendo-a.

Não julgo ninguém que seja incapaz de perdoar. Rezo e 
peço a Deus — porque Deus é um campeão na busca de um 
caminho para encontrar a solução — que resolva a situação.

conferêncIa de Imprensa durante o voo  

de regresso dos estados unIdos,

27 de setembro de 2015

a graça de alargar o coração

O que significa «alargar o coração»? Antes de mais, significa 
reconhecer-se como um pecador, não olhar àquilo que fizeram 
os outros. Então, a pergunta de fundo será esta: «Quem sou 
eu para julgar isso? Quem sou eu para fazer mexericos sobre 
isso? Quem sou eu, que já cometi os mesmos erros ou piores 
ainda?…»

Aliás, o Senhor di-lo no Evangelho: «Não julgueis para não 
serdes julgados; não condeneis para não serdes condenados; 
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perdoai e sereis perdoados. Dai e ser-vos-á dado: uma boa 
medida, cheia, recalcada e transbordante será lançada no 
vosso regaço».

É essa a generosidade de coração que o Senhor apresenta  
através da imagem das pessoas que iam buscar o trigo e alar- 
gavam o avental para receber mais. Com efeito, quando se tem  
o coração largo, grande, pode receber-se mais! E um coração 
grande não se mete na vida dos outros, não condena — per-
doa e esquece, precisamente como Deus esqueceu e perdoou 
os meus pecados.

É este o caminho da misericórdia que nós devemos pedir. 
Se todos nós, povos, pessoas, famílias, bairros, tivéssemos esta 
atitude, quanta paz haveria no mundo, quanta paz nos nossos 
corações… Porque a misericórdia traz-nos a paz!

Lembrem-se sempre disto: quem sou eu para julgar? 
Sermos capazes de nos envergonhar e alargar o coração, que 
o Senhor nos conceda essa graça!

medItação matutIna na capela da domus sanctae martHae,

 17 de março de 2014

o sacerdote de hoJe

Nós, que muitas vezes damos connosco a deplorar esta época 
em tom amargo e acusador, devemos aperceber-nos também 
da sua dureza: no nosso ministério, quantas pessoas encon-
tramos que vivem afadigadas por falta de referências para as 
quais olhar! Quantas relações feridas! Num mundo em que 
cada um pensa em si próprio como a medida de tudo, já não 
há lugar para o irmão.

Sobre esse pano de fundo, a vida do nosso presbítero torna- 
-se eloquente por ser diferente, alternativa.
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O nosso sacerdote está descalço em relação a uma terra 
que se obstina em julgar e considerar santa. Não se escanda-
liza com as fragilidades que abalam o espírito humano: cons-
ciente de que ele próprio é um paralítico curado, está longe da 
riqueza do rigorista, bem como da superficialidade de quem 
se quer mostrar condescendente a baixo preço. Aceita, pelo 
contrário, tomar o outro a seu cargo, sentindo-se participante 
e responsável pelo seu destino.

Faz-se próximo de cada um, atento na partilha do seu 
abandono e do seu sofrimento. Tendo aceitado não dispor de 
si, não tem uma agenda a defender, mas, cada manhã, confia 
ao Senhor o seu tempo para se deixar encontrar pelas pes-
soas e fazer-se encontro. Assim, o nosso sacerdote não é um 
burocrata nem um funcionário anónimo da instituição; não 
está consagrado a um papel profissional nem é movido pelos 
critérios da eficiência.

Sabe que o Amor é tudo. Não procura seguranças terre- 
nas nem títulos honoríficos, que habitualmente levam as pes-
soas a confiar no homem; no seu ministério, não pede nada 
para si que ultrapasse as suas necessidades reais, nem está 
preocupado em ligar a si as pessoas que lhe são confiadas. 
O seu estilo de vida simples e essencial, sempre disponível, 
torna-se credível aos olhos das pessoas e aproxima-o dos 
humildes, numa caridade pastoral que torna as pessoas livres 
e solidárias.

Servo da vida, caminha com o coração e o passo dos 
pobres; enriquece-se convivendo com eles. É um homem de 
paz e de reconciliação, sinal e instrumento da ternura de Deus, 
atento a difundir o bem com a mesma paixão com que outros 
cuidam dos seus interesses.

dIscurso à ceI, 

16 de maio de 2016
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a misericórdia do conFessor

Os confessores têm diante de si as ovelhas perdidas a quem Deus 
tanto ama; se não lhes revelarem o amor e a misericórdia de 
Deus, elas afastam-se e talvez até não voltem mais. Portanto, 
abraçai-as e sede misericordiosos, mesmo que não as possais 
absolver. Abençoai-as, de qualquer modo.

Eu tenho uma sobrinha que casou pelo civil com um homem 
antes que lhe fosse declarada a nulidade matrimonial. Queriam 
casar, amavam-se e desejavam ter filhos. Tiveram três. O juiz 
também lhe tinha atribuído, a ela, a guarda dos filhos do pri-
meiro casamento. Este homem era tão religioso, que todos os 
domingos, quando ia à missa, se dirigia ao confessionário e 
dizia ao sacerdote: «Eu sei que o senhor não me pode absol-
ver, mas pequei nisto e nisto, peço-lhe a sua bênção». Eis um 
homem com uma boa formação religiosa.

o nome de deus É mIserIcórdIa, 

2016

o drama do aborto

Um dos graves problemas do nosso tempo é, certamente, a mu- 
dança da relação com a vida. Uma mentalidade muito difun-
dida já fez perder a devida sensibilidade pessoal e social frente 
ao acolhimento de uma nova vida.

O drama do aborto é vivido por alguns com uma cons-
ciência superficial, quase não se dando conta do gravíssimo 
mal que um ato assim implica. Muitos outros, pelo contrário, 
embora vivendo este momento como uma derrota, consideram 
não ter outro caminho a percorrer. Penso, de modo particular, 
em todas as mulheres que já recorreram ao aborto. Conheço 
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bem os condicionamentos que as levaram a esta decisão.  
Sei que é um drama existencial e moral. Tenho encontrado 
muitas mulheres que levavam no seu coração a cicatriz dessa 
escolha sofrida e dolorosa.

Aquilo que aconteceu é profundamente injusto; no entanto,  
só compreendê-lo na sua verdade pode permitir que não per-
camos a esperança. O perdão de Deus não pode ser negado a  
quem está arrependido, sobretudo a quem se aproxima, de cora- 
ção sincero, do sacramento da Confissão para obter a recon-
ciliação com o Pai.

Inclusive por esse motivo, decidi, não obstante qualquer dis- 
posição em contrário, conceder a todos os sacerdotes, para o Ano  
Jubilar, a faculdade de absolverem do pecado de aborto quantos 
os procurem e, arrependidos de coração, lhes peçam perdão.

Preparem-se os sacerdotes para esta grande missão: que 
saibam conjugar palavras de genuíno acolhimento com uma 
reflexão que ajude as pessoas a entender o pecado cometido, 
indicando-lhes um percurso de conversão autêntica, para che-
garem a apreender o verdadeiro e generoso perdão do Pai que 
tudo renova com a sua presença.

carta, 

1 de setembro de 2015 

conFissão e Juízo

Não somos chamados a julgar com um sentimento de superio-
ridade, como se fôssemos imunes ao pecado; pelo contrário, 
somos chamados a agir como Sem e Jafet, os filhos de Noé, que 
pegaram numa manta para proteger o seu pai da vergonha.

Ser confessor, segundo o coração de Cristo, equivale a co- 
brir o pecador com a manta da misericórdia, para que não se 
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envergonhe mais e possa recuperar a alegria da sua dignidade 
filial, e também para que possa saber onde se encontra.

Não é, portanto, com a clava do juízo que conseguiremos 
trazer a ovelha perdida ao redil, mas com a santidade de vida, 
que é princípio de renovação e de reforma na Igreja. A santi-
dade alimenta-se de amor e sabe carregar sobre si própria o 
peso de quem é mais débil. Um missionário da misericórdia 
leva aos ombros o pecador e consola-o com a força da com-
paixão. E o pecador que o procura, a pessoa que o procura, 
encontra um pai.

Vós tendes ouvido, e também eu tenho ouvido, muita gente 
que diz: «Não, eu nunca me confesso porque me fui confessar 
uma vez e o sacerdote deu-me na cabeça, ralhou muito comi-
go» ou «Fui-me confessar e ele fez-me perguntas um pouco 
estranhas, por curiosidade».

Por favor, esse não é um bom pastor — esse é o juiz que 
talvez julgue nunca ter pecado ou o pobre homem doente que  
faz perguntas porque tem curiosidade. Eu, porém, gosto de 
dizer aos confessores: «Se tu não tens vontade de ser pai, não 
entres no confessionário, é preferível fazeres outra coisa». 
Porque se pode fazer mal, muito mal, a uma alma se esta não 
for acolhida com o coração de um pai, com o coração da 
Igreja-Mãe.

Há alguns meses, falando com um sábio cardeal da cúria ro- 
mana sobre as perguntas que alguns sacerdotes fazem na con-
fissão, ele disse-me: «Quando uma pessoa começa e eu vejo 
que ela quer deitar alguma coisa cá para fora, apercebendo-
-me e entendendo isso digo-lhe: “Já percebi! Fica tranquila!”»

Isto é um pai.

dIscurso, 

9 de fevereiro de 2016
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todos nós somos Frágeis

De cada vez que julgamos os nossos irmãos 
no nosso coração ou, pior, quando 

falamos disso aos outros, 
somos cristãos homicidas.

medItação matutIna na capela da domus sanctae martHae, 

13 de setembro de 2013
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divorciados, separados, recasados

Os divorciados que vivem uma  
nova união fazem parte da Igreja,  

não estão excomungados.

twItter, 

11 de abril de 2016

próximos de quem está em crise

A separação deve ser considerada um remédio extremo, depois 
de todas as outras tentativas razoáveis se terem revelado vãs.

Os Padres afirmam que é indispensável um discernimento 
particular para acompanhar pastoralmente os separados, os 
divorciados, os abandonados. Deve ser acolhido e valorizado 
sobretudo o sofrimento daqueles que passaram injustamen-
te pela separação, pelo divórcio ou pelo abandono, ou que 
foram constrangidos, pelos maus tratos infligidos pelo cônju-
ge, a deixar de conviver com ele.

O perdão pela injustiça sofrida não é fácil, mas é um 
caminho que a graça torna possível. Daí a necessidade de  
uma pastoral da reconciliação e de mediação, inclusive 
mediante centros de escuta especializados a estabelecer nas 
dioceses.

Ao mesmo tempo, as pessoas divorciadas, mas que não vol- 
taram a casar, que muitas vezes são testemunhas da fidelidade 
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matrimonial, devem ser instigadas a encontrar, na Eucaristia, 
o alimento que as sustente no seu estado. A comunidade local 
e os Pastores devem acompanhar essas ovelhas com solicitude, 
sobretudo quando há filhos ou quando a sua situação de po- 
breza é grave.

Um fracasso matrimonial torna-se muito mais traumati-
zante e doloroso na pobreza, porque há muito menos recursos 
para reorientar a existência. Uma pessoa pobre que perde o  
ambiente protetor da família fica duplamente exposta ao aban- 
dono e a todo o tipo de riscos para a sua integridade.

amorIs laetItIa, 

n.os 241, 242

integração, sim; excomunhão, não

Que fazemos com os divorciados que voltaram a casar?  
Que porta se lhes pode abrir? Existe, a este propósito, uma 
inquietação pastoral: devemos então dar-lhes a comunhão? 
Dar-lhes a comunhão não é uma solução. Só isso não é a solu-
ção. A solução é a integração.

Não estão excomungados. Contudo, não podem ser padri-
nhos de batismo, não podem ler as leituras na missa, não 
podem distribuir a comunhão, não podem ensinar o catecis-
mo, não podem fazer sete coisas… — tenho a lista ali. Se eu 
vos contasse tudo, pareceria até que estão excomungados de 
facto! Então, há que abrir um pouco mais as portas. Porque é 
que não podem ser padrinhos?

«Não… Repara, que testemunho vão dar ao afilhado?» 
O testemunho de um homem e de uma mulher que dizem: 
«Olha, querido, eu errei, mas creio que o Senhor me ama, 
quero seguir Deus, o pecado não me venceu, sigo em frente».
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Que tipo de testemunho cristão é esse? Ou, quando apa-
rece como padrinho um daqueles infratores políticos corrup-
tos que temos e que está regularmente casado pela Igreja, 
a Igreja aceita-o? Que testemunho vai ele dar ao afilhado? 
Testemunho de corrupção?

entrevIsta a la nación, 

7 de dezembro de 2014

não à discriminação

É importante fazer sentir aos divorciados que vivem uma nova 
união, que eles fazem parte da Igreja, que «não estão exco-
mungados» nem são tratados como tal, porque formam sem-
pre a comunhão eclesial.

Essas situações requerem um discernimento atento e um 
acompanhamento de grande respeito, evitando toda a lingua-
gem e atitudes que os façam sentir-se discriminados e promo-
vendo a sua participação na vida da comunidade.

Tomá-los a seu cargo não constitui, para a comunidade cris- 
tã, um enfraquecimento da sua fé e do seu testemunho sobre a 
indissolubilidade matrimonial. Pelo contrário: nesse cuidado, 
a comunidade manifesta precisamente a sua caridade.

amorIs laetItIa, 

n.º 243

Famílias replay

A família está em crise. Como integrar na vida da Igreja as 
famílias replay, ou seja, as famílias de segunda união — que 

Quem sou eu para julgar 240 paginas copy.indd   35 10/02/17   10:39



36

Papa Francisco

por vezes são fantásticas, enquanto as primeiras foram um 
fracasso? Como reintegrá-las? Que vão à igreja. Então, simpli-
ficam as coisas dizendo: «Ah, vão dar a comunhão aos divor-
ciados». Com isto não se resolve nada. Aquilo que a Igreja 
quer é que tu te integres na vida da Igreja. Contudo, há alguns 
que dizem: «Não, eu quero comungar e basta». Um distintivo, 
uma condecoração. Não. Deves reintegrar-te.

Há que integrar as pessoas. Se acreditam, mesmo que vivam 
numa situação definida como irregular, se a reconhecem e acei- 
tam, sabendo o que a Igreja pensa dessa condição, esta não é 
impedimento. Quando falamos de integrar, conseguimos enten-
der tudo isto. E ainda acompanhar os processos interiores.

entrevIsta, 

13 de março de 2015

portas abertas

No encontro com as famílias, em Tuxtla, havia, integrado 
na pastoral da Igreja, um par de casados em segunda união;  
a palavra-chave que o Sínodo usou — e que eu retomarei —  
é «integrar» na vida da Igreja as famílias feridas, as famílias 
dos que voltaram a casar, e tudo isso. Mas não esqueçamos as 
crianças, que são o mais importante! São as primeiras vítimas, 
tanto das feridas como das condições de pobreza, de trabalho, 
de tudo o resto.

Isto é uma coisa: é o ponto de chegada. É um trabalho  
de integração… todas as portas estão abertas. Porém, não se 
pode dizer que a partir desse momento «podem receber a comu-
nhão». Isso seria uma ferida inclusive para os cônjuges, para  
o casal — isso não os faria percorrer esse caminho de inte- 
gração. E aqueles dois eram felizes! Usaram, a propósito,  
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uma expressão muito bonita: «Nós não recebemos a comu-
nhão eucarística, mas recebemo-la ao visitar o hospital, neste 
serviço, naquele…» A sua integração ficou por aí. Se houver 
mais alguma coisa, o Senhor dir-lhes-á, mas… é um caminho, 
é um percurso…

conferêncIa de Imprensa durante o voo de regresso do mÉxIco,

17 de fevereiro de 2016

não só leis morais

Um pastor não se pode sentir satisfeito aplicando apenas leis 
morais àqueles que vivem em situações «irregulares», como se 
fossem pedras lançadas contra a vida das pessoas.

Devido aos condicionamentos ou aos fatores atenuantes,  
é possível que, no contexto de uma situação objetiva de peca-
do — que não seja subjetivamente culpável ou que não o seja 
plenamente —, se possa viver em graça de Deus, se possa 
amar e também se possa crescer na vida da graça e da carida-
de, recebendo, nesse sentido, a ajuda da Igreja.

Em certos casos, poderia haver, inclusive, a ajuda dos sacra- 
mentos. Por isso, recordo aos sacerdotes que o confessionário 
não deve ser uma sala de tortura, mas o lugar da misericórdia 
do Senhor. Assinalo, de igual modo, que a Eucaristia não é 
um prémio para os perfeitos, mas um generoso remédio e um 
alimento para os débeis.

O discernimento deve ajudar a encontrar os caminhos possí-
veis de resposta a Deus e de crescimento no meio das limitações.

Pensando que tudo é branco ou preto, por vezes fecha-
mos o caminho da graça e do crescimento e desencorajamos  
percursos de santificação que dão glória a Deus. Recorde- 
mos que um pequeno passo, no meio de grandes limitações  
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humanas, pode ser mais agradável a Deus do que a vida exte- 
riormente correta de quem transcorre os seus dias sem se 
confrontar com dificuldades importantes. A pastoral concreta 
dos ministros e das comunidades não pode deixar de fazer sua 
esta realidade.

amorIs laetItIa, 

n.º 305

quando a separação é inevitável

Há casos em que a separação é inevitável. Por vezes, até se pode 
tornar moralmente necessária quando se trata de subtrair o 
cônjuge mais débil, ou os filhos pequenos, às feridas graves 
provocadas pela prepotência e pela violência, pelo aviltamen-
to e pela exploração, pela alienação e pela indiferença.

Graças a Deus, não faltam aqueles que, sustentados pela fé 
e pelo amor aos filhos, testemunham a sua fidelidade a uma 
ligação na qual acreditaram, por impossível que pareça fazê-la 
reviver. Nem todos os separados, porém, sentem essa vocação.  
Nem todos reconhecem, na solidão, um apelo que lhes é diri- 
gido pelo Senhor. À nossa volta, deparamos com várias famí-
lias em situações ditas «irregulares» — eu não gosto desta 
palavra — e interrogamo-nos sobre muita coisa. Como ajudá- 
-las? Como acompanhá-las? Como apoiá-las para que as crian-
ças não se tornem reféns do pai ou da mãe?

Peçamos ao Senhor muita fé, para vermos a realidade com 
o olhar de Deus, e uma grande caridade, para nos aproximar-
mos das pessoas com o seu coração misericordioso.

audIêncIa, 

24 de junho de 2015
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Famílias em crise

Cada família, inclusive na sua debilidade, pode tornar-se 
uma luz no meio das trevas do mundo.

twItter, 

9 de abril de 2016

Jesus não exclui ninguém

Jesus nunca excluiu ninguém. Construiu pontes, não muros. 
A sua mensagem de salvação é para todos. O bom evangeli-
zador está aberto a todos, está disposto a escutar todos, sem 
exclusões.

Felizmente, estamos num bom período da vida da Igreja: 
estes últimos cinquenta, sessenta anos são um belo período. 
De facto, eu lembro-me de ouvir por parte de famílias cató-
licas, também da minha, quando era pequeno: «Não, não 
podemos ir a casa deles porque não são casados pela Igreja». 
Era uma espécie de exclusão. Não, não podiam ir! Ou por-
que eram socialistas ou porque eram ateus, não podiam ir lá. 
Agora, graças a Deus, não, não se diz isso.

Paulo seguiu a atitude de Jesus, que falava com todos: 
escutou a samaritana, dialogou com a samaritana; ia almoçar 
com os fariseus, com os pecadores, com os publicanos, com 
os doutores da lei. Jesus escutava todos e, quando disse uma 
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palavra de condenação, foi no fim, quando já não havia nada 
a fazer.

E, se o que nos trava é o medo de errar, devemos pen- 
sar que nos podemos levantar de novo e seguir em frente.  
Os que não caminham para não errar cometem um erro mais 
grave.

medItação matutIna na capela da domus sanctae martHae, 

8 de maio de 2013

a importância da educação

Recordo o caso de uma menina muito triste que acabou por 
confessar à sua professora o motivo do seu estado de espíri-
to: «A namorada da minha mãe não gosta de mim». A per-
centagem de crianças que estudam nas escolas e que têm os 
pais separados é elevadíssima. As situações que vivemos hoje 
levantam, portanto, novos desafios que, para nós, por vezes, 
são até difíceis de compreender.

Como anunciar Cristo a esses meninos e meninas? Como 
anunciar Cristo a uma geração que está a mudar? Devemos 
ter o cuidado de não lhes administrar uma vacina contra a fé.

Os pilares da educação são: «Transmitir conhecimentos, 
transmitir modos de fazer, transmitir valores. Através destes, 
transmite-se a fé». O educador deve estar à altura das pessoas 
a quem educa, deve interrogar-se sobre como anunciar Jesus 
Cristo a uma geração que está a mudar.

O trabalho educativo, hoje, é uma missão-chave, chave, 
chave!

colóquIo com os superIores geraIs dos Jesuítas,

29 de novembro de 2013
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o Fracasso da vida matrimonial

Hoje gostaria de fixar a nossa atenção noutra realidade: como 
tomar a nosso cargo aqueles que, na sequência do fracasso 
irreversível da sua ligação matrimonial, empreenderam uma 
nova união.

A Igreja bem sabe que tal situação contradiz o sacramen- 
to cristão. Todavia, o seu olhar de mestra brota sempre de  
um coração de mãe, de um coração que, animado pelo  
Espírito Santo, procura sempre o bem e a salvação das pes-
soas. Por isso sente o dever, «por amor à verdade», de «dis-
cernir bem as situações». Assim se exprimia São João Paulo II,  
sublinhando a diferença, por exemplo, entre quem sofreu a 
separação e quem a provocou. Devemos fazer esse discerni-
mento.

Se, além disso, olharmos para essas novas ligações com os 
olhos dos filhos pequenos — e os pequenos sabem olhar —, 
com os olhos das crianças, veremos ainda mais a urgência de 
desenvolver nas nossas comunidades um acolhimento real das 
pessoas que vivem tais situações.

Por isso, é importante que o estilo da comunidade, a sua 
linguagem, as suas atitudes estejam sempre atentos às pessoas, 
a começar pelos mais pequenos. Estes são os que mais sofrem 
em tais situações. Aliás, como poderíamos recomendar a estes 
pais que façam todos os possíveis por educar os filhos para a  
vida cristã, dando-lhes o exemplo de uma fé convicta e pra-
ticada, se os mantivéssemos longe da vida da comunidade, 
como se tivessem sido excomungados? Deve fazer-se tudo 
para não se acrescentar outros pesos àqueles que os filhos, 
nestas situações, já sentem que têm de carregar!

Nas últimas décadas, com efeito, a Igreja não se tem 
mostrado insensível nem preguiçosa. Tem tido cada vez mais 
a consciência de que é necessário um acolhimento fraterno 
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e atento, no amor e na verdade, para com os batizados que 
iniciaram uma nova união após o fracasso do matrimónio 
sacramental; na verdade, estas pessoas não estão excomun-
gadas nem devem ser tratadas de modo algum como tal: elas 
fazem sempre parte da Igreja.

audIêncIa, 

5 de agosto de 2015

Famílias que soFrem

A família é escola privilegiada de generosidade, de partilha, 
de responsabilidade, escola que educa, ensinando a ultrapas-
sar uma certa mentalidade individualista que se tem vindo a 
manifestar nas nossas sociedades. Sustentar e promover as 
famílias, valorizando o seu papel fundamental e central, é agir 
em prol de um desenvolvimento equitativo e solidário.

Não podemos ignorar o sofrimento de tantas famílias 
causado pela falta de trabalho, por problemas relacionados 
com a casa, pela impossibilidade prática de aplicar livremente 
as próprias opções educativas; o sofrimento devido, inclusive, 
aos conflitos internos das próprias famílias, aos fracassos da 
experiência conjugal e familiar, à violência que, infelizmente, 
se aninha e produz estragos dentro das nossas próprias casas. 
Devemos e queremos estar particularmente próximos de todos, 
com respeito e com verdadeiro sentido de fraternidade e de 
solidariedade.

Contudo, queremos recordar, sobretudo, o testemunho 
simples, mas belo e corajoso, de tantas famílias que vivem a 
experiência do matrimónio e da parentalidade com alegria, 
iluminadas e sustentadas pela graça do Senhor, sem medo de 
enfrentarem também os momentos da cruz que, vivida em 
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união com a do Senhor, não impede o caminho do amor, mas 
que o pode tornar mais forte e mais completo.

mensagem, 

setembro de 2013

pobrezas materiais e espirituais

A família tem muitos problemas que a põem à prova.
Uma dessas provas é a pobreza. Pensemos em tantas famílias  

que povoam as periferias das megalópoles, mas também as 
zonas rurais… Quanta miséria, quanta degradação! Além 
disso, para agravar a situação, a alguns lugares também chega 
a guerra.

Não obstante, há muitas famílias pobres que procuram 
conduzir a sua vida quotidiana com dignidade, muitas vezes 
confiando abertamente na bênção de Deus. Esta lição, porém, 
não deve justificar a nossa indiferença, mas antes aumentar 
a nossa vergonha pelo facto de haver tanta pobreza! É quase 
um milagre que, inclusive na pobreza, a família se conti- 
nue a formar e até a conservar — como pode — a humanidade 
especial das suas ligações.

Deveríamos ajoelhar-nos diante dessas famílias, verda-
deiras escolas de humanidade que salvam as sociedades da 
barbárie.

Ficamos sempre muito comovidos quando vemos imagens 
de crianças desnutridas e doentes em muitas partes do mundo. 
Ao mesmo tempo, também nos comove muito o olhar flame-
jante de muitas crianças, privadas de tudo, que frequentam 
escolas feitas de nada, quando mostram com orgulho o seu lápis  
e o seu caderno. E como olham com amor para o seu profes- 
sor ou professora! Na verdade, as crianças sabem que o homem 
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não vive só de pão! Quando há miséria, as crianças sofrem por- 
que querem o amor, as ligações familiares.

A esses fatores materiais vem somar-se o dano provoca-
do às famílias por pseudomodelos difundidos pelos meios 
de comunicação, baseados no consumismo e no culto das 
aparências, que influenciam os grupos sociais mais pobres e 
aumentam a desagregação das ligações familiares.

audIêncIa geral, 

3 de junho de 2015

os Fardos a carregar

Os fardos que hoje pesam sobre a vida da família são muitos.  
Aqui, nas Filipinas, inúmeras famílias sofrem ainda as con-
sequências dos desastres naturais. A situação económica tem 
provocado a fragmentação das famílias com a emigração e 
a busca de um emprego, além de problemas financeiros que 
afligem muitos lares. Enquanto demasiadas pessoas vivem 
em extrema pobreza, outras são cativadas pelo materialismo 
e por estilos de vida que aniquilam a vida familiar e as mais 
fundamentais exigências da moral cristã. São essas as coloni-
zações ideológicas.

dIscurso, 

16 de janeiro de 2015

Quem sou eu para julgar 240 paginas copy.indd   44 10/02/17   10:39



45

3

presos

Queridos presos, tendes experimentado  
grandes dores, podeis tornar-vos profetas  

de uma sociedade que não gere mais  
violência e exclusão.

twItter, 

17 de fevereiro de 2016

os caminhos da vida

Todos sabemos que viver é caminhar, viver é percorrer vários 
caminhos, várias sendas que deixam a sua marca na nossa 
vida.

E, pela fé, sabemos que Jesus nos procura, que quer curar 
as nossas feridas, curar os nossos pés das chagas de um cami-
nho carregado de solidão, limpar-nos da poeira que se colou 
a nós pelos caminhos que cada um percorreu. Jesus não nos 
pergunta onde estivemos, não nos interroga sobre aquilo que 
estávamos a fazer.

Ele vem ao nosso encontro para nos calçar de novo com a  
dignidade dos filhos de Deus. Quer ajudar-nos a recomeçar  
a andar, a retomar o nosso caminho, a recuperar a nossa espe-
rança, a devolver-nos a fé e a confiança. Quer que voltemos às 
ruas, à vida, sentindo que temos uma missão; que este tempo 
de reclusão nunca foi nem será sinónimo de expulsão.
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Viver implica «sujar os pés» pelos caminhos poeirentos 
da vida e da história. E todos nós temos necessidade de ser 
purificados, de ser lavados. Todos — eu, em primeiro lugar. 
Todos nós somos procurados por este Mestre que nos quer 
ajudar a retomar o caminho. O Senhor procura-nos a todos 
para nos dar a mão. Por vezes, é penoso o recontro com os 
sistemas penitenciários, que não tentam curar as chagas, curar 
as feridas, gerar novas oportunidades. É doloroso verificar 
como, por vezes, se pensa que só alguns têm necessidade de 
ser lavados, purificados, sem considerar que o seu cansaço, 
a sua dor, as suas feridas também são o cansaço, a dor e as 
feridas de uma sociedade inteira.

Este momento da vossa vida pode ter um único objetivo: 
estenderem a mão para retomarem o caminho, estenderem  
a mão para serem ajudados à reinserção social. Uma reinserção 
da qual todos nós fazemos parte, que todos somos chamados 
a incentivar, acompanhar e realizar. Uma reinserção procurada 
e desejada por todos: reclusos, famílias, funcionários, políticas 
sociais e educativas. Uma reinserção que beneficia e eleva o 
nível moral de toda a comunidade e de toda a sociedade.

vIsIta aos presos de fIladÉlfIa, 

27 de setembro de 2015

todos nós estamos Feridos

Pedro e Paulo, discípulos de Jesus, também estiveram presos. 
Foram privados da liberdade. Nessas circunstâncias, houve algo 
que os sustentou, algo que não os deixou cair no desespero, 
não os deixou cair na escuridão que pode brotar da falta de 
sentido. Foi a oração. Oração, pessoal e comunitária, que nos 
preserva do desespero e nos estimula a continuar a caminhar.
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Porque, quando Jesus entra na vida de alguém, essa pes-
soa não fica prisioneira do seu passado, mas começa a olhar 
o presente de outro modo, com outra esperança. Começa a 
olhar para si mesma, para a sua própria realidade, com olhos 
diferentes. Não fica presa àquilo que sucedeu, mas é capaz 
de chorar e de encontrar aí a força para recomeçar. E, se em 
algum momento nos sentimos tristes, estamos mal, abatidos, 
convido-vos a olhar o rosto de Jesus crucificado.

Nas chagas de Jesus, as nossas chagas encontram lugar. 
Porque todos nós temos chagas, de uma forma ou de outra. 
Ele morreu por vós, por mim, para nos dar a mão e nos levan-
tar. Jesus quer sempre levantar-nos de novo.

Essa certeza faz-nos trabalhar pela nossa dignidade. 
Reclusão não é o mesmo que exclusão, porque a reclusão faz 
parte de um processo de reinserção na sociedade.

São muitos os elementos que se conjugam contra vós neste 
lugar: a superlotação, a lentidão da justiça, a falta de terapias 
ocupacionais e de políticas de reabilitação, a violência, a falta 
de facilidades para os estudos universitários…

No entanto, enquanto se luta por isso, não podemos 
pensar que está tudo perdido. Há coisas que podemos fazer 
desde já.

Aqui, neste centro de reabilitação, o convívio depende 
em parte de vós. O sofrimento e a privação podem tornar o 
nosso coração egoísta e dar lugar a conflitos, mas nós também 
temos a capacidade de os transformar em ocasião de autêntica 
fraternidade. Ajudai-vos uns aos outros. Não tenhais medo de 
vos ajudar mutuamente. O Diabo procura os litígios, procura 
a rivalidade, a divisão, as fações. Não entreis no seu jogo! 
Lutai para seguir em frente, unidos.

dIscurso no centro de reeducação santa cruz (bolívIa),

10 de julho de 2015
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uma nova história

Às vezes, poderá parecer que as prisões pretendem que as 
pessoas continuem a cometer delitos, mais do que promover 
processos de reinserção que permitam fazer frente aos proble-
mas sociais, psicológicos e familiares que terão levado alguém 
a tomar determinada atitude.

Sabemos que não se pode voltar atrás, sabemos que o que 
está feito está feito; contudo, eu quis celebrar convosco o 
Jubileu da misericórdia para que se torne claro que isso não 
significa que não existe uma possibilidade de escrever uma 
nova história, uma nova história daqui para a frente.

Vós sofreis a dor da queda; sentis o arrependimento 
pelos vossos atos. E eu sei que, em muitos casos, no meio de 
grandes limitações, tentais reconstruir a vida a partir da soli- 
dão. Conhecestes a força da dor e do pecado; não esqueçais 
que também tendes à vossa disposição a força da ressurrei- 
ção, a força da misericórdia divina, que faz novas todas as 
coisas.

Empenhai-vos desde agora a inverter as situações que ge- 
ram mais exclusão ainda. Quem sofreu profundamente a dor 
e, poderíamos dizer, quem «experimentou o inferno» pode 
tornar-se um profeta na sociedade. Trabalhai para que esta 
sociedade que usa e deita fora as pessoas não continue a fazer 
vítimas.

Dizendo-vos estas coisas, recordo aquelas palavras de 
Jesus: «Quem estiver sem pecado atire a primeira pedra»  
(Jó 8,7). E, ao dizer-vos isto, não o faço como que do alto 
da cátedra, de dedo apontado; faço-o com base na experiên- 
cia das minhas próprias feridas, de erros e pecados que o 
Senhor quis perdoar e reeducar. Faço-o com a consciência de 
que, sem a sua graça e a minha vigilância, poderia voltar a 
repeti-los.
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Irmãos, eu interrogo-me sempre ao entrar numa prisão: 
«Porquê eles e não eu?» É um mistério da misericórdia divina.

dIscurso no centro de reabIlItação socIal  

de cIudad Juárez — mÉxIco, 

17 de fevereiro de 2016

se temos errado na vida

Por vezes, acontece sentirmo-nos desiludidos, desanimados, 
abandonados por todos: Deus, porém, não se esquece dos seus 
filhos, nunca os abandona! Ele está sempre ao nosso lado, 
sobretudo na hora da prova; é um Pai «rico em misericórdia» 
(Ef 2,4), que volta sempre para nós o seu olhar sereno e bene-
volente, que nos espera sempre de braços abertos. Trata-se 
de uma certeza que infunde consolação e esperança de modo 
especial nos momentos difíceis e tristes.

Mesmo que na vida tenhamos errado, o Senhor não se cansa 
de nos indicar o caminho do regresso e do encontro com ele. 
O amor de Jesus por cada um de nós é fonte de consolação 
e de esperança. É uma certeza fundamental para nós: nunca 
nada nos poderá separar do amor de Deus! Nem sequer as 
grades de uma prisão. A única coisa que nos pode separar dele 
é o nosso pecado; no entanto, se o reconhecermos e o con-
fessarmos com sincero arrependimento, esse pecado torna-se 
lugar de encontro com Ele, porque Ele é misericórdia.

Caros irmãos: conheço as vossas dolorosas situações;  
chegam-me numerosas cartas — algumas muito comoven- 
tes — das instituições prisionais de todo o mundo.

Os presos são mantidos, demasiadas vezes, em condições  
indignas da pessoa humana, não conseguindo, depois, reinserir- 
-se na sociedade. Graças a Deus, porém, também há dirigentes, 
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capelães, educadores, agentes pastorais que sabem estar perto 
de vós da forma correta. E há algumas experiências boas e sig-
nificativas de inserção. Devemos trabalhar nisso, desenvolver  
essas experiências positivas que fazem crescer uma atitude dife- 
rente na comunidade civil e também na comunidade da Igreja.

Na base desse empenho está a convicção de que o amor 
pode sempre transformar a pessoa humana. E, então, um lugar 
de marginalização — como pode ser, em sentido negativo,  
a prisão — poderá tornar-se um lugar de inclusão e de estímulo 
para toda a sociedade, para que esta se torne mais justa e mais 
atenta às pessoas.

dIscurso aos presos de poggIoreale, 

21 de março de 2015

presos e reinserção

Nas reflexões que dizem respeito aos presos, sublinha-se mui-
tas vezes o tema do respeito pelos direitos fundamentais do 
homem e a necessidade de condições de expiação da pena 
correspondente. Tal perspetiva, porém, não é suficiente, se 
não for acompanhada e completada por um empenhamento 
concreto das instituições com vista a uma eficaz reinserção na 
sociedade.

Quando essa finalidade é ignorada, a execução da pena 
degrada-se, tornando-se um instrumento exclusivamente de  
punição e de retaliação, prejudicial, por sua vez, para o indi-
víduo e para a sociedade. Ora, Deus não faz isso connosco. 
Quando Deus nos perdoa, acompanha-nos e ajuda-nos no 
caminho. Sempre. Inclusive nas coisas pequenas. Quando nós 
nos vamos confessar, o Senhor diz-nos: «Eu perdoo-te. Mas 
agora vem comigo». E Ele ajuda-nos a retomar o caminho. 
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Nunca nos condena. Nunca perdoa apenas: perdoa e acom-
panha.

Por outro lado, uma verdadeira e plena reinserção da pes-
soa não acontece como termo de um percurso exclusivamente 
humano. Nesse caminho, também entra o encontro com Deus, 
a capacidade de nos deixarmos olhar por Deus, que nos ama.

É mais difícil deixarmo-nos olhar por Deus do que olhar 
para Deus. É mais difícil deixarmo-nos encontrar por Deus do 
que encontrá-lo, porque em nós há sempre uma certa resis-
tência. E Ele espera-te, Ele olha-nos, Ele procura-nos sempre. 
Esse Deus que nos ama, que é capaz de nos compreender, 
capaz de perdoar os nossos erros. O Senhor é um Mestre de 
reinserção: toma-nos pela mão e reintroduz-nos na comuni-
dade social.

Desejo a cada um de vós que este tempo não se perca, que 
possa ser um tempo precioso durante o qual possais pedir e 
obter de Deus essa graça. Assim, contribuireis para melhorar, 
antes de mais, a vós mesmos, mas, ao mesmo tempo, também 
a comunidade, porque, no bem e no mal, as nossas ações 
influenciam os outros e toda a família humana.

Peço-vos, por favor, que rezeis por mim, porque também 
eu cometo os meus erros e devo fazer penitência.

dIscurso na casa cIrcondarIale de castrovIllarI (cosenza),

21 de junho de 2014

aprender a levantar-se de novo

Ouvi bem isto: Deus perdoa tudo! Entendido? Nós é que não 
sabemos perdoar. Nós é que não encontramos caminhos de 
perdão, muitas vezes por incapacidade ou porque é mais fácil 
encher as prisões do que ajudar a seguir em frente quem errou 
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na vida. O caminho mais fácil? Vamos para a prisão. E não 
há perdão.

E o que significa o perdão? Caíste? Levanta-te! Eu ajudar-
-te-ei a levantar, a reinserires-te na sociedade. Há sempre o 
perdão e nós devemos aprender a perdoar, mas assim: ajudan-
do a reinserir-se quem errou.

Há uma bela canção que os alpinos costumam cantar. 
Diz mais ou menos isto: «Na arte de subir, a vitória não está 
em cair, mas em não ficar caído». Todos nós caímos, todos 
erramos. Mas a nossa vitória sobre nós mesmos e sobre os 
outros — para nós mesmos — é não ficar «caídos» e ajudar 
os outros a não ficarem «caídos». Trata-se de um trabalho 
muito difícil… É mais fácil descartar da sociedade uma pessoa 
que cometeu um grande erro e condená-la à morte ou à prisão 
perpétua. O trabalho deve ser sempre o de reinserir, não o de 
permanecer «caídos».

dIscurso a crIanças e Jovens de escolas ItalIanas, 

11 de maio de 2015

transFormar o passado

Não vos deixeis encerrar no passado; pelo contrário, transfor-
mai-o em caminho de crescimento, de fé e de caridade. Dai a 
Deus a possibilidade de vos fazer «brilhar», inclusive através 
desta experiência.

Agradeço-vos por terdes pensado em mim no meio da 
dificuldade das vossas situações de vida atuais. Confesso-vos 
que também eu, muitas vezes, penso em vós e nas pessoas 
que, como vós, vivem na prisão. Por esse motivo, nas minhas 
visitas pastorais, peço sempre, quando isso é possível, para 
me encontrar com irmãos e irmãs que vivam uma liberdade 
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limitada, a fim de lhes levar afeto e proximidade. Viveis uma 
experiência em que o tempo parece ter parado, parece nunca 
mais acabar. Contudo, a verdadeira medida do tempo não é 
a do relógio.

Confiai sempre que Deus nos ama pessoalmente: para Ele 
não é importante a vossa idade ou a vossa cultura, nem sequer 
tem importância aquilo que fostes, as coisas que fizestes, os 
objetivos que alcançastes, os erros que cometestes, as pessoas 
a quem ferimos. 

Na história da Igreja, muitos santos chegaram à santidade 
através de experiências duras e difíceis.

Abri a porta do vosso coração a Cristo e o próprio Cristo 
inverterá a vossa situação.

carta aos presos da prIsão de velletrI (roma),

25 de abril de 2016

a porta da cela

O meu pensamento vai para os presos que experimentam a  
limitação da sua liberdade. Qualquer Jubileu sempre deu  
ocasião a uma grande amnistia, destinada a envolver muitas 
pessoas que, embora merecessem uma pena, tomaram cons-
ciência da injustiça praticada e desejam sinceramente inserir-
-se de novo na sociedade, dando o seu honesto contributo.

A todos eles chegue, concretamente, a misericórdia do Pai, 
que quer estar próximo de quem tem mais necessidade do seu 
perdão.

Nas capelas das prisões poderão obter a indulgência, e, de 
cada vez que passarem pela porta da cela, dirigindo o pensa-
mento e a oração ao Pai, possa esse gesto significar para eles 
a passagem pela Porta Santa, porque a misericórdia de Deus, 
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capaz de transformar os corações, também é capaz de trans-
formar as grades em experiência de liberdade.

carta, 

1 de setembro de 2015

próximos de quem soFre

Devemos sair e ir até às periferias. A prisão é uma das peri-
ferias mais… mais feias, com mais dor… Visitar uma prisão 
significa, antes de mais, dizer a si próprio: «Se eu não estou 
aqui, como esta, como este, é por pura graça de Deus».

Se nós não caímos nesses erros — assim como nesses 
delitos ou crimes, alguns deles muito grandes — é porque o 
Senhor nos tomou pela mão. Não se pode entrar na prisão 
com o espírito «Eu venho aqui falar-te de Deus para que 
tenhas paciência, porque tu és de uma classe inferior, és um 
pecador». Não, não! Eu sou mais pecador do que tu, e este é o 
primeiro passo. Na prisão, é possível dizê-lo com muita cora-
gem — mas devemos dizê-lo sempre: quando vamos pregar 
Jesus Cristo a pessoas que não o conhecem ou que levam uma 
vida que não parece muito moral, devemos pensar que eu sou 
mais pecador do que aquele, que se eu não caí nessa situação 
foi por graça de Deus.

Tu, pede ao Senhor para te manteres aberto à voz do 
Espírito, para ires àquela periferia; depois, amanhã, talvez Ele 
te peça para ires a outra, tu não sabes… No entanto, é sempre 
o Senhor que nos envia.

E, na prisão, dizer sempre isto, não? E também a muitas 
pessoas que sofrem: porque é que esta pessoa está a sofrer e 
eu não? Porque é que esta pessoa não conhece Deus, não tem 
esperança na vida eterna, acha que tudo acaba aqui, e eu não? 
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Porque é que esta pessoa é acusada nos tribunais de determi-
nado tipo de corrupção e eu não? Por graça do Senhor!

A prisão perpétua é uma condenação à morte, porque todos  
sabem que daí não se sai. É duro. O que vou dizer àquele  
homem? O que vou dizer àquela mulher? Talvez seja melhor… 
não dizer nada. Dar-lhe a mão, acariciá-lo, chorar com ele, 
chorar com ela… Assim, ter os mesmos sentimentos de Cristo 
Jesus. Aproximar-se do coração que sofre.

Muitas vezes, porém, não podemos dizer nada. Nada. Porque  
qualquer palavra seria uma ofensa. Apenas gestos. Os gestos 
que manifestam o amor. «Tu foste condenado à prisão perpé- 
tua, mas eu partilho contigo este pedaço de vida de prisão per- 
pétua», e partilhá-lo com amor: nada mais. Isso é semear amor.

dIscurso, 

30 de abril de 2015

acusar-se a si mesmo

Quando nós começamos a olhar para aquilo de que somos capa-
zes, sentimo-nos mal, sentimos arrepios até ao ponto de nos  
interrogarmos: «Mas eu sou capaz de fazer isto?» Por exem-
plo, quando eu sinto inveja no meu coração, e sei que essa 
inveja é capaz de dizer mal do outro e de o matar moralmente, 
devo interrogar-me: «Eu sou capaz disso? Sim, sou capaz!»  
E é precisamente assim que começa esta sapiência, esta sabe-
doria de nos acusarmos a nós mesmos.

Portanto, se nós não aprendermos este primeiro passo da 
vida, nunca daremos passos no caminho da vida cristã, da vida 
espiritual.

Quando se vai pela rua e se passa em frente da prisão, 
pode-se chegar a pensar que os presos «merecem-no». Mas tu  
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porventura saberás que, se não fosse pela graça de Deus, 
também poderias estar ali? Já pensaste que és capaz de fazer 
as mesmas coisas que eles fizeram… ou pior ainda? Isso,  
precisamente, é acusarmo-nos a nós mesmos, não ocultar 
de nós mesmos as raízes de pecado que há em nós, as mui- 
tas coisas que somos capazes de fazer, mesmo que não se 
vejam.

É uma atitude que nos provoca vergonha diante de Deus, 
e isso é uma virtude: a vergonha diante de Deus. Para nos en- 
vergonharmos, devemos dizer: «Olha, Senhor, eu sinto repug-
nância de mim próprio, mas tu és grande: para mim, a vergonha, 
para ti, a misericórdia, que eu te peço».

Jesus é claro: «Sede misericordiosos como o vosso Pai é mi- 
sericordioso». Aliás, quando alguém aprende a acusar-se a si 
mesmo torna-se misericordioso para com os outros. E pode 
dizer: «Quem sou eu para julgá-lo, se sou capaz de fazer coi-
sas piores?»

Eis uma frase muito importante: «Quem sou eu para julgar 
o outro?» E compreendemo-la à luz das palavras de Jesus e 
com o seu convite a «não julgar». Mas, pelo contrário, como 
nós gostamos de julgar os outros, de falar mal deles! No en- 
tanto, o Senhor é claro: «Não julgueis e não sereis julgados; 
não condeneis e não sereis condenados; perdoai e sereis per-
doados».

medItação matutIna na capela da domus sanctae martHae, 

2 de março de 2015

porquê ele e não eu?

Frente ao desafio da reinserção social, é necessário um percur-
so, um caminho, tanto exterior, na prisão, na sociedade, como 
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no próprio interior, na consciência e no coração. Todos nós 
cometemos erros na vida. E todos devemos pedir perdão por 
esses erros e percorrer um caminho de reinserção, para não 
voltarmos a cair.

Alguns percorrem esse caminho em sua casa, na sua profis-
são; outros, como vós, num estabelecimento prisional. Quem 
diz que não precisa de fazer um caminho de reinserção é um 
mentiroso! Todos nós erramos na vida e, além disso, todos 
nós somos pecadores.

O importante é não ficarmos parados. Todos sabemos que 
quando a água para fica putrefacta. Há um ditado em espa-
nhol que diz: «A água parada é a primeira a corromper-se». 
Devemos caminhar, dar um passo em cada dia, com a ajuda 
do Senhor.

Alguns pensam que têm de percorrer um caminho de puni-
ção, por erros, por pecados, em que só há sofrimento, sofri-
mento, sofrimento… É verdade, é verdade, sofre-se. Sofre-se 
aqui dentro e também se sofre lá fora, quando uma pessoa vê 
que a sua consciência não é pura, está suja, e a quer mudar. 
Esse sofrimento que purifica, esse fogo que purifica o ouro,  
é um sofrimento com esperança.

Ele perdoa-nos, toma-nos pela mão e ajuda-nos a se- 
guir em frente nesse caminho da reinserção, na própria  
vida pessoal e também na vida social. Ele faz isso com todos 
nós.

Pensar que a ordem interior de uma pessoa só se restabe-
lece «à paulada», mediante o castigo, não é de Deus, é um 
engano. Alguns pensam: «Não, não, deve-se castigar mais, 
mais anos, castigar mais!» Isso não resolve nada. Nada!

Enjaular as pessoas pelo simples facto de que, se estiverem 
presas, estamos seguros não serve, não nos ajuda.

Vou fazer-vos uma confidência. Quando eu me encontro 
com um de vós, que está num estabelecimento prisional, que 
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caminha para a reinserção, mas que está recluso, interrogo-me 
sinceramente: porquê ele e não eu?

dIscurso na prIsão de IsernIa, 

5 de julho de 2014
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pessoas homossexuais

Devemos ter sempre a pessoa  
em consideração.

entrevIsta, 

19 de setembro de 2013

respeitar e acolher

Com os Padres sinodais, tomei em consideração a situação 
das famílias que vivem a experiência de ter no seu seio pessoas 
com tendência homossexual, experiência que não é fácil nem 
para os pais nem para os filhos.

Por isso, desejamos, antes de mais, repetir que cada pessoa, 
independentemente da sua própria orientação sexual, deve ser 
respeitada na sua dignidade e acolhida com respeito, havendo 
o cuidado de se evitar qualquer sinal de discriminação injusta 
e, em particular, qualquer forma de agressão e violência.

Em relação às famílias, o importante é garantir um acom-
panhamento respeitoso, para que aqueles que manifestam a 
tendência homossexual possam ter todas as ajudas necessárias 
para compreender e realizar plenamente a vontade de Deus na 
sua vida.

amorIs laetItIa, 

n.º 250
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deus ama todas as suas criaturas

Os homossexuais devem ser tratados com delicadeza e não 
devem ser marginalizados. Antes de mais, gosto que se fale de  
«pessoas homossexuais»: primeiro, há a pessoa, na sua 
integridade e dignidade. E a pessoa não é definida apenas 
pela sua tendência sexual — não esqueçamos que todos nós  
somos criaturas amadas por Deus, destinatárias do seu amor 
infinito.

Eu prefiro que as pessoas homossexuais venham confessar-se, 
que fiquem próximas do Senhor, que possamos rezar juntos. 
Podes aconselhar-lhes a oração, a boa vontade, indicar-lhes o 
caminho, acompanhá-las.

o nome de deus É mIserIcórdIa, 

janeiro de 2016

a nova lei

Em relação à lei que está para ser votada no parlamento ita- 
liano, que diz respeito à união entre pessoas do mesmo sexo, 
um deputado católico deve votar segundo a sua própria cons- 
ciência bem formada. Isto, diria apenas isto. Creio que é sufi-
ciente. E digo «bem formada» porque não é a consciência do 
«aquilo que me parece».

Lembro-me que, quando foi votado o casamento de pes-
soas do mesmo sexo, em Buenos Aires, houve um empate  
de votos e que, no fim, um deputado perguntou ao outro:  
«Tu estás a ver bem isto?» «Não.» «Eu também não.» «Vamos 
embora.» «Se nos formos embora, não atingimos o quorum.» 
E o outro disse: «Mas, se atingirmos o quorum, damos o voto 
a Kirchner!», ao que o outro respondeu: «Eu prefiro dá-lo  
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a Kirchner do que a Bergoglio»… E assim sucessivamente. 
Isto não é consciência bem formada!

Sobre as pessoas do mesmo sexo, repito aquilo que disse na 
viagem de regresso do Rio de Janeiro e que está no Catecismo 
da Igreja Católica.

conferêncIa de Imprensa durante o voo de regresso do mÉxIco,

17 de fevereiro de 2016

a igreJa não pode condenar

Devemos anunciar o Evangelho em cada caminho, pregando 
a boa notícia do Reino e curando todo o tipo de doença e de 
ferida, inclusive com a nossa pregação.

Em Buenos Aires, eu recebia cartas de pessoas homos- 
sexuais que se sentiam «feridos sociais» porque, de acor-
do com o que me diziam, a Igreja sempre os condenara.  
A Igreja, porém, não quer fazer isso. Durante o voo de  
regresso do Rio de Janeiro, eu disse que, se uma pessoa ho- 
mossexual tem boa vontade e procura Deus, eu não sou 
ninguém para julgá-la. Dizendo isto, disse o mesmo que diz 
o Catecismo.

A religião tem o direito de exprimir a própria opinião ao 
serviço das pessoas, mas Deus, ao criar-nos, fez-nos livres:  
a ingerência espiritual na vida pessoal não é possível.

Certo dia, uma pessoa perguntou-me, de modo provocató-
rio, se eu aprovava a homossexualidade. Eu respondi-lhe com 
outra pergunta: «Diz-me cá: Deus, quando olha para uma 
pessoa homossexual, aprova a sua existência com afeto ou 
rejeita-a, condenando-a?»

Devemos ter sempre a pessoa em consideração. Aqui, en- 
tramos no mistério do homem. Na vida, Deus acompanha as 
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pessoas e nós devemos acompanhá-las a partir da sua condi-
ção. Devemos acompanhá-las com misericórdia.

Quando isso acontece, o Espírito Santo inspira o sacerdote 
a dizer a coisa mais certa.

entrevIsta concedIda a la civiltà cattolica, 

19 de setembro de 2013
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novos escravos

Maria, Virgem fiel, protege todas as  
mulheres objeto de exploração e de violência.

vIa-sacra, 

25 de março de 2016

não Fechemos os olhos

É preocupante ver aumentar o número de raparigas e mulhe-
res que são obrigadas a ganhar a vida na rua, vendendo o 
próprio corpo, exploradas pelas organizações criminais e, por 
vezes, pelos seus parentes e familiares.

Tal realidade é uma vergonha das nossas sociedades que 
se gabam de ser modernas e de ter alcançado altos níveis de 
cultura e de desenvolvimento. A corrupção difusa e a busca  
de lucro a todo o custo privam os inocentes e os mais débeis da  
possibilidade de levarem uma vida digna; alimentam a crimi-
nalidade do tráfico e as outras injustiças que pesam sobre os 
seus ombros. Ninguém pode ficar indiferente face à necessida-
de urgente de salvaguardar a dignidade da mulher ameaçada 
por fatores culturais e económicos!

A Igreja não se pode calar, as instituições eclesiais não 
podem fechar os olhos ao nefasto fenómeno das crianças e das 
mulheres da rua. É importante envolver as diversas expressões 
da comunidade cristã nos vários países a fim de eliminar as 
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causas que obrigam uma criança, ou uma mulher, a viver na 
rua ou a prover à sua subsistência na rua.

Nós nunca podemos deixar de levar a todos, de modo 
particular aos mais débeis e mais desfavorecidos, a bondade 
e a ternura de Deus Pai misericordioso. A misericórdia é o 
ato supremo com que Deus vem ao nosso encontro, é o cami- 
nho que abre o coração à esperança de sermos amados para 
sempre.

E, agora, convido-vos a rezar a Nossa Senhora e a pedir-
-lhe que acaricie essas crianças que vivem na rua, essas mulhe-
res… que tanto sofrem.

dIscurso, 

17 de setembro de 2015

escravidões modernas

A exploração física, económica, sexual e psicológica de homens 
e mulheres, de meninos e meninas, acorrenta, atualmente, 
dezenas de milhões de pessoas à desumanidade e à humilha-
ção. Cada ser humano — homem, mulher, menino, menina — 
é imagem de Deus; portanto, cada ser humano é uma pessoa 
livre, destinada a existir em igualdade e fraternidade para bem 
dos outros. Cada pessoa e todas as pessoas são iguais, e deve-
-se reconhecer-lhes a mesma liberdade e a mesma dignidade.

Qualquer relação discriminante que não respeite a convic-
ção fundamental de que o outro é como eu próprio constitui 
um delito e, muitas vezes, um delito aberrante.

Por isso, declaramos, em nome de todos e de cada um 
dos nossos credos, que a escravidão moderna — sob a forma  
de tráfico de pessoas, de trabalhos forçados, de prostituição, de  
tráfico de órgãos — é um crime de «lesa-humanidade». As suas  
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vítimas são de todas as condições, mas, na maior parte das 
vezes, contam-se entre os mais pobres e os mais vulneráveis 
dos nossos irmãos e irmãs.

Malgrado os grandes esforços de muitos, a escravidão 
moderna continua a ser um flagelo atroz presente, em larga 
escala, em todo o mundo, até como turismo. Esse crime de 
«lesa-humanidade» mascara-se por detrás de aparentes hábi-
tos aceites por todos, mas, na realidade, gera inúmeras vítimas 
na prostituição, no tráfico de pessoas, no trabalho forçado, 
no trabalho escravo, na mutilação, na venda de órgãos, no 
consumo de droga e no trabalho infantil.

Peço ao Senhor que nos conceda, hoje, a graça de nós 
próprios nos convertermos no próximo de cada pessoa, sem 
exceção, oferecendo uma ajuda ativa e contínua àqueles que 
encontramos no nosso caminho — quer se trate de um velhi-
nho abandonado por todos, quer de um trabalhador injusta-
mente escravizado e desprezado, de uma refugiada ou de um 
refugiado preso nos laços da má vida, de um jovem ou de uma 
jovem que trilha os caminhos do mundo, vítima do comércio 
sexual, de um homem ou de uma mulher induzida à prostitui-
ção pela astúcia de pessoas sem temor a Deus, de um menino 
ou de uma menina com os seus órgãos mutilados.

dIscurso por ocasIão da assInatura da declaração conJunta  

dos líderes relIgIosos contra a escravatura, 

2 de dezembro de 2014

não Ferir a dignidade

Na época em que eu era reitor do Colégio Máximo dos Jesuítas 
e pároco na Argentina, lembro-me de uma mãe, com filhos 
pequenos, que fora abandonada pelo marido. Não tinha 
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trabalho fixo e só conseguia arranjar trabalhos ocasionais em 
alguns meses por ano. Quando não arranjava trabalho para 
dar de comer aos seus filhos, trabalhava como prostituta.  
Era humilde, frequentava a paróquia e nós tentávamos ajudá-
-la através da Caritas.

Lembro-me que um dia — estávamos no período das festas 
natalícias — veio com os filhos ao Colégio e perguntou por 
mim. Chamaram-me e eu fui recebê-la.

Estava ali para me agradecer. Eu pensava que seria pelo 
pacote com os géneros alimentares da Caritas, que lhe tínha-
mos enviado: «Recebeu-o?», perguntei-lhe. E ela: «Sim, sim,  
também lhe agradeço por isso. Mas vim aqui para lhe agra-
decer sobretudo por nunca ter deixado de me tratar por “se- 
nhora”». São experiências com as quais aprendemos como é 
importante acolher com delicadeza quem temos à nossa fren-
te, e não ferir a sua dignidade.

Para ela, o facto de o pároco, embora intuindo a vida que 
levava nos meses em que não podia trabalhar, continuar a 
tratá-la por «senhora» era tão importante como aquela ajuda 
concreta que lhe dávamos… ou talvez mais importante ainda.

o nome de deus É mIserIcórdIa, 

2016

a alegria do renascimento

Lembro-me do encontro que tive certo dia com uma rapariga 
à entrada de um santuário. Era muito bonita e sorridente. 
Disse-me: «Estou contente, Padre, venho agradecer a Nossa 
Senhora uma graça recebida». Era a mais velha dos seus 
irmãos, não tinha pai e, para ajudar a manter a família, pros-
tituía-se: «Não havia outro trabalho na minha aldeia…»
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Contou-me que, um dia, chegara um homem ao prostíbulo. 
Estava ali por questões de trabalho, sendo proveniente de uma 
grande cidade. Gostaram um do outro e, no fim, o homem 
propôs-lhe que ela fosse com ele. Durante muito tempo, a 
rapariga dirigira-se a Nossa Senhora pedindo-lhe que lhe desse 
um trabalho que lhe permitisse mudar de vida. Estava muito 
feliz por poder deixar de fazer o que fazia.

Coloquei-lhe duas perguntas: a primeira dizia respeito à 
idade do homem que tinha encontrado. Queria certificar-me 
de que não se tratava de uma pessoa idosa que quisesse apenas 
explorá-la. Disse-me que era jovem.

Depois, perguntei-lhe: «E vais casar com ele?» E ela: «Eu 
gostava, mas ainda não me atrevo a pedir-lhe, com medo de 
assustá-lo…»

Estava tão feliz por poder deixar aquele mundo onde tinha 
vivido para sustentar a família!

o nome de deus É mIserIcórdIa, 

2016

sem liberdade

Apesar de a comunidade internacional ter adotado numero-
sos acordos destinados a pôr termo à escravatura sob todas 
as suas formas, bem como ter desenvolvido várias estratégias 
para combater esse fenómeno, ainda hoje milhões de pessoas 
— crianças, homens e mulheres de todas as idades — estão 
privadas da liberdade e são constrangidas a viver em condi-
ções equiparáveis às da escravidão.

Penso nas pessoas forçadas a prostituir-se, entre as quais 
há muitos menores, e nas escravas e nos escravos sexuais; 
nas mulheres obrigadas a casar, nas mulheres vendidas, tendo 
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em vista o casamento, ou nas transmitidas por sucessão por 
morte do marido, sem terem o direito de dar ou de recusar  
o seu consentimento.

Não posso deixar de pensar em quantos menores e adultos  
se tornam objeto de tráfico e de comercialização para a extra-
ção de órgãos, para serem recrutados como soldados, para  
a mendicidade, para atividades ilegais como a produção ou a 
venda de estupefacientes, ou para formas camufladas de ado-
ção internacional.

Penso, por fim, em todos aqueles que são raptados e man- 
tidos em cativeiro por grupos terroristas, submetidos aos seus  
objetivos como combatentes ou, sobretudo, no que diz respei- 
to às raparigas e às mulheres, como escravas sexuais. Muitos 
deles desaparecem, alguns são vendidos várias vezes, maltra-
tados, mutilados ou mortos.

É necessário que seja reconhecido o papel da mulher na 
sociedade, atuando também a nível cultural e da comunicação 
para se obterem os resultados esperados.

mensagem para a xlvIII Jornada mundIal da paz,

1 de janeiro de 2015
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Às vezes, descartamos os idosos, mas eles  
são um tesouro precioso; descartá-los é  

injusto e constitui uma perda irreparável.

twItter, 

17 de junho de 2014

proteger o idoso

A pessoa, em qualquer circunstância, é um bem para si própria 
e para os outros, e é amada por Deus. Por isso, quando a sua 
vida se torna muito frágil e se aproxima o fim da sua exis-
tência terrena, sentimos a responsabilidade de assisti-la e de 
acompanhá-la da melhor forma possível.

A Bíblia reserva uma severa advertência para aqueles que 
negligenciam ou maltratam os pais. O mesmo juízo se aplica 
hoje quando os pais, já velhos e menos úteis, são marginaliza-
dos até ao abandono… E temos disso tantos exemplos!

A palavra de Deus é sempre viva, e nós bem vemos como 
o mandamento se mantém de enorme atualidade para a socie-
dade contemporânea, em que a lógica da utilidade se sobrepõe 
à da solidariedade e da gratuitidade, inclusive no interior das 
famílias.

Não há dever mais importante para uma sociedade do que 
o de proteger a pessoa humana.
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Os idosos têm necessidade, em primeiro lugar, dos cuida-
dos dos familiares — cujo afeto não pode ser substituído, nem 
sequer pelas estruturas mais eficientes ou pelos agentes sanitá-
rios mais competentes e caridosos. Quando não são autossu-
ficientes ou têm uma doença avançada ou terminal, os idosos 
podem gozar de uma assistência verdadeiramente humana 
e receber respostas adequadas às suas exigências graças aos 
cuidados paliativos oferecidos como integração e apoio dos 
cuidados prestados pelos familiares.

Os cuidados paliativos têm o objetivo de aliviar os so- 
frimentos na fase final da doença e, ao mesmo tempo, de  
assegurar ao paciente um adequado acompanhamento huma-
no. Trata-se de um apoio importante, sobretudo para os 
idosos que, devido à idade, recebem cada vez menos atenção  
por parte da medicina curativa, sendo muitas vezes abando-
nados.

O abandono é a «doença» mais grave do idoso e também a 
maior injustiça que ele pode sofrer: aqueles que nos ajudaram 
a crescer não devem ser abandonados quando precisam da 
nossa ajuda, do nosso amor e da nossa ternura.

dIscurso, 

5 de março de 2015

os idosos somos nós

Graças aos progressos da medicina, a vida prolongou-se: a 
sociedade, porém, não se «alongou» estendendo a mão à vida! 
O número de idosos multiplicou-se, mas as nossas sociedades 
não se organizaram o suficiente para lhes dar lugar, com o 
justo respeito e a concreta consideração devidos à sua fragili-
dade e à sua dignidade.
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Enquanto somos jovens, somos induzidos a ignorar a velhi- 
ce como se fosse uma doença a manter à distância; quando nos  
tornamos idosos, sobretudo se somos pobres, se estamos doentes  
e sozinhos, experimentamos as lacunas de uma sociedade pro-
gramada com base na eficiência que, por conseguinte, ignora os  
idosos. E estes constituem uma riqueza, não se podem ignorar.

Uma cultura do lucro insiste em mostrar os velhos como 
um peso, uma sobrecarga. Não só não produzem, segundo 
essa cultura, como são um fardo. Em suma, qual é o resul-
tado de pensar assim? Têm de ser descartados. É feio ver os 
idosos descartados, é uma coisa feia, é um pecado! Ninguém 
se atreve a dizê-lo abertamente, mas fá-lo! Há qualquer coisa 
de vil nesse hábito da cultura do descarte. Mas nós estamos 
habituados a descartar pessoas. Queremos afastar o nosso 
medo acrescido da debilidade e da vulnerabilidade; agindo 
assim, porém, aumentamos a angústia dos idosos por serem 
pouco apoiados e abandonados.

Os idosos são homens e mulheres, pais e mães que percor-
reram, antes de nós, o nosso próprio caminho na nossa pró-
pria casa, na nossa batalha quotidiana por uma vida digna. 
São homens e mulheres dos quais recebemos muito. Os idosos 
não são uns estranhos. Os idosos somos nós: dentro em breve 
ou daqui por muito tempo, mas inevitavelmente, mesmo que 
não pensemos nisso. E, se não aprendermos a tratar bem os 
idosos, assim nos tratarão a nós.

Todos nós, os velhos, somos um pouco frágeis. Alguns, 
porém, são particularmente débeis e muitos estão sozinhos e 
marcados pela doença. Alguns dependem de cuidados indis-
pensáveis e da atenção dos outros. Daremos por isso um passo 
atrás? Abandoná-los-emos ao seu destino?

audIêncIa, 

4 de março de 2015
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combater a exclusão

A exclusão dos pobres e a dificuldade de os indigentes recebe-
rem a assistência e os cuidados necessários são situações que, 
infelizmente, ainda hoje estão presentes. Foram feitos grandes 
progressos na medicina e na assistência social, mas também se 
difundiu uma cultura do descarte, como consequência de uma 
crise antropológica que, em vez do homem, coloca no centro 
o consumo e os interesses económicos.

Entre as vítimas dessa cultura do descarte, gostaria de re- 
cordar de modo particular os idosos, que são a memória e a 
sabedoria dos povos.

A sua longevidade nem sempre é vista como um dom de 
Deus, mas, às vezes, como um peso difícil de suportar, sobre-
tudo quando a saúde fica fortemente comprometida. Essa 
mentalidade não faz bem à sociedade; é nosso dever desenvol-
ver «anticorpos» contra esse modo de considerar os idosos, 
ou as pessoas com incapacidades, quase como vidas que já 
não são dignas de serem vividas.

Com são José Bento Cottolengo, podemos aprender o ca- 
ráter concreto do amor evangélico, para que muitos pobres 
e doentes possam encontrar uma «casa», viver como numa 
família, sentir que pertencem à comunidade, que são apoiados 
e não excluídos.

dIscurso, 

21 de junho de 2015

a carícia de um idoso

Também nas provas mais difíceis, os idosos que têm fé são 
como árvores que continuam a dar fruto. E isso aplica-se de 
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igual modo nas situações mais comuns em que, contudo, pode 
haver outras tentações e outras formas de discriminação.

No entanto, nem sempre o idoso, o avô ou a avó, tem 
uma família capaz de acolhê-lo. Surgem então os lares para 
idosos… contanto que sejam verdadeiros lares e não prisões! 
E que sejam para os idosos e não para os interesses de outras 
pessoas! Não deve haver institutos onde os idosos vivam 
esquecidos, como que escondidos e negligenciados. Sinto-me 
próximo de muitos idosos que vivem nesses institutos e penso 
com gratidão nos que vão lá visitá-los e os tomam a seu cargo. 

Os lares para idosos deveriam ser «pulmões» de humani-
dade numa povoação, num bairro, numa paróquia; «santuá-
rios» de humanidade onde quem é velho e débil deveria ser 
tratado e guardado como um irmão ou uma irmã mais velha.

Faz muito bem ir visitar um idoso! Vede os nossos jovens: 
às vezes, vemo-los indolentes e tristes — vão visitar um idoso 
e regressam alegres!

No entanto, também existe a realidade do abandono dos 
idosos, uma verdadeira eutanásia escondida!

Nós, cristãos, juntamente com todos os homens de boa von- 
tade, somos chamados a construir com paciência uma socie-
dade diferente, mais acolhedora, mais humana, mais inclusiva.

Como cristãos e como cidadãos, somos chamados a ima-
ginar, com fantasia e sabedoria, os caminhos para enfrentar 
este desafio. Um povo que não guarda os avós e não os trata 
bem é um povo que não tem futuro! Porque é que não tem 
futuro? Porque perde a memória e se separa das suas próprias 
raízes. Uma das coisas mais belas da vida em família, da nossa 
vida humana em família, é acariciar uma criança e deixar-se 
acariciar por um avô e por uma avó.

dIscurso aos Idosos, 

28 de setembro de 2014
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o valor da memória

Muitas vezes são os avós que garantem a transmissão dos gran- 
des valores aos seus netos… e muitas pessoas podem constatar 
que devem precisamente aos avós a sua iniciação na vida cris-
tã. As suas palavras, as suas carícias e até mesmo a sua simples 
presença ajudam as crianças a reconhecer que a história não 
começa com eles, que são herdeiros de um longo caminho e 
que devemos respeitar o contexto que nos precedeu.

Aqueles que rompem as ligações com a história terão difi-
culdade em tecer relações estáveis e em reconhecer que não 
são os donos da realidade. Portanto, a atenção prestada aos 
idosos faz a diferença de uma civilização. Numa civilização, 
presta-se atenção ao idoso? Há lugar para o idoso? Essa civi-
lização seguirá em frente se souber respeitar a sabedoria, a sa- 
piência dos idosos.

A falta de memória histórica é um grave defeito da nossa 
sociedade. É a mentalidade imatura do «já é passado».

Conhecer e poder tomar posição frente aos acontecimentos 
passados é a única possibilidade de construir um futuro que 
faça sentido. Não se pode educar sem memória: «Recordai 
aqueles primeiros dias» (Heb 10,32). Os relatos dos idosos 
fazem muito bem às crianças e aos jovens uma vez que esta-
belecem ligação entre eles e a história vivida, quer pela família 
quer pelo bairro e pelo país.

Uma família que não respeita nem toma a seu cargo os seus 
avós, que são a sua memória viva, é uma família desintegrada; 
pelo contrário, uma família que recorda é uma família que 
tem futuro.

Portanto, numa civilização em que não há lugar para os 
idosos ou em que estes são descartados porque causam pro-
blemas, essa sociedade leva dentro de si o vírus da morte, visto 
que nos separa das nossas próprias raízes.
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O fenómeno contemporâneo de nos sentirmos órfãos, em 
termos de descontinuidade, erradicação e queda das certezas 
que dão forma à vida, desafia-nos a fazer das nossas famílias 
um lugar onde as crianças se possam enraizar no terreno de 
uma história coletiva.

amorIs laetItIa, 

n.os 192–193

o ensinamento dos avós

A velhice é uma vocação. Ainda não chegou o momento de 
«atirar os remos para dentro do barco». Não há dúvida de que  
esse período da vida é diferente dos anteriores; também deve-
mos «inventá-lo» um pouco, porque as nossas sociedades 
não estão espiritual e moralmente preparadas para dar a esse 
momento da vida o seu pleno valor. No passado, com efeito, 
não era assim tão normal ter tempo disponível; hoje, é muito 
mais comum. Além disso, a espiritualidade cristã também 
foi apanhada um pouco de surpresa: é necessário traçar uma 
espiritualidade das pessoas idosas. Graças a Deus, porém, não 
faltam testemunhos de santas e santos idosos!

Podemos agradecer ao Senhor os benefícios recebidos e pre- 
encher o vazio da ingratidão que o rodeia. Podemos interce-
der pelas expetativas das novas gerações e conferir dignidade 
à memória e aos sacrifícios das gerações passadas. Podemos 
dizer aos jovens amedrontados que a angústia do futuro pode 
ser vencida. Podemos ensinar aos jovens demasiado enamo-
rados de si próprios que há mais alegria em dar do que em 
receber.

Os avôs e as avós formam o «coro» permanente de um 
grande santuário espiritual, onde a oração de súplica e o canto 

Quem sou eu para julgar 240 paginas copy.indd   75 10/02/17   10:39



76

Papa Francisco

de louvor sustentam a comunidade que trabalha e luta no 
campo da vida.

Como é feio o cinismo de um idoso que perdeu o sentido 
do seu testemunho, que despreza os jovens e que não trans-
mite uma sabedoria de vida! Por outro lado, como é belo o 
encorajamento que o idoso consegue transmitir ao jovem em 
busca do sentido da fé e da vida! É verdadeiramente essa a 
missão dos avós, a vocação dos idosos.

As palavras dos avós têm qualquer coisa de especial para 
os jovens. E eles sabem-no. Ainda trago sempre comigo, no 
breviário, as palavras que a minha avó me entregou por escri-
to no dia da minha ordenação sacerdotal — leio-as muitas 
vezes e fazem-me bem.

audIêncIa, 

11 de março de 2015
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Onde está Deus nas minas e nas fábricas  
onde as crianças trabalham como escravas?

vIa-sacra, 

25 de março de 2016

as Feridas das crianças

O esvaziamento do amor conjugal transmite ressentimento 
às relações. E muitas vezes a desagregação «desaba» sobre os 
filhos.

Não obstante a nossa sensibilidade aparentemente evoluí-
da e todas as nossas refinadas análises psicológicas, interrogo- 
-me se não estaremos também anestesiados em relação às  
feridas da alma das crianças. Quanto mais se tenta compensá-
-las com presentes e guloseimas, tanto mais se perde o sentido 
das feridas da alma.

Falamos muito de distúrbios comportamentais, de saúde 
psíquica, de bem-estar da criança, de ansiedade dos pais e dos 
filhos… Mas será que ainda sabemos o que é uma ferida da 
alma? Sentiremos o peso da montanha que esmaga a alma de 
uma criança nas famílias em que as pessoas se tratam mal e 
se magoam, até ao ponto de romper a ligação da fidelidade 
conjugal? Que peso tem nas nossas escolhas — nas escolhas 
erradas, por exemplo —, que peso tem a alma das crianças? 
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Quando os adultos perdem a cabeça, quando cada um só pensa 
em si mesmo, quando o pai e a mãe se magoam um ao outro, 
a alma das crianças sofre muito, experimenta um sentimento 
de desespero. E são feridas que deixam uma marca para toda 
a vida.

Na família, tudo está interligado: quando a sua alma está 
ferida em qualquer ponto, a infeção contagia todos. E quando 
um homem e uma mulher, que se comprometeram a ser «uma 
só carne» e a formar uma família, pensam obsessivamente nas 
suas necessidades de liberdade e de gratificação, essa distorção 
ataca profundamente o coração e a vida dos filhos. Muitas 
vezes, as crianças escondem-se para chorar sozinhas…

Marido e mulher são uma só carne. Os seus filhos, porém, 
são carne da sua carne. Se pensarmos na dureza com que Jesus 
adverte os adultos a não escandalizar os pequenos, também 
poderemos compreender melhor a sua palavra sobre a grave 
responsabilidade de guardar a ligação conjugal que dá início 
à família humana. Quando o homem e a mulher se tornaram 
uma só carne, todas as feridas e todos os abandonos do pai e 
da mãe passam a incidir sobre a carne viva dos filhos.

audIêncIa, 

24 de junho de 2015

os soFrimentos das crianças

Eu curaria as crianças. Ainda não consegui entender porque 
é que as crianças sofrem. Para mim, é um mistério. Não sei 
dar uma explicação. Interrogo-me sobre isso. Rezo sobre esta 
pergunta: porque é que as crianças sofrem?

É o meu coração que se interroga sobre isso. Jesus cho- 
rou e, ao chorar, compreendeu os nossos dramas. Eu tento  
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entender. Se pudesse fazer um milagre, curaria todas as  
crianças.

A minha resposta à dor das crianças é o silêncio ou uma 
palavra que nasce das minhas lágrimas. Não tenho medo de 
chorar. Também tu não deves ter.

querIdo papa francIsco, 

2016

o dom dos pequenos

As crianças são um grande dom para a humanidade, mas tam-
bém são as grandes excluídas porque nem sequer as deixam 
nascer.

Em primeiro lugar, as crianças recordam-nos que todos 
nós, nos primeiros anos da nossa vida, éramos completamente 
dependentes dos cuidados e da benevolência dos outros.

Portanto, as crianças são por si só uma riqueza para a hu- 
manidade e também para a Igreja, porque nos recordam cons-
tantemente a condição necessária para a entrada no Reino de 
Deus: não nos considerarmos autossuficientes, mas necessita-
dos de ajuda, de amor, de perdão. E todos nós estamos neces-
sitados de ajuda, de amor e de perdão!

As crianças recordam-nos outra coisa maravilhosa: recor-
dam-nos que somos sempre filhos — mesmo que uma pessoa 
se torne adulta ou idosa, mesmo que se torne pai, que ocupe 
um lugar de responsabilidade… por baixo de tudo isso, per-
manece a identidade de filho. Todos nós somos filhos. E isso 
remete-nos sempre para o facto de que a vida não nos foi dada 
por nós próprios, mas, sim, que a recebemos.

As crianças têm a sua maneira de ver a realidade: com um  
olhar confiante e puro. A criança tem uma confiança espontânea 

Quem sou eu para julgar 240 paginas copy.indd   79 10/02/17   10:39



80

Papa Francisco

no pai e na mãe; tem uma confiança espontânea em Deus, em 
Jesus, em Nossa Senhora. Ao mesmo tempo, o seu olhar inte-
rior é puro, pois ainda não está contaminado pela maldade, 
pelas duplicidades, pelas «incrustações» da vida que endure-
cem o coração.

Além disso, as crianças — na sua simplicidade interior — 
trazem consigo a capacidade de receber e de dar ternura.

Elas têm a capacidade de sorrir e de chorar, duas coisas 
que, em nós, pessoas grandes, muitas vezes «ficam bloquea-
das», deixamos de ser capazes… Frequentemente, o nosso 
sorriso transforma-se num sorriso de cartão, numa coisa sem 
vida, num sorriso que não é expressivo, num sorriso artificial, 
de palhaço. As crianças sorriem espontaneamente e choram 
espontaneamente. Depende sempre do coração e, muitas 
vezes, o nosso coração fica bloqueado e perde essa capacida-
de de sorrir, de chorar. Então, as crianças podem ensinar-nos 
novamente a sorrir e a chorar.

audIêncIa, 

18 de março de 2015

as responsabilidades dos adultos

Muitas crianças, desde o princípio, são rejeitadas, abandona-
das, privadas da sua infância e do seu futuro. Alguns atrevem-
-se a dizer, quase como que a justificarem-se, que foi um erro 
fazê-las vir ao mundo. Isso é vergonhoso! Não descarregue-
mos as nossas culpas sobre as crianças, por favor!

As crianças nunca são «um erro». A sua fome não é um 
erro, tal como não o é a sua pobreza, a sua fragilidade ou o 
seu abandono, nem sequer a sua ignorância ou a sua incapaci-
dade. No máximo, estes são motivos para amá-las mais, com 
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mais generosidade. O que fazemos das solenes declarações dos 
direitos do homem e dos direitos da criança, se depois castiga-
mos as crianças pelos erros dos adultos?

Aqueles que têm o dever de governar, de educar — todos 
nós, adultos, diria eu —, são responsáveis pelas crianças e por 
fazerem pessoalmente tudo o que puderem para mudar essa 
situação.

Cada criança marginalizada, abandonada, que vive na 
rua a mendigar e a recorrer a todo o tipo de expedientes, sem  
escola, sem cuidados médicos, é um grito que se eleva a Deus  
e que acusa o sistema que nós, adultos, construímos. Infeliz- 
mente, essas crianças são vítimas dos delinquentes que as explo- 
ram mediante tráficos ou comércios indignos, ou treinando-as 
para a guerra e para a violência.

No entanto, muitas crianças vivem dramas que as marcam 
fortemente, inclusive nos chamados países ricos, devido à crise 
da família, dos vazios educativos e de condições de vida por 
vezes desumanas. Seja como for, são infâncias violadas no 
corpo e na alma.

Com demasiada frequência, recaem sobre as crianças os  
efeitos de vidas arruinadas por um trabalho precário e mal 
pago, por horários insustentáveis, por transportes inefi- 
cientes…

Porém, as crianças também pagam o preço de uniões ima- 
turas e de separações irresponsáveis: elas são as primeiras  
vítimas, sofrem os resultados da cultura dos direitos subje-
tivos exasperados e, depois, tornam-se os seus filhos mais 
precoces. Muitas vezes, absorvem violência que não são capa-
zes de «escoar» e, sob o olhar dos grandes, são obrigadas  
a habituar-se à degradação.

audIêncIa, 

8 de abril de 2015
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as nossas promessas

Até que ponto somos leais relativamente às promessas que fa- 
zemos às crianças fazendo-as vir ao nosso mundo? Nós fazemo- 
-las vir ao mundo e isso é uma promessa. O que é que lhes 
prometemos?

Acolhimento e cuidados, proximidade e atenção, confian-
ça e esperança… são outras tantas promessas de base que se 
podem resumir numa só: amor. Nós prometemos amor, ou 
seja, amor que se manifesta no acolhimento, no cuidado, na 
proximidade, na atenção, na confiança e na esperança. Mas a 
grande promessa é o amor. É esta a maneira correta de acolher 
um ser humano que vem ao mundo — e todos nós o aprende-
mos, ainda antes de termos consciência disso.

Quando eu passo no meio de vós, gosto muito de ver os  
pais e as mães trazerem-me um menino ou uma menina pe- 
quena, e pergunto: «Que idade tem?» «Três semanas, qua-
tro semanas… Peço a bênção do Senhor.» A isso também se 
chama amor.

O amor é a promessa que o homem e a mulher fazem a 
cada filho desde que é concebido no pensamento. As crianças 
vêm ao mundo e esperam que lhes seja confirmada esta pro-
messa: esperam-no de modo total, confiante, indefeso. Basta 
olhar para elas: em todas as etnias, em todas as culturas, em 
todas as condições de vida! Quando acontece o contrário, as 
crianças ficam feridas por um «escândalo», por um escân-
dalo insuportável, tanto mais grave porquanto não dispõem 
de meios para decifrá-lo. Não podem entender o que está a 
suceder.

Deus vigia sobre essa promessa desde o primeiro instante. 
Lembrais-vos do que diz Jesus? Os anjos das crianças refletem 
o olhar de Deus — e Deus nunca perde as crianças de vista 
(cf. Mt 18, 10).
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Ai daqueles que traem a sua confiança, ai deles! O seu 
abandono confiante à nossa promessa, que nos empenha desde 
o primeiro instante, julga-nos.

audIêncIa, 

14 de outubro de 2015
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Jovens

Peço-vos que não vos deixeis excluir,  
que não vos deixeis desprezar,  

que não vos deixeis tratar como mercadoria.

dIscurso, 

16 de fevereiro de 2016

o amor «concreto»

O verdadeiro amigo de Jesus distingue-se, essencialmente, pelo 
amor concreto; não pelo amor «nas nuvens», não… pelo amor 
concreto que resplandece na sua vida. O amor é sempre con-
creto. Quem não é concreto e fala de amor faz uma telenovela, 
um telerromance.

Caros jovens: na vossa idade emerge em vós, de modo novo, 
o próprio desejo de vos afeiçoardes a alguém e de receber 
afeto. O Senhor, se fordes à sua escola, ensinar-vos-á a tornar 
mais belos o próprio amor e a própria ternura. Introduzir- 
-vos-á no coração uma boa intenção, a intenção de querer bem 
sem possuir, de amar as pessoas sem as querer tratar como 
suas, deixando-as livres. Porque o amor é livre! Não existe 
verdadeiro amor que não seja livre!

Há sempre a tentação de contaminar o afeto com a instin-
tiva pretensão de tomar, de «ter» aquilo que nos agrada. Isso 
é egoísmo. A própria cultura consumista também reforça essa 
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tendência. Qualquer coisa que se aperte demasiado, porém, 
estraga-se, arruína-se: depois, ficamos desiludidos, vazios por 
dentro.

Se escutardes a voz do Senhor, Ele revelar-vos-á o segredo 
da ternura: tomar a nosso cargo a outra pessoa, o que signifi-
ca respeitá-la, guardá-la e esperá-la. É esse o caráter concreto 
da ternura e do amor.

Porque o amor é o dom livre de quem tem o coração aber-
to; o amor é uma responsabilidade, mas uma responsabilidade 
bela que dura toda a vida; é o empenho quotidiano de quem 
sabe realizar grandes sonhos!

HomIlIa, 

24 de abril de 2016

sonhar

Dizia um escritor latino-americano que nós, homens, temos 
dois olhos: um de carne e outro de vidro. Com o olho de 
carne, vemos aquilo que olhamos; com o olho de vidro, vemos 
aquilo que sonhamos.

Na objetividade da vida, deve entrar a capacidade de sonhar. 
E um jovem que não seja capaz de sonhar estará encerrado em 
si mesmo, fechado em si mesmo. Todos sonham com coisas 
que nunca acontecerão… Mas tu sonha-as, deseja-as, procura 
horizontes, abre-te, abre-te a coisas grandes. Nós, argentinos, 
dizemos «não te encolhas». Não retrocedas, abre-te. Abre- 
-te e sonha. Sonha que o mundo contigo pode ser diferente. 
Sonha que, se deres o melhor de ti, ajudarás a fazer com que 
este mundo seja diferente. Não o esqueçais, sonhai. Por vezes, 
deixais-vos transportar e sonhar demasiado, e a vida corta-vos 
o caminho. Não importa, sonhai. E contai os vossos sonhos.
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Contai, falai das coisas grandes que desejais, porque, quan-
to maior for a capacidade de sonhar — e a vida deixa-te a 
meio do caminho —, mais caminho percorreste. Por isso, 
antes de mais, sonha.

dIscurso em cuba, 

20 de setembro de 2015

de pé!

Na vida, cai-se constantemente porque somos pecadores, somos 
débeis. Contudo, a mão de Jesus está presente para nos 
levantar, para nos reerguer. Jesus quer-nos de pé! Aquela bela 
palavra que Jesus dizia aos paralíticos: «Levanta-te!». Deus 
criou-nos para estarmos de pé. Deveremos ter a coragem 
de nos levantarmos, de nos deixarmos levantar pela mão de 
Jesus. E essa mão, muitas vezes, vem pela mão de um amigo, 
pela mão dos pais, pela mão daqueles que nos acompanham 
na vida. O próprio Jesus também está aí. Levantai-vos! Deus 
quer-nos de pé, sempre de pé!

Eu sei que vós sois capazes de gestos de grande amizade 
e bondade. Sois chamados a construir assim o futuro: junta-
mente com os outros e para os outros, nunca contra os outros! 
Não se constrói «contra»: a isso chama-se destruição.

Fareis coisas maravilhosas se vos preparardes bem, desde 
agora, vivendo plenamente essa vossa idade tão rica de dons e 
sem medo das dificuldades. Fazei como os campeões desporti-
vos, que atingem altas metas treinando muito, com humilda-
de, em cada dia.

Que o vosso programa quotidiano contemple as obras 
de misericórdia: treinai-vos com entusiasmo nelas para vos 
tornardes campeões de vida, campeões de amor! Assim, sereis 
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reconhecidos como discípulos de Jesus. Assim, tereis o bilhete 
de identidade de cristãos. E isto vos garanto eu: a vossa alegria 
será plena.

HomIlIa, 

24 de abril de 2016

deseJo de liberdade

Nestes anos de juventude, sentis um grande desejo de liberdade. 
Muitos vos dirão que ser livre significa fazer aquilo que se 
quer. Neste caso, porém, é necessário saber dizer «não».

Se tu não sabes dizer «não», não és livre. Livre é quem sabe 
dizer «sim» e sabe dizer «não». A liberdade não é poder fazer 
sempre aquilo que me apetece: isso torna-nos fechados, dis-
tantes, impede-nos de ser amigos abertos e sinceros. Não é 
verdade que quando eu estou bem tudo corre bem. Não, não 
é verdade.

A liberdade, pelo contrário, é o dom de poder escolher o 
bem: liberdade é isso. É livre quem escolhe o bem, quem pro-
cura aquilo que agrada a Deus, mesmo que seja difícil, que 
não seja fácil.

Eu acredito, porém, que vós, jovens, não tendes medo das 
dificuldades, que sois corajosos! Só com escolhas corajosas e 
fortes se realizam os maiores sonhos, aqueles pelos quais vale 
a pena gastar a vida. Escolhas corajosas e fortes.

Não vos contenteis com a mediocridade, com «ir vivendo» 
comodamente sentados; não vos fieis em quem vos distrai da 
verdadeira riqueza, que sois vós, dizendo-vos que a vida só é 
bela quando se tem muitas coisas; desconfiai de quem vos quer 
fazer crer que valeis quando vos mascarais de fortes, como os 
heróis dos filmes, ou quando vos vestis à última moda.
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A vossa felicidade não tem preço nem está à venda; não 
é uma app que se descarrega no telemóvel — nem sequer a 
versão mais atualizada vos poderá ajudar a tornar-vos livres e 
grandes no amor. A liberdade é outra coisa.

HomIlIa, 

24 de abril de 2016

Jovens «aposentados»

Se um país não inventa, se um povo não cria possibilidades 
de trabalho para os seus jovens, ao jovem restam apenas as 
dependências ou o suicídio, ou andar por aí a procurar exér-
citos de destruição para criar guerras.

Esta cultura do descarte está a fazer mal a todos nós, tira-
-nos a esperança. Nós queremos esperança. Esperança que é 
sofrida é laboriosa e fecunda. Dá-nos trabalho e salva-nos da 
cultura do descarte. E essa esperança convoca, convoca todos, 
porque um povo que sabe autoconvocar-se para olhar o futu-
ro e construir a amizade social — mesmo que pense de formas 
diferentes — é um povo com esperança.

Se eu encontro um jovem sem esperança, esse jovem está 
«aposentado». Há jovens que parecem aposentar-se aos vinte e 
dois anos. São jovens com uma tristeza existencial. São jovens 
que têm a sua vida apontada para o derrotismo de base. São 
jovens que se lamentam. São jovens que fogem da vida.

O caminho da esperança não é fácil nem o podemos per-
correr sozinhos. Há um provérbio africano que diz: «Se que-
res andar à pressa, vai sozinho; mas, se queres chegar longe, 
vai acompanhado».

dIscurso em cuba, 

20 de setembro de 2015
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as ameaças à esperança

A esperança nasce quando nos apercebemos que nem tudo 
está perdido.

As principais ameaças à esperança são os discursos que te 
desvalorizam, como se te sugassem o valor, e acabas como que 
deitado por terra, como que murcho, com o coração triste… 
Discursos que te fazem sentir de segunda classe, se não de 
quarta.

A principal ameaça à esperança é quando sentes que nin- 
guém se importa contigo ou que te puseram de parte. É esta 
a grande dificuldade em termos de esperança: quando, numa 
família, numa sociedade, numa escola ou num grupo de ami- 
gos, não te fazem sentir que se importam contigo. E isso é duro, 
é doloroso. Isso mata, isso aniquila-nos, isso abre a porta a 
muita dor.

Contudo, há ainda outra importante ameaça à esperança, 
que é fazer-te crer que começas a valer quando te mascaras 
com fatos, com marcas, com o último grito da moda, ou 
quando te tornas prestigioso, importante, porque tens dinhei-
ro… mas, no fundo, o teu coração não crê que tu sejas digno 
de afeto, digno de amor, coisa que o coração intui.

Compreendo que, muitas vezes, se torna difícil sentir a riqueza 
de um país quando nos encontramos continuamente expostos 
à perda de amigos e de familiares às mãos do narcotráfico, 
das drogas, de organizações criminosas que semeiam o terror.

É difícil sentir a riqueza de uma nação quando não se têm 
oportunidades de trabalho digno. É difícil sentir a riqueza de 
um lugar quando, pelo facto de se ser jovem, somos usados 
por objetivos mesquinhos e nos seduzem com promessas que, 
no fim, não são reais, são bolas de sabão.

Não é verdade que a única maneira de viver, de ser jo- 
vem, seja deixar a vida nas mãos do narcotráfico ou de todos 
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aqueles que a única coisa que fazem é semear destruição e 
morte.

Também é graças a Jesus que podemos dizer que não é ver-
dade que a única maneira de viver para os jovens, aqui, seja a 
pobreza e a marginalização; marginalização das oportunida-
des, marginalização dos espaços, marginalização da formação 
e da educação, marginalização da esperança.

dIscurso aos Jovens no mÉxIco, 

16 de fevereiro de 2016

contra as dependências

Eu encontro três caminhos para os jovens, para as crianças:  
o caminho da educação, o caminho do desporto e o cami-
nho do trabalho. Havendo esses três caminhos, garanto-vos 
que não haverá dependências: nada de droga nem de álcool. 
Porquê? Porque a escola faz-te seguir em frente, o desporto 
faz-te seguir em frente e o trabalho faz-te seguir em frente.

É importante, queridos jovens, que o desporto continue a 
ser um jogo! Só se continuar a ser um jogo fará bem ao corpo 
e ao espírito. E, precisamente porque sois desportivos, convi-
do-vos não só a jogar, como já fazeis, mas ainda outra coisa: 
a entrar no jogo da vida tal como entrais no desporto.

Entrai no jogo da vida buscando o bem, na Igreja e na so- 
ciedade, sem medo, com coragem e entusiasmo. Entrai em 
jogo com os outros e com Deus; não vos contenteis com um 
«empate» medíocre, dai o melhor de vós mesmos gastando a 
vida por aquilo que vale a pena de verdade e que dura para 
sempre. Não vos contenteis com essas vidas tíbias, vidas 
«mediocremente empatadas». Não, não! Segui em frente, pro-
curando sempre a vitória!
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Nas sociedades desportivas, aprende-se a acolher. Acolhe-se  
cada atleta que deseja fazer parte delas e os atletas acolhem-se uns 
aos outros, com simplicidade e simpatia.

Que todos joguem, não só os melhores, mas todos, com as 
qualidades e as limitações que cada um tem ou, antes, privile-
giando os mais desfavorecidos, como fazia Jesus.

E animo-vos a levar por diante o vosso empenho median-
te o desporto com os jovens das periferias das cidades e, tal 
como fazem com as bolas de jogar, também poderão tro-
car entre vós motivos para a vossa esperança e confiança. 
Recordai sempre estes três caminhos: a escola, o desporto e 
os postos de trabalho. Procurai sempre isso. E eu asseguro-vos 
que, nesses caminhos, não haverá a dependência da droga, do 
álcool e de tantos outros vícios.

dIscurso, 

7 de junho de 2014

contra o recrutamento

Que podemos nós fazer para deter o recrutamento dos nos-
sos entes queridos? Que podemos nós fazer para trazê-los de 
volta? Para responder a isto devemos saber por que razão 
um jovem, cheio de esperanças, se deixa recrutar ou tenta 
ser recrutado; se afasta da sua família, dos seus amigos, da 
sua tribo, da sua pátria; se afasta da vida, porque aprende a 
matar…

Trata-se de uma pergunta que deveis dirigir a todas as 
autoridades. Se um jovem, se um rapaz ou uma rapariga, 
se um homem ou uma mulher não tem trabalho, não pode 
estudar, o que pode fazer? Pode tornar-se delinquente ou 
cair numa forma de dependência ou suicidar-se… Ou, então, 
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alistar-se numa atividade que dê uma finalidade à sua vida, 
enganando-o…

A primeira coisa que devemos fazer para evitar que um 
jovem seja recrutado ou procure ser recrutado é dar-lhe ins-
trução e trabalho.

Se um jovem não tem trabalho, que futuro o espera? Daí 
vem-lhe a ideia de se deixar recrutar. Se um jovem não tem 
a possibilidade de receber uma educação, nem que seja uma 
educação de emergência, de pequenas tarefas, o que pode fazer? 
Aí está o perigo!

É um perigo social que nos ultrapassa, que ultrapassa o pró- 
prio país, porque depende de um sistema internacional que é 
injusto, que tem no centro da economia não a pessoa, mas o  
deus dinheiro. O que posso eu fazer para ajudá-lo ou para fazê-lo  
voltar? Antes de mais, rezar. Mas com força! Deus é mais  
forte do que qualquer campanha de recrutamento. E depois? 
Falar-lhe com afeto, com ternura, com amor e com paciência. 
Convidá-lo a ver um jogo de futebol, convidá-lo a dar um pas- 
seio, convidá-lo a juntar-se ao nosso grupo. Não o deixar sozinho.

dIscurso, 

27 de novembro de 2015

a capacidade de escolher

A vida está cheia de dificuldades, mas há duas maneiras de olhar 
para elas: ou as encaramos como algo que nos bloqueia, que 
nos destrói, que nos detém, ou como uma oportunidade real. 
Cabe-vos a vós escolher.

Para mim, uma dificuldade é um caminho de destruição ou 
é uma oportunidade de superar a minha situação, a da minha 
família, da minha comunidade, do meu país?
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Rapazes e raparigas: nós não vivemos no céu, vivemos na 
terra. E a terra está cheia de dificuldades. A terra está cheia 
não só de dificuldades, mas também de convites a desviarem-
-nos para o mal.

No entanto, há qualquer coisa que todos vós tendes e que dura  
um certo tempo, um tempo mais ou menos longo: a capacidade 
de escolher o caminho a seguir. Qual destas duas coisas quero 
escolher: deixar-me derrotar pela dificuldade ou transformar  
a dificuldade numa oportunidade, para poder sair vencedor?

dIscurso, 

27 de novembro de 2015

o Flagelo da droga

O flagelo da droga continua a alastrar-se de formas e com 
dimensões impressionantes, alimentado por um mercado 
torpe que ultrapassa fronteiras nacionais e continentais. Desse 
modo, o perigo para os jovens e os adolescentes continua  
a aumentar.

A droga não se vence com a droga! A droga é um mal e, com  
o mal, não pode haver cedências nem compromissos. Pensar 
que se pode reduzir o mal consentindo no uso de psicofár-
macos pelas pessoas que continuam a consumir droga não 
resolve realmente o problema.

A legalização, mesmo parcial, das chamadas «drogas leves», 
além de ser bastante discutível em termos legislativos, não 
produz os efeitos que seriam de esperar. As drogas de substi- 
tuição também não constituem uma terapia suficiente, mas 
uma forma velada de nos rendermos ao fenómeno. Pretendo 
sublinhar aquilo que já disse noutra ocasião: não a qualquer 
tipo de droga. Simplesmente.
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Contudo, para dizer esse não, temos de dizer sim à vida, 
sim ao amor, sim aos outros, sim à educação, sim ao desporto, 
sim ao trabalho, sim a mais oportunidades de trabalho. Se um 
jovem não tem trabalho… Pensemos nisso.

Pensemos num jovem que não estuda nem trabalha. Entra 
numa falta de horizontes, de esperança, e a primeira oferta é 
a dependência… como a droga.

As oportunidades de trabalho, a educação, o desporto, a vida  
saudável: é esse o caminho da prevenção da droga. Quando se 
realizam estes «sins», não há lugar para a droga, não há lugar 
para o abuso de álcool nem para as outras dependências.

dIscurso, 

20 de junho de 2014
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terceira parte

Julgar o pecado  
e não o pecador

Nós podemos e devemos julgar situações de pecado  
— violência, corrupção, exploração, etc. —,  

mas não podemos julgar as pessoas.  
É nosso dever admoestar quem erra, denunciando  
a maldade e a injustiça de certos comportamentos,  

a fim de libertar as vítimas e de levantar quem caiu.

mensagem por ocasIão da  

50.ª Jornada mundIal da comunIcação socIal,

24 de janeiro de 2016
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Fundamentalismo

A violência nasce sempre de uma  
mistificação da religião.

dIscurso, 

12 de janeiro de 2015

deus como pretexto

O Médio Oriente, infelizmente, é atravessado por conflitos 
que se arrastam há já demasiado tempo, cujas consequências 
são devastadoras, incluindo a expansão do terrorismo de cariz 
fundamentalista na Síria e no Iraque. Tal fenómeno é conse-
quência da cultura do descarte aplicada a Deus.

O fundamentalismo religioso, com efeito, ainda antes de 
descartar os seres humanos perpetrando massacres horrendos, 
rejeita o próprio Deus, relegando-o para um mero pretexto 
ideológico. Frente a tão injusta agressão, que também atinge 
os cristãos e outros grupos étnicos e religiosos da região, é 
necessária uma resposta unânime que, no âmbito do direito 
internacional, detenha a expansão das violências, restabeleça 
a concórdia e cure as feridas profundas que a sucessão dos 
conflitos tem provocado.

Faço apelo, por isso, a toda a comunidade internacional, 
bem como a cada governo interessado, para que se tomem 
iniciativas concretas em favor da paz e da defesa daqueles que 
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sofrem as consequências da guerra e da perseguição, sendo 
obrigados a deixar as suas casas e a sua pátria.

Com a carta enviada pouco antes do Natal, pretendi mani-
festar pessoalmente a minha proximidade e garantir a minha 
oração a todas as comunidades cristãs do Médio Oriente, 
que dão um precioso testemunho de fé e de coragem, desem-
penhando um papel fundamental como artífices de paz, de 
reconciliação e de desenvolvimento nas respetivas sociedades 
civis a que pertencem.

Um Médio Oriente sem cristãos seria um Médio Oriente 
desfigurado e mutilado! Ao pedir à comunidade internacional  
que não fique indiferente perante tal situação, espero que os 
líderes religiosos, políticos e intelectuais, sobretudo muçulma-
nos, condenem qualquer interpretação fundamentalista e extre-
mista da religião, destinada a justificar tais atos de violência.

dIscurso, 

12 de janeiro de 2015

islamoFobia e cristianoFobia

Sobre a islamofobia: é verdade que, frente a esses atos ter-
roristas, não só nesta zona mas também em África, há uma 
reação, e diz-se: «Se isto é o islão, estou indignado!» E muitos 
islamitas sentem-se ofendidos. Muitos, muitos islamitas, que 
dizem: «Não, nós não somos isso. O Corão é um livro de paz, 
é um livro profético de paz. Isto não é o islão».

Eu compreendo isso e creio que — pelo menos creio-o sin-
ceramente — não se pode dizer que todos os islamitas sejam 
terroristas: não se pode dizer isso. Tal como não se pode dizer 
que todos os cristãos são fundamentalistas, porque também 
nós os temos — em todas as religiões há esses grupinhos.
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Eu disse ao presidente Erdogan: «Seria maravilhoso que 
todos os líderes islâmicos — quer líderes políticos, quer líderes 
religiosos ou líderes académicos — falassem claramente e con-
denassem esses atos, porque isso ajudaria a maioria do povo 
islâmico a dizer “não”. Mas com verdade, da boca dos seus 
líderes: o líder religioso, o líder académico, tantos intelectuais, 
e os líderes políticos». Foi esta a minha resposta. Porque todos 
nós temos necessidade de uma condenação mundial, inclusive 
da parte dos islamitas que têm essa identidade e que dizem: 
«Nós não somos esses. O Corão não é isto». Esta é a primeira 
coisa.

Cristianofobia: é verdade! Não quero usar palavras um 
pouco adocicadas, não. Nós, cristãos, estamos a ser expulsos 
do Médio Oriente.

Regressando à islamofobia, devemos distinguir sempre entre  
a proposta de uma religião e o uso concreto que determinado 
governo faz dessa proposta. Talvez diga: «Eu sou islamita — eu 
sou hebreu — eu sou cristão». Mas tu governas o teu país não 
como islamita, não como hebreu, não como cristão. Há um  
abismo. Devemos fazer esta distinção porque se usa, muitas vezes, 
o nome, mas a realidade não corresponde à religião em causa.

conferêncIa de Imprensa durante o voo de regresso da turquIa,

30 de novembro de 2014

respeito pelo outro

Para entabular o diálogo com o islão, é indispensável a for-
mação adequada dos interlocutores, não só para que estejam 
sólida e alegremente enraizados na sua identidade, mas tam-
bém para que sejam capazes de reconhecer os valores dos 
outros, de compreender as preocupações subjacentes aos seus 
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pedidos e de fazer emergir as convicções comuns. Nós, cris-
tãos, devemos acolher com afeto e respeito os imigrantes do 
Islão que chegam aos nossos países, assim como esperamos 
e rezamos para sermos acolhidos e respeitados nos países de 
tradição islâmica.

Peço, imploro humildemente a esses países que garantam 
liberdade aos cristãos, para que possam celebrar o seu culto e 
viver a sua fé tendo em conta a liberdade de que os crentes do 
islão gozam nos países ocidentais!

Frente a episódios de fundamentalismo violento que nos 
preocupam, o afeto para com os autênticos crentes do islão 
deve levar-nos a evitar odiosas generalizações, para que o 
verdadeiro islão e uma adequada interpretação do Corão se 
oponham a qualquer violência.

evangelII gaudIum, 

n.º 253

as consequências da provocação

Teoricamente, podemos dizer que uma reação violenta frente 
a uma ofensa, a uma provocação — teoricamente, sim — não 
é uma coisa boa, não se deve fazer. Teoricamente, podemos 
dizer aquilo que o Evangelho diz, que devemos dar a outra 
face. Teoricamente, podemos dizer que temos liberdade de 
expressão, e esta é importante. Teoricamente, estamos todos 
de acordo.

Mas nós somos humanos… e há a prudência, que é uma 
virtude da convivência humana. Eu não posso insultar, pro-
vocar uma pessoa continuamente, porque corro o risco de 
a enfurecer, corro o risco de receber uma reação que não  
é justa, não é justa. Isso, porém, é humano. Por isso, digo que  
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a liberdade de expressão deve ter em conta a realidade humana;  
por isso, digo que deve ser prudente. É uma maneira de dizer 
que também deve ser educada. Prudente. A prudência é a vir-
tude humana que rege as nossas relações. Eu posso ir até aqui, 
não posso ir até ali…

Queria dizer que, teoricamente, estamos todos de acordo: 
há liberdade de expressão, uma reação violenta não é boa, é 
sempre má. Todos de acordo. Na prática, porém, detenhamo-
-nos um pouco, porque somos humanos e corremos o risco de 
provocar os outros. Por isso, a liberdade deve ser acompanha-
da pela prudência.

conferêncIa de Imprensa durante o voo de regresso das fIlIpInas,

19 de janeiro de 2015

liberdade de expressão

Não se pode esconder uma verdade: que cada um tem o direi-
to de praticar a sua religião sem ofender, livremente. Assim 
fazemos ou queremos fazer todos. Segundo, não se pode ofen- 
der, fazer guerra, matar em nome da própria religião, ou seja, 
em nome de Deus. O que acontece atualmente deixa-nos estu- 
pefactos. Contudo, pensemos sempre na nossa história: quan-
tas guerras de religião temos tido! Também nós temos sido 
pecadores nesse aspeto. Porém, não se pode matar em nome 
de Deus. Isso é uma aberração.

Matar em nome de Deus é uma aberração. Creio que isto 
é o principal sobre a liberdade de religião: esta deve ser prati-
cada com liberdade, sem ofender, mas também sem se impor 
nem matar.

Não se pode provocar, não se pode insultar a fé dos outros, 
não se pode zombar da fé. O Papa Bento, num seu discurso, 
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falou dessa mentalidade pós-positivista, da metafísica pós- 
-positivista, que levava, no fim, a acreditar que as religiões ou 
as expressões religiosas são uma espécie de subcultura: são 
toleradas, mas são pouca coisa, não fazem parte da cultura 
iluminada. E essa é uma herança do iluminismo.

Tanta gente que fala mal das religiões, que troça delas, diga- 
mos, que brinca com a religião dos outros… está a provocá-
-los. Há um limite.

Cada religião tem a sua dignidade, cada religião que respei-
te a vida humana, a pessoa humana. E eu não posso zombar 
dela. Isso é um limite.

conferêncIa de Imprensa durante o voo para manIla,

15 de janeiro de 2015
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A pedofilia é uma lepra.

entrevIsta, 

13 de Julho de 2014

nas Famílias

A corrupção de uma criança é o que se pode imaginar de mais 
terrível e imundo, sobretudo se grande parte desses factos 
abomináveis ocorrer dentro das famílias ou de uma comuni-
dade de antigas amizades.

A família deveria ser o sacrário onde a criança e, depois, 
o jovem e o adolescente são amorosamente educados para o 
bem, animados no seu crescimento em vista da construção 
da sua própria personalidade e do encontro com a dos seus 
outros coetâneos. Brincar juntos, estudar juntos, conhecer o 
mundo e a vida juntos.

Isto, com os coetâneos; mas, com os parentes, que trou-
xeram as crianças ao mundo ou as viram entrar no mundo,  
a relação é como a de cultivar uma flor, um canteiro de flores, 
protegendo-as do mau tempo, desinfestando-as dos parasitas, 
contando as histórias da vida e, à medida que o tempo vai 
passando, a sua própria realidade.

Esta é, ou deveria ser, a educação que a escola completa e 
que a religião coloca no plano mais elevado do pensamento 
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e da crença no sentimento divino que assoma à superfície das 
nossas almas. Muitas vezes transforma-se em fé, mas deixa 
sempre uma semente que, de certo modo, fecunda essa alma e 
a orienta para o bem.

A educação, como nós a entendemos, quase parece ter 
desertado as famílias. Cada um está preso às próprias incum-
bências pessoais, muitas vezes para garantir à família um tipo 
de vida suportável — por vezes, para procurar o próprio êxito 
pessoal; outras vezes, por amizades e amores alternativos.  
A educação como dever principal para com os filhos parece 
ter fugido das nossas casas.

Esse fenómeno é uma gravíssima omissão, mas ainda não 
chegámos ao mal absoluto. Não é só a falta de educação, mas 
a corrupção, o vício, as práticas torpes impostas à criança e 
depois praticadas e atualizadas cada vez mais gravemente à 
medida que ela vai crescendo e se vai tornando rapazinho ou 
rapariguinha e, depois, adolescente.

Esta situação é frequente nas famílias, praticada por parentes,  
avôs, tios, amigos da família. Muitas vezes, os outros membros  
da família têm consciência disso, mas não intervêm, atraídos 
por interesses ou por outras formas de corrupção.

entrevIsta, 

13 de julho de 2014 

uma monstruosidade

Um bispo que muda um sacerdote de paróquia quando se veri- 
fica um caso de pedofilia é um inconsciente, e a melhor coisa 
que pode fazer é apresentar a renúncia.

Uma realidade que está a trabalhar muito bem é a Comissão 
para a tutela de menores. Não está estritamente reservada aos 
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casos de pedofilia; ocupa-se da tutela de menores. Nessa sede, 
passei uma manhã inteira com seis deles — dois alemães, dois 
irlandeses e dois ingleses —, homens e mulheres, abusados, 
vítimas. E também me encontrei com as vítimas em Filadélfia, 
numa manhã.

Em suma, estamos a trabalhar. Ainda assim, dou graças a 
Deus por esta panela ter sido destapada… E devemos conti-
nuar a destapá-la, tomando consciência disso.

Por fim, quero dizer que isto é uma monstruosidade,  
porque um sacerdote é consagrado para levar uma criança  
a Deus e, aí, esta é «comida» num sacrifício diabólico que a 
destrói.

conferêncIa de Imprensa durante o voo de regresso do mÉxIco,

17 de fevereiro de 2016

exploração

A exploração das crianças faz-me sofrer. Na Argentina tam-
bém é a mesma coisa. Usam-se as crianças para alguns traba-
lhos manuais, por terem as mãos mais pequenas. No entanto, 
as crianças também são exploradas sexualmente, em hotéis.

Uma vez avisaram-me que, numa rua de Buenos Aires, havia 
rapariguinhas de doze anos, prostitutas. Informei-me e, com 
efeito, era verdade. Isso magoou-me. Mas ainda me magoou 
mais ver que paravam automóveis de grande cilindrada guia-
dos por velhos. Podiam ser avôs delas. Mandavam entrar a 
menina e pagavam-lhe quinze pesos, que depois serviam para 
comprar pasta de cocaína, o «paco». Para mim, esses que 
fazem isso às crianças são pedófilos. Também acontece em 
Roma. A Cidade Eterna, que deveria ser um farol no mundo, 
é um espelho da degradação moral da sociedade.
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Penso que esses problemas se resolvem com uma boa polí-
tica social.

entrevIsta a il messaggero, 

29 de junho de 2014

o ataque à igreJa

Os casos de abusos são tremendos porque deixam feridas pro- 
fundíssimas. Bento XVI foi muito corajoso e abriu um cami-
nho. A Igreja tem feito muito ao longo desse caminho. Talvez 
mais do que quaisquer outros. As estatísticas sobre o fenó-
meno da violência contra as crianças são impressionantes, 
mas também mostram claramente que a grande maioria dos 
abusos ocorre em ambiente familiar e de vizinhança.

A Igreja Católica talvez seja a única instituição pública que 
se moveu com transparência e responsabilidade. Ninguém fez 
mais do que ela.

No entanto, a Igreja é a única a ser atacada.

entrevIsta ao corriere della sera, 

5 de março de 2014

tolerância zero

Na Argentina, a respeito dos privilegiados, dizemos: «Este é  
um filho do papá». Neste problema, no caso de acusações de  
pedofilia contra bispos, não haverá filhos do papá. Neste mo- 
mento, há três bispos sob investigação: sob investigação, três, 
e um já foi condenado e está-se a sopesar que pena aplicar. 
Não há privilégios.
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Este abuso de menores é um crime muito feio, muito feio… 
Nós sabemos que é um problema grave em qualquer parte, 
mas, a mim, o que me interessa é a Igreja.

Um sacerdote que faz isso trai o Corpo do Senhor, por- 
que esse sacerdote deve levar esse menino, essa menina, esse 
rapaz, essa rapariga, à santidade; e esse rapaz, essa meni- 
na, confia, e o sacerdote, em vez de levá-los à santidade,  
abusa deles. Ora, isso é gravíssimo! É precisamente como…  
Vou fazer apenas uma comparação: é como fazer uma mis- 
sa negra2, por exemplo. Tu deves levar essa criança à san- 
tidade e leva-la antes a um problema que durará toda a  
vida…

Em breve haverá uma missa, em Santa Marta, com algu-
mas pessoas que sofreram abusos, e depois uma reunião 
com elas. Mas, sobre esse ponto, devemos seguir em frente, 
em frente: tolerância zero.

conferêncIa de Imprensa durante o voo de regresso da terra santa,

26 de maio de 2014

às vítimas de abusos

As palavras não conseguem exprimir plenamente a minha  
dor pelo abuso que sofrestes. Sois filhos preciosos de Deus e 
deveríeis esperar sempre a nossa proteção, o nosso cuidado e  
o nosso amor. Entristece-me profundamente que a vossa ino-
cência tenha sido violada por aqueles em quem confiáveis.

Em certos casos, a confiança foi traída por membros da 
vossa própria família; noutros casos, por sacerdotes, que têm 

2  Missa negra: ritual satânico em que, aparentemente, existe uma inversão do simbo-
lismo presente na missa celebrada pela Igreja Católica. [N. da T.]

Quem sou eu para julgar 240 paginas copy.indd   107 10/02/17   10:39



108

Papa Francisco

a sagrada responsabilidade da cura das almas. De qualquer 
modo, a traição foi uma terrível violação da dignidade humana.

Para aqueles que sofreram o abuso por parte de um mem-
bro do clero: sinto uma tristeza profunda por todas as vezes 
em que vós, ou as vossas famílias, denunciastes os abusos e 
não fostes escutados ou não acreditaram em vós.

Peço-vos que creiais que o Santo Padre vos escuta e acre-
dita em vós. Desagrada-me profundamente que alguns bispos 
tenham falhado na sua responsabilidade de proteger as crian-
ças. É muito preocupante saber que, nalguns casos, foram os 
próprios bispos que cometeram os abusos. Prometo-vos que 
seguiremos o caminho da verdade, onde quer que ela nos 
possa levar. Clero e bispos serão chamados a prestar contas 
sobre se abusaram de crianças ou se não foram capazes de 
protegê-las.

No seio da nossa família de fé e nas nossas famílias huma-
nas, o pecado e o crime do abuso sexual contra as crianças já 
não devem ser um segredo nem uma vergonha.

A vossa presença — generosa, apesar da raiva e do sofri-
mento que experimentastes — revela-nos o coração misericor-
dioso de Cristo. As vossas histórias de vítimas, cada uma delas 
única e cativante, constituem um sinal potente da esperança 
que vem da promessa do Senhor, que estará sempre connosco.

Agrada-me saber que trouxestes membros da família e 
amigos a este encontro, hoje. Estou-lhes reconhecido pelo seu 
afetuoso apoio e peço que muitas pessoas, na Igreja, saibam 
responder à necessidade de acompanhar aqueles que têm 
sofrido abusos.

dIscurso às vítImas de abusos sexuaIs, 

27 de setembro de 2015
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O ambiente social também tem as suas feridas.  
No entanto, todas elas, no fundo, são provocadas pelo 

mesmo mal, ou seja, pela ideia de que não existem  
verdades indiscutíveis que conduzam a nossa vida;  

por isso, a liberdade humana não tem limites.

laudato sI’

a verdade subJetiva

Uma cultura em que cada um quer ser portador da sua própria  
verdade subjetiva torna difícil que os cidadãos desejem par-
ticipar num projeto comum, que ultrapasse os interesses e os 
desejos pessoais.

O processo de secularização tende a reduzir a fé e a Igreja 
ao âmbito privado e íntimo. Além disso, com a negação de 
toda a transcendência, produziu uma crescente deformação 
ética, um enfraquecimento do sentido do pecado pessoal e 
social e um aumento progressivo do relativismo, dando lugar 
a uma desorientação generalizada, sobretudo na fase da ado-
lescência e da juventude, tão vulnerável às mudanças.

Enquanto a Igreja insiste sobre a existência de normas mo- 
rais objetivas, válidas para todos, há aqueles que apresentam 
esse ensinamento como injusto, ou seja, oposto aos direitos 
humanos basilares. Tais argumentações brotam habitualmente 
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de uma forma de relativismo moral que está associado, não 
sem inconsistência, a uma confiança nos direitos absolutos 
dos indivíduos.

Nesta ótica, vê-se a Igreja como se esta promovesse um 
preconceito particular e como se interferisse com a liberdade 
individual.

Vivemos numa sociedade da informação que nos satura 
indiscriminadamente de dados, todos eles ao mesmo nível, 
acabando por nos conduzir a uma tremenda superficialidade 
no momento de abordar as questões morais.

Por conseguinte, torna-se necessária uma educação que 
ensine a pensar criticamente e que ofereça um percurso de 
maturação relativamente aos valores.

evangelII gaudIum, 

n.os 62, 64

a ilusão do relativismo

O dever de nos apropriarmos da nossa identidade e de exprimi- 
-la nem sempre se revela fácil, visto que, como somos pecado-
res, seremos sempre tentados pelo espírito do mundo, que se 
manifesta de modos diversos.

Um deles é a ilusão enganadora do relativismo, que obs-
curece o esplendor da verdade e que, abalando a terra sob os  
nossos pés, nos empurra para areias movediças: as areias mo- 
vediças da confusão e do desespero. É uma tentação que, no 
mundo de hoje, também afeta as comunidades cristãs.

Não me refiro aqui ao relativismo entendido apenas como 
sistema de pensamento, mas àquele relativismo prático quo-
tidiano que, de maneira quase impercetível, debilita qualquer 
identidade.
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Um segundo modo mediante o qual o mundo ameaça a 
solidez da nossa identidade cristã é a superficialidade: a ten-
dência para brincar com as coisas que estão na moda, os apa-
relhos eletrónicos e as distrações, em vez de nos dedicarmos 
àquilo que realmente interessa.

Numa cultura que exalta o efémero e oferece numerosos 
lugares de evasão e de fuga, isso apresenta um sério problema 
pastoral. Para os ministros da Igreja, essa superficialidade pode 
até manifestar-se no fascínio sentido pelos programas pasto-
rais e pelas teorias em detrimento do encontro direto e frutí-
fero com os nossos fiéis, e também com os não-fiéis, de modo 
especial com os jovens que, no entanto, têm necessidade de 
uma catequese sólida e de uma orientação espiritual segura.

Sem um enraizamento em Cristo, as verdades pelas quais 
vivemos acabam por ficar comprometidas, a prática das vir-
tudes torna-se formalista e o diálogo é reduzido a uma forma 
de negócio ou ao acordo sobre o desacordo. Àquele acordo 
sobre o desacordo… porque as águas não se movem… Essa 
superficialidade faz-nos muito mal.

dIscurso, 

17 de agosto de 2014

identidade e diálogo

Gostaria de apontar uma coisa que é sempre um fantasma: 
o relativismo, «tudo é relativo». A esse respeito, devemos ter 
presente um princípio claro: não se pode dialogar sem partir 
da própria identidade. Sem identidade não pode existir diálo-
go. Seria um diálogo-fantasma, um diálogo no ar: não serve.

Cada um de nós tem a sua própria identidade religiosa, é fiel  
à mesma. O Senhor, porém, sabe como levar a história por diante.
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Partamos, cada um de nós, da própria identidade, sem 
fingir ter outra, porque isso não serve nem ajuda, e é relati- 
vismo.

Aquilo que nos une é o caminho da vida, é a boa vontade 
de partir da própria identidade para fazer bem aos irmãos e às 
irmãs. Fazer bem! E assim caminhamos juntos, como irmãos. 
Cada um de nós dá o testemunho da sua própria identida-
de ao outro e dialoga com o outro. Depois, o diálogo pode 
desenvolver-se mais sobre questões teológicas; mas o mais 
importante e mais belo é podermos caminhar juntos sem trair 
a própria identidade, sem a mascarar, sem hipocrisia. Faz-me 
bem pensar nisto.

dIscurso, 

21 de setembro de 2014

Fé e subJetivismo

A crise de valores na sociedade não é, certamente, um fenóme-
no recente. Há já quarenta anos, o beato Paulo VI, dirigindo- 
-se precisamente à Rota Romana, estigmatizava as doenças 
do homem moderno «por vezes vulnerado por um relativismo 
sistemático que o faz ceder às escolhas mais fáceis da situa-
ção, da demagogia, da moda, da paixão, do hedonismo, do 
egoísmo, de tal modo que, exteriormente, tenta impugnar a 
“majestade da lei” e, interiormente, quase sem se aperceber, 
substitui o império da consciência moral pelo capricho da 
consciência psicológica».

Com efeito, o abandono de uma perspetiva de fé desembo-
ca inexoravelmente num falso conhecimento do matrimónio, 
que não está isento de consequências na maturação da von-
tade nupcial.
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A experiência pastoral ensina-nos que, hoje em dia, há 
um grande número de fiéis em situação irregular, sobre cuja 
história teve uma forte influência a mentalidade mundana 
difusa.

Existe, com efeito, uma espécie de mundanidade espiritual 
que se esconde por detrás das aparências de religiosidade e até 
de amor à Igreja, e que leva as pessoas a perseguir, em vez da 
glória do Senhor, o seu bem-estar pessoal.

Um dos frutos de tal atitude é uma fé encerrada no subje-
tivismo, em que só interessa determinada experiência ou uma 
série de raciocínios e conhecimentos que se considera que 
podem consolar e iluminar, mas em que o sujeito, em última  
análise, permanece fechado na imanência da sua própria razão  
ou dos seus sentimentos.

É evidente que, para quem se verga frente a essa ati- 
tude, a fé se mantém privada do seu valor orientador e  
normativo, deixando campo aberto para os compromissos 
com o próprio egoísmo e com as pressões da mentalidade 
corrente, que se tornou dominante através dos meios de co- 
municação.

dIscurso, 

23 de janeiro de 2015

o espírito do mundo

Jesus incentiva-nos a pensar não só com a cabeça, mas também  
com o coração, com o espírito, com todo o nosso ser. É isso 
que significa, precisamente, «pensar como cristão», para se 
poder entender os sinais dos tempos.

E todos aqueles que não entendem são definidos por Cristo 
como «estultos e tardos de coração». Porque aquele que não 
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entende as coisas de Deus é uma pessoa assim, estulta e dura 
de entendimento, ao passo que o Senhor quer que nós enten-
damos aquilo que sucede no nosso coração, na nossa vida,  
no mundo, na história; e que entendamos o que significa  
aquilo que está a acontecer agora. Com efeito, é nas respos- 
tas a essas perguntas que podemos identificar os sinais dos 
tempos.

Contudo, nem sempre as coisas são assim. Há um inimigo 
à espreita. É o espírito do mundo que nos faz outras propos-
tas. Porque não quer que sejamos povo, quer que sejamos 
massa. Sem pensamento nem liberdade.

O espírito do mundo empurra-nos, essencialmente, ao 
longo de um caminho de uniformidade, mas sem aquele 
espírito que molda o corpo de um povo, tratando-nos como 
se nós não tivéssemos capacidade para pensar, como pessoas 
não-livres.

Há uma determinada maneira de pensar que deve ser im- 
posta — faz-se publicidade desse pensamento e deve-se pen- 
sar dessa maneira. É o pensamento uniforme, o pensamento  
igual, o pensamento débil. Um pensamento infelizmente muito 
difuso.

Na prática, o espírito do mundo não quer que nós nos 
interroguemos frente a Deus: mas porque está a acontecer isto?  
E, para nos distrair das perguntas essenciais, propõe-nos um 
pensamento prêt-à-porter, segundo os nossos gostos: eu penso 
o que me apetece.

Esse modo de pensar ajusta-se bem ao espírito do mundo; 
por outro lado, aquilo que ele não quer é aquilo que Jesus nos 
pede: o pensamento livre, o pensamento de um homem e de 
uma mulher que fazem parte do povo de Deus.

medItação matutIna na capela da domus sanctae martHae,

29 de novembro de 2013
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a lógica do «usa e deita Fora»

Quando o ser humano se coloca no centro, acaba por dar prio- 
ridade absoluta aos seus interesses contingentes, e tudo o resto 
se torna relativo. Por isso, não nos deveria admirar o facto de 
que se desenvolva nos sujeitos este relativismo, em que tudo se 
torna irrelevante se não serve os próprios interesses imediatos.

A cultura do relativismo é a mesma patologia que leva uma 
pessoa a aproveitar-se de outra e a tratá-la como um mero 
objeto, obrigando-a a trabalhos forçados ou reduzindo-a à 
escravidão por causa de uma dívida.

É a mesma lógica que leva à exploração sexual das crian- 
ças ou ao abandono dos idosos que não servem os próprios  
interesses. Também é a lógica interna de quem afirma: «Deixe- 
mos que as forças invisíveis do mercado regulem a economia, 
porque os seus efeitos sobre a sociedade e sobre a natureza são 
danos inevitáveis».

Se não há verdades objetivas nem princípios estabelecidos 
fora da satisfação das próprias aspirações e das necessidades 
imediatas, que limites podem ter o tráfico de seres humanos, 
a criminalidade organizada, o narcotráfico, o comércio de dia- 
mantes ensanguentados e de peles de animais em vias de 
extinção? Não é a mesma lógica relativista aquela que justifi-
ca a aquisição de órgãos dos pobres a fim de vendê-los ou de 
utilizá-los para fazer experiências, ou a rejeição de crianças 
porque não correspondem ao desejo dos seus pais?

É a mesma lógica «usa e deita fora» que produz tanto lixo 
só pelo desejo desordenado de consumir mais do que aquilo 
de que realmente se precisa.

E, então, não podemos pensar que os programas políticos  
ou a força da lei bastará para evitar os comportamentos que 
afetam o ambiente, porque, quando a própria cultura se cor-
rompe e já não se reconhece nenhuma verdade objetiva ou 
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princípios universalmente válidos, as leis serão entendidas ape- 
nas como imposições arbitrárias e como obstáculos a evitar.

laudato sI’, 

n.os 122, 123
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individualismo

Ninguém vence sozinho,  
nem no campo nem na vida!

mensagem, 

13 de junho de 2014

vivemos separados uns dos outros

Constatamos diariamente que vivemos num mundo dilacera-
do pelas guerras e pela violência. Seria superficial considerar 
que a divisão e o ódio dizem apenas respeito às tensões entre 
os países ou os grupos sociais. Na realidade, são manifesta-
ções daquele «individualismo difuso» que nos separa e nos 
põe uns contra os outros, fruto da ferida do pecado no cora-
ção das pessoas, cujas consequências também incidem sobre  
a sociedade e sobre toda a criação.

É precisamente a esse mundo que nos desafia, com os seus 
egoísmos, que Jesus nos envia, e a nossa resposta não é fingir 
que não é nada, afirmar que não temos meios ou que a reali-
dade nos ultrapassa.

A nossa resposta faz-se eco do grito de Jesus e aceita a graça 
e o dever da unidade.

HomIlIa, 

7 de julho de 2015
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a indiFerença

A atitude do indiferente, de quem fecha o coração para não 
tomar os outros em consideração, de quem fecha os olhos para 
não ver aquilo que o rodeia ou que se esquiva para não ser toca-
do pelos problemas alheios, carateriza uma tipologia huma- 
na bastante difundida e presente em cada época da história.

Todavia, nos nossos dias, tal atitude superou, decididamente,  
o âmbito individual, assumindo uma dimensão global e produ- 
zindo o fenómeno da «globalização da indiferença».

A primeira forma de indiferença na sociedade humana é a 
indiferença frente a Deus, da qual também brota a indiferença 
frente ao próximo e frente à criação. Esse é um dos graves 
efeitos de um falso humanismo e do materialismo prático, 
combinados com um pensamento relativista e niilista.

O homem pensa que é autor de si próprio, da própria vida e 
da sociedade; sente-se autossuficiente e pretende não só subs- 
tituir Deus, mas prescindir completamente dele. Por conse-
guinte, pensa não dever nada a ninguém, exceto a si mesmo, 
e pretende ter apenas direitos.

Contra essa autocompreensão errónea da pessoa, recordava  
Bento XVI que nem o homem nem o seu desenvolvimento são 
capazes de atribuir a si mesmos o seu significado último; e, 
antes dele, Paulo VI tinha afirmado que «não há verdadeiro 
humanismo se não estiver aberto ao absoluto, no reconheci-
mento de uma vocação que exprime a ideia exata daquilo que 
é a vida humana».

A indiferença provoca, sobretudo, fechamento e desinte-
resse, acabando por contribuir para a falta de paz com Deus, 
com o próximo e com a criação.

mensagem para a xlIx Jornada mundIal da paz,

1 de janeiro de 2016
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a mundanidade

Todos nós somos Igreja! Todos! Desde o primeiro batizado, 
todos somos Igreja e todos devemos percorrer o caminho de 
Jesus, que percorreu um caminho de despojamento. Tornou- 
-se servo, servidor; quis ser humilhado até à Cruz. E, se nós 
quisermos ser cristãos, não há outro caminho.

Será que não podemos fazer um cristianismo um pouco 
mais humano — dizem as pessoas —, sem cruz, sem Jesus, 
sem despojamento? Desse modo, tornar-nos-íamos cristãos de 
pastelaria, como lindos bolos, como belas coisas doces! Tudo 
lindíssimo, mas não cristãos de verdade! 

Alguém dirá: «Mas de que se deve despojar a Igreja?» 
Deve despojar-se de um perigo gravíssimo que ameaça cada 

pessoa, todas as pessoas, na Igreja: o perigo da mundanidade. 
O cristão não pode conviver com o espírito do mundo.  

A mundanidade que nos leva à vaidade, à prepotência, ao 
orgulho. E isso é um ídolo, não é Deus. É um ídolo! E a ido-
latria é o maior pecado!

dIscurso, 

4 de outubro de 2013

para lá do presente

Falar à pessoa na sua totalidade — eis um dos deveres funda- 
mentais do comunicador —, evitando aqueles que são os 
pecados dos meios de comunicação: a desinformação, a calú-
nia e a difamação. Estes três são os pecados dos meios de 
comunicação.

A desinformação, em particular, leva a dizer as coisas pela 
metade e isso faz com que não se possa fazer um juízo preciso 
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sobre a realidade. Uma comunicação autêntica não está preo-
cupada em «atingir» ninguém: a alternância entre alarmismo 
catastrófico e desempenho consolador, dois extremos que 
continuamente vemos repropostos na comunicação atual, não 
é um bom serviço que os meios de comunicação possam ofe-
recer às pessoas.

Há que falar às pessoas inteiras, à sua mente e ao seu cora-
ção, para que saibam ver para lá do imediato, para lá de um 
presente que corre o risco de ser desmemoriado e temeroso.

Destes três pecados — desinformação, calúnia e difamação 
—, a calúnia parece ser a mais grave, mas, na comunicação, 
o mais grave é a desinformação, porque nos faz errar, cair no 
erro; faz-nos acreditar apenas numa parte da verdade.

dIscurso, 

15 de dezembro de 2014

o bom cristão

O cristão é homem e mulher de história porque não pertence 
a si mesmo; está inserido num povo, num povo que caminha. 
Daí a impossibilidade de pensar num egoísmo cristão. Não 
existe o cristão perfeito, um homem, uma mulher espiritual 
de laboratório, mas sempre um homem ou uma mulher espi-
ritual de um povo que tem uma longa história e que continua 
a caminhar até que o Senhor volte.

Se assumimos que somos homens e mulheres de história, tam- 
bém nos damos conta de que esta é uma história de graça de  
Deus — porque Deus avançava com o seu povo, abria o cami- 
nho, morava com ele —, mas também é uma história de pecado.

Compreender, porém, que não estamos sós, que estamos es- 
treitamente ligados a um povo que caminha há séculos, também 
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significa compreender outro traço caraterístico do cristão e 
que é aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho: o serviço.

Jesus lava os pés aos discípulos. Depois de lhes ter lavado os 
pés, disse-lhes: «Eu vim até vós como servo, vós deveis tornar- 
-vos servos uns dos outros, servir».

Nota-se claramente que a identidade cristã é o serviço, não 
o egoísmo. Alguém poderia contrapor: «Mas, Padre, todos 
nós somos egoístas»… Mas isso é um pecado, é um hábito do 
qual nos devemos libertar.

Ser cristão não é uma aparência nem tampouco uma con-
duta social, não é maquilhar um pouco a alma para embele-
zá-la um pouco. Ser cristão é fazer aquilo que fez Jesus: servir. 
Ele veio, não para ser servido, mas para servir.

medItação matInal na capela da domus sanctae martHae,

30 de abril de 2015
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Os mafiosos exploram a gente pobre  
para obrigá-la a fazer o trabalho sujo;  

depois, se a polícia encontra alguém,  
é a essa pobre gente, mas não aos mafiosos.

vIsIta às paróquIas romanas, 

8 de março de 2015

excomunhão aos maFiosos

Quando a adoração do Senhor é substituída pela adoração do 
dinheiro, abre-se o caminho ao pecado, ao interesse pessoal e 
à prepotência; quando não se adora a Deus, o Senhor, torna-
mo-nos adoradores do mal, como o são aqueles que vivem do 
crime e da violência.

A ‘ndrangheta3 é isto: adoração do mal e desprezo do bem 
comum.

Esse mal deve ser combatido, deve ser repelido! Devemos 
dizer-lhe não! A Igreja, que eu sei estar tão empenhada em 
educar as consciências, deve preocupar-se cada vez mais para 
que o bem possa prevalecer.

Pedem-no as nossas crianças, pedem-no os nossos jovens, 
necessitados de esperança.

3 Máfia calabresa. [N. da T.]
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Para poder responder a esses pedidos, a fé pode ajudar-nos.
Aqueles que, na sua vida, seguem este caminho do mal, 

como fazem os mafiosos, não estão em comunhão com Deus: 
estão excomungados!

HomIlIa em sIbarI (cosenza), 

21 de junho de 2014

quem serve o mal?

Ninguém pode dizer-se cristão se violar a dignidade das pes-
soas; aqueles que pertencem à comunidade cristã não podem 
programar nem consumar gestos de violência contra os outros 
e contra o ambiente.

Os gestos exteriores de religiosidade, não acompanha-
dos de uma verdadeira conversão pública, não bastam para 
alguém se considerar em comunhão com Cristo e com a sua 
Igreja.

Os gestos exteriores de religiosidade não bastam para 
acreditar como crentes todos aqueles que, com a maldade e a 
arrogância típicas dos criminosos, fazem da ilegalidade o seu 
estilo de vida.

A quantos escolheram o caminho do mal e estão filiados 
em organizações criminosas, renovo o convite premente à con- 
versão. Abri o vosso coração ao Senhor! Abri o vosso coração 
ao Senhor!

O Senhor espera-vos e a Igreja acolhe-vos se, assim como 
foi pública a vossa opção de servir o mal, for também clara e 
pública a vossa vontade de servir o bem.

dIscurso, 

21 de fevereiro de 2015
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um convite à conversão

Desejo que o sentido da responsabilidade vá vencendo pouco 
a pouco a corrupção, em todas as partes do mundo… E isso 
deve brotar de dentro, das consciências, e, a partir daí, curar, 
curar as atitudes, as relações, as escolhas, o tecido social, de tal  
modo que a justiça ganhe espaço, se alargue, se enraíze e tome 
o lugar da iniquidade.

Quero expressar, em particular, a minha solidariedade a 
quantos perderam uma pessoa querida, vítima da violência 
mafiosa. Obrigado pelo vosso testemunho, porque não vos 
fechastes, mas vos abristes, saístes, para contar a vossa histó-
ria de dor e de esperança. Isso é muito importante, sobretudo 
para os jovens!

Gostaria de rezar convosco — e faço-o do fundo do cora-
ção — por todas as vítimas das máfias. Ainda há poucos dias, 
perto de Taranto, houve um crime em que não tiveram pie-
dade, nem sequer de uma criança. Ao mesmo tempo, porém, 
rezemos juntos, todos nós, pedindo força para seguir em fren-
te, para não desanimarmos, para continuarmos a lutar contra 
a corrupção.

Sinto que não posso acabar sem dizer uma palavra aos 
grandes ausentes de hoje, aos protagonistas ausentes: às 
mulheres e aos homens mafiosos. Por favor, mudai de vida, 
convertei-vos, detende-vos, deixai de fazer o mal! Nós rezamos 
por vós.

Convertei-vos, peço-o de joelhos; é para vosso bem. Esta vida  
que agora viveis não vos dará prazer, não vos dará alegria, 
não vos dará felicidade.

O poder, o dinheiro que agora tendes de tantos negócios 
sujos, de tantos crimes mafiosos, é dinheiro ensanguentado, 
é poder ensanguentado, e não o podereis levar para a outra 
vida.
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Convertei-vos, ainda ides a tempo de não acabar no 
Inferno. É isso que vos espera se continuais por esse cami-
nho. Vós tivestes um pai e uma mãe: pensai neles. Chorai um 
pouco e convertei-vos.

dIscurso, 

21 de março de 2014

os pobres constrangidos a «maFiar-se»

Sendo Bispo de Roma, gostaria de me deter sobre a nossa vida 
em Roma, que representa um grande dom porque significa 
habitar na Cidade Eterna, significa sobretudo, para um cris-
tão, fazer parte da Igreja fundada sobre o testemunho e sobre 
o martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo. E, portanto, 
também damos graças ao Senhor por isso. Ao mesmo tempo, 
porém, representa uma grande responsabilidade.

Aliás, os graves casos de corrupção recentemente descober-
tos requerem uma séria e consciente conversão dos corações a 
um renascimento espiritual e moral, bem como a um renova-
do empenho em construir uma cidade mais justa e solidária, 
onde os pobres, os débeis e os marginalizados estejam no centro  
das nossas preocupações e do nosso agir quotidiano.

É necessária a presença diária de uma grande atitude e 
liberdade cristãs para se ter a coragem de proclamar, na nossa 
cidade, que devemos defender os pobres, e não nos defen-
dermos dos pobres, que devemos servir os débeis, e não nos 
servirmos dos débeis!

O ensinamento de um simples diácono romano poderá  
ajudar-nos. Quando pediram a são Lourenço para levar e mos- 
trar os tesouros da Igreja, ele levou simplesmente alguns po- 
bres. Quando, numa cidade, os pobres e os débeis são tratados, 
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socorridos e ajudados na sua promoção social, eles revelam-se 
o tesouro da Igreja e um tesouro na sociedade.

Pelo contrário, quando uma sociedade ignora os pobres, 
os persegue, os criminaliza, os constrange a «mafiar-se», essa 
sociedade empobrece-se até à miséria, perde a liberdade e 
prefere «o alho e as cebolas» da escravidão, da escravidão do 
seu egoísmo, da escravidão da sua pusilanimidade… E essa 
sociedade deixa de ser cristã.

HomIlIa, 

31 de dezembro de 2014

reagir à violência

Queridos napolitanos: dai lugar à esperança e não deixeis que 
vos roubem a esperança! Não cedais aos artifícios do dinheiro 
fácil ou de rendimentos desonestos: isso é pão para hoje e fome 
para amanhã. Tu não podes levar nada contigo!

Reagi com firmeza às organizações que exploram e corrom- 
pem os jovens, os pobres e os débeis, com o comércio cínico 
da droga e com outros crimes. Não deixeis que vos roubem a 
esperança! Não deixeis que a vossa juventude seja explorada 
por essa gente!

Que a corrupção e a delinquência não desfigurem o rosto 
desta bela cidade! Ainda mais: não desfigurem a alegria do 
vosso coração napolitano!

Aos criminosos e a todos os seus cúmplices, repito humilde- 
mente, hoje, como irmão: convertei-vos ao amor e à justiça!  
Deixai-vos encontrar pela misericórdia de Deus! Tomai cons-
ciência de que Jesus vos procura para vos abraçar, para vos 
beijar, para vos amar mais. Com a graça de Deus, que perdoa 
tudo e perdoa sempre, é possível voltar a ter uma vida honesta.
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Pedem-vo-lo também as lágrimas das mães de Nápoles, mis- 
turadas com as lágrimas de Maria, a Mãe celeste. Que essas 
lágrimas dissolvam a dureza dos corações e a todos recondu-
zam ao caminho do bem.

HomIlIa, 

21 de março de 2015
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eutanásia

A vida é sagrada e inviolável desde a sua  
conceção até ao seu fim natural.

dIscurso, 

9 de maio de 2014

a vida «descartada»

Constata-se com amargura uma prevalência das questões téc-
nicas e económicas no centro do debate político, em detrimen-
to de uma autêntica orientação antropológica. O ser humano 
corre o risco de ser reduzido a uma simples engrenagem de um 
mecanismo que o trata como se ele fosse um bem de consumo 
a utilizar, de tal modo que — notamo-lo, infelizmente, com 
muita frequência —, quando não é funcional segundo esse 
mecanismo, a vida é descartada sem demasiados remorsos, 
como no caso dos doentes, dos doentes terminais, dos idosos 
abandonados e descurados, ou das crianças mortas antes de 
nascer.

É o grande equívoco que ocorre quando prevalece a abso-
lutização da técnica, que acaba por suscitar confusão entre os 
fins e os meios… resultado inevitável da «cultura do descarte» 
e do «consumismo exacerbado».

Pelo contrário, afirmar a dignidade da pessoa significa 
reconhecer a preciosidade da vida humana, que nos é dada 
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gratuitamente e que, por isso, não pode ser objeto de troca ou 
de comercialização.

Cuidar da fragilidade das pessoas e dos povos significa 
guardar a memória e a esperança; significa assumir o presente 
na sua situação mais marginal e angustiante, e sermos capazes 
de ungi-lo de dignidade.

dIscurso no parlamento europeu, 

25 de novembro de 2014

uma sociedade habituada a deitar tudo Fora

Os idosos devem ser descartados porque esta sociedade deita 
fora aquilo que não é útil: usa e deita fora. As crianças não 
são úteis: porquê ter filhos? É melhor não os ter. Embora eu 
tenha afeto, também me posso arranjar com um cãozinho 
e um gato. A nossa sociedade é assim: quanta gente prefere 
descartar as crianças e reconfortar-se com o cãozinho ou com 
o gato! Descartam-se as crianças, descartam-se os idosos, 
porque se deixam sozinhos. Nós, idosos, temos achaques, 
temos problemas e damos problemas aos outros, e as pessoas 
talvez nos descartem pelos nossos achaques porque nós já 
não prestamos. E ainda há este hábito — desculpem-me esta 
palavra — de os deixar morrer; e, assim como nós gostamos 
tanto de usar eufemismos, usamos uma palavra técnica: euta-
násia. Mas não só a eutanásia feita com uma seringa; também 
a eutanásia escondida, aquela de não te dar os medicamentos, 
de não te fazer os tratamentos, tornando a tua vida triste…  
E, assim, tu morres, acabas.

O melhor medicamento para se viver muito tempo é a pro-
ximidade, a amizade, a ternura. Às vezes, pergunto aos filhos 
que têm pais idosos: «Sois próximos dos vossos pais idosos? 
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E se os tendes num lar — porque realmente, por vezes, não é 
possível tê-los em casa, quando o pai e a mãe trabalham —, 
ides visitá-los?»

Na outra diocese, quando eu visitava as casas de repouso, 
encontrei muitos idosos a quem perguntava: «E os vossos 
filhos?» «Bem, bem, bem.» «Vêm ver-vos?» Ficavam calados 
e eu apercebia-me de imediato… «Quando é que vieram pela 
última vez?» «Pelo Natal.» Estávamos no mês de agosto.

dIscurso, 

21 de março de 2015

eutanásia oculta

Quando, no centro do sistema, já não está o homem, mas o 
dinheiro, quando o dinheiro se torna um ídolo, os homens e as 
mulheres ficam reduzidos a simples instrumentos de um siste-
ma social e económico caraterizado, ou antes, dominado por 
profundos desequilíbrios. E assim «se descarta» aquilo que 
não serve essa lógica: é aquela atitude que descarta as crianças 
e os idosos e que, atualmente, também atinge os jovens.

Impressionam-me as taxas de natalidade tão baixas, aqui, 
em Itália: assim se perde a ligação com o futuro. De igual 
modo, a cultura do descarte leva à eutanásia oculta dos idosos,  
que são abandonados em vez de serem vistos como a nossa 
memória. A ligação com o nosso passado é um recurso de 
sabedoria para o presente.

Às vezes, interrogo-me: qual será o próximo descarte? 
Devemos parar a tempo. Paremos, por favor!

entrevIsta a la stampa, 

outubro de 2014
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atentado à vida

O grau de progresso de uma civilização mede-se mais pela 
capacidade de guardar a vida, sobretudo nas suas fases mais 
frágeis, do que pela difusão de instrumentos tecnológicos.

Quando falamos do homem, nunca esquecemos todos os 
atentados à sacralidade da vida humana. É atentado à vida a 
chaga do aborto. É atentado à vida deixar morrer os nossos 
irmãos nas barcaças, no canal da Sicília. É atentado à vida 
a morte no trabalho, porque não se respeitam as condições 
mínimas de segurança. É atentado à vida a morte por desnu-
trição. É atentado à vida o terrorismo, a guerra, a violência, 
mas também a eutanásia.

Amar a vida é sempre cuidar do outro, querer o seu bem, 
cultivar e respeitar a sua dignidade transcendente.

dIscurso, 

30 de maio de 2015
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aborto

Causa horror o simples pensamento de  
que haja crianças, vítimas do aborto,  

que jamais poderão ver a luz.

dIscurso, 

13 de janeiro de 2014

a sacralidade da vida humana

A atenção à vida humana, em particular àquela que tem mais 
dificuldades, ou seja, ao doente, ao idoso, à criança, envolve 
profundamente a missão da Igreja. Ela também se sente cha-
mada a participar no debate que tem por objeto a vida huma-
na, apresentando a própria proposta fundada no Evangelho.

Em muitos lugares, a qualidade de vida está associada 
sobretudo às possibilidades económicas, ao «bem-estar»,  
à beleza e ao gozo da vida física, esquecendo outras dimensões 
mais profundas — relacionais, espirituais e religiosas — da 
existência.

Na realidade, à luz da fé e da reta razão, a vida humana 
é sempre sagrada e sempre «de qualidade». Não existe uma 
vida humana mais sagrada do que outra: cada vida humana 
é sagrada! Assim como não há uma vida humana qualitativa- 
mente mais significativa do que outra só por dispor de maio-
res meios, direitos, oportunidades económicas e sociais.
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O pensamento dominante propõe, por vezes, uma «falsa 
compaixão» — aquela que considera uma ajuda à mulher favo- 
recer o aborto; um ato de dignidade proporcionar a eutanásia;  
uma conquista científica «produzir» um filho, considerado um  
direito em vez de ser acolhido como uma dádiva; ou usar vidas 
humanas como cobaias para supostamente salvar outras.

Nós estamos a viver um tempo em que se fazem experiên-
cias com a vida. Mas de uma forma má. Fazer filhos, em vez de 
os acolher como dádivas. Brincar com a vida. Tende cuidado,  
porque isso é um pecado contra o Criador: contra Deus Criador, 
que criou as coisas assim.

Muitas vezes, na minha vida de sacerdote, tenho ouvido 
objeções: «Diz-me uma coisa, porque é que a Igreja se opõe ao 
aborto, por exemplo? É um problema religioso?» «Não, não. 
Não é um problema religioso.» «É um problema filosófico?» 
«Não, não é um problema filosófico.»

É um problema científico, porque aí está uma vida huma-
na e não é lícito eliminar uma vida humana para resolver um 
problema. «Mas, não, o pensamento moderno…» «Escuta, 
tanto no pensamento antigo como no pensamento moderno, 
a palavra matar significa o mesmo!»

dIscurso, 

15 de novembro de 2014

aborto e conFissão

Esta também é a grandeza da confissão: o facto de avaliar caso 
a caso e de poder discernir qual é a melhor coisa que se pode 
fazer por uma pessoa que procura Deus e a sua graça.

O confessionário não é uma sala de tortura, mas o lugar 
da misericórdia onde o Senhor nos estimula a agir o melhor 
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que pudermos. Também penso na situação de uma mulher que  
tem às costas um casamento fracassado, durante o qual tam-
bém abortou. Depois, essa mulher voltou a casar e agora vive 
serena, com cinco filhos. O aborto pesa-lhe muitíssimo e está 
sinceramente arrependida. Gostaria de seguir em frente na 
vida cristã. O que há de fazer o confessor?

Não podemos insistir apenas nas questões ligadas ao abor-
to, casamento homossexual e uso dos métodos contracetivos. 
Isso não é possível. Eu não tenho falado muito dessas coisas, 
e isso tem-me sido censurado. Porém, quando se fala disso, 
deve-se falar em determinado contexto.

O parecer da Igreja, aliás, é conhecido — e eu sou filho da 
Igreja, mas não é necessário continuar a repisar esse assunto.

entrevIsta a la civiltà cattolica, 

19 de setembro de 2013

apelo aos médicos

Assistimos, hoje, a uma situação paradoxal que diz respeito  
à profissão médica. Por um lado, constatamos os progressos 
da medicina graças ao trabalho de cientistas que, com paixão 
e sem se pouparem, se dedicam à investigação dos novos tra-
tamentos. Por outro lado, porém, também há o perigo de que 
o médico perca a sua identidade de servidor da vida.

Tendes uma vocação e uma missão singulares, que exigem 
estudo, consciência e humanidade. No passado, chamavam 
«comadre» às mulheres que ajudavam ao parto: é como uma 
mãe com a outra, com a verdadeira mãe. Também vós sois 
«comadres» e «compadres». Também vós.

Uma difundida mentalidade do útil, a «cultura do descarte»,  
que hoje escraviza os corações e as inteligências de muitos, tem  
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um preço elevadíssimo: requer que sejam eliminados seres hu- 
manos, sobretudo se forem física ou socialmente mais débeis.

A nossa resposta a essa mentalidade é um «sim» à vida, de- 
cidido e sem hesitações. As coisas têm um preço e são vendá-
veis, mas as pessoas têm uma dignidade, valem mais do que 
as coisas e não têm preço. Muitas vezes, encontramo-nos em 
situações em que vemos que aquilo que menos custa é a vida. 
Por isso, a atenção à vida humana na sua totalidade tornou-se, 
nos últimos tempos, uma verdadeira prioridade do Magistério 
da Igreja, atenção em particular à vida mais indefesa, ou seja, 
ao deficiente, ao doente, ao nascituro, à criança, ao idoso — 
que é a vida mais indefesa.

No ser humano frágil, cada um de nós é convidado a reco- 
nhecer o rosto do Senhor que, na sua carne humana, experimen-
tou a indiferença e a solidão a que muitas vezes condenamos  
os mais pobres, quer nos países em vias de desenvolvimento 
quer nas sociedades abastadas.

Cada criança não nascida, mas condenada injustamente 
a ser abortada, tem o rosto de Jesus Cristo, tem o rosto do 
Senhor que, ainda antes de nascer e pouco depois de nascido, 
experimentou a rejeição do mundo.

O Senhor também conta convosco para difundir o «evan-
gelho da vida».

dIscurso aos mÉdIcos católIcos, 

20 de setembro de 2013

compreensão e compaixão

Entre os débeis de que a Igreja quer cuidar com predileção há  
também as crianças nascituras, que são as mais indefesas e ino- 
centes de todos, às quais hoje se quer negar a dignidade humana 
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a fim de se poder fazer o que se quer, tirando-lhes a vida e pro-
movendo legislações de modo que ninguém o possa impedir.

Muitas vezes, para ridicularizar alegremente a defesa que 
a Igreja faz da vida dos nascituros, apresenta-se a sua posição 
como algo ideológico, obscurantista e conservador. Contudo, 
essa defesa da vida desde o nascimento está intimamente liga-
da à defesa de qualquer direito humano. Supõe a convicção de  
que um ser humano é sempre sagrado e inviolável, em qualquer  
situação e em cada fase do seu desenvolvimento. É um fim em 
si mesmo e nunca um meio para resolver outras dificuldades. 
Desaparecendo essa convicção, não permanecem fundamen-
tos sólidos e permanentes para a defesa dos direitos humanos, 
que estariam sempre sujeitos às conveniências contingentes 
dos poderes em vigor. Basta a razão para reconhecer o valor 
inviolável de cada vida humana.

Precisamente por ser uma questão que tem que ver com a 
coerência interna da nossa mensagem sobre o valor da pessoa 
humana, não se deve esperar que a Igreja mude de posição 
sobre essa questão. Quero ser completamente honesto a esse 
respeito. Isto não é um argumento sujeito a presumíveis refor-
mas ou a «modernizações».

Não é progressista pretender resolver os problemas elimi-
nando uma vida humana. Contudo, também é verdade que  
temos feito pouco para acompanhar adequadamente as mu- 
lheres que se encontram em situações muito duras, em que o  
aborto se lhes apresenta como uma rápida solução para as suas  
angústias profundas, em particular quando a vida que cresce 
dentro delas surgiu como consequência de uma violência ou 
num contexto de extrema pobreza. Quem poderá não enten-
der tais situações tão dolorosas?

evangellI gaudIum,

n.os 213, 214
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o embrião

Como tudo está em relação, a defesa não é compatível com 
a justificação do aborto. Não parece praticável um caminho 
educativo para acolhimento dos seres débeis que nos rodeiam, 
que por vezes são incómodos ou importunos, quando não se 
dá proteção a um embrião humano, mesmo que a sua chegada 
seja causa de mal-estar e de dificuldades: «Se se perde a sen-
sibilidade pessoal e social frente ao acolhimento de uma nova  
vida, por vezes, também são prejudicadas outras formas de 
acolhimento úteis à vida social» (carta encíclica Caritas in 
veritate, 29 de junho de 2009).

Espera-se ainda o desenvolvimento de uma nova síntese 
que supere as falsas dialéticas dos últimos séculos. O próprio 
cristianismo, mantendo-se fiel à sua identidade e ao tesouro 
de verdade que recebeu de Jesus Cristo, é sempre repensado 
e reformulado no diálogo com as novas situações históricas, 
deixando florescer assim a sua perene novidade.

laudato sI’, 

n.os 120, 121

proteger a vida

Um dos riscos mais graves aos quais está exposta esta nossa 
época é o divórcio entre economia e moral, entre as possibi-
lidades oferecidas por um mercado provido de todas as novi-
dades tecnológicas e as normas éticas elementares da natureza 
humana, cada vez mais ignorada.

Portanto, devemos opor a mais firme resistência a cada 
atentado direto à vida, sobretudo inocente e indefesa… e o  
nascituro no seio materno é o inocente por antonomásia. 
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Recordemos as palavras do Concílio Vaticano II: «A vida, mal 
é concebida, deve ser protegida com o máximo cuidado; o aborto 
e o infanticídio são delitos abomináveis».

Lembro-me de uma vez, há muito tempo, em que tive uma  
conferência com médicos… Depois da conferência, fui saudar  
os médicos. Enquanto falava com eles, um chamou-me à parte.  
Tinha consigo um embrulho e disse-me: «Padre, eu quero 
entregar-lhe isto. Estes são os instrumentos que eu usava para 
provocar abortos. Encontrei-me com o Senhor, arrependi-me e 
agora luto pela vida». Entregou-me todos aqueles instrumen-
tos. Rezai por esse homem valente!

A quem é cristão compete sempre este testemunho evan-
gélico: proteger a vida em todas as suas fases, com coragem e 
amor. Animo-vos a fazê-lo sempre com o estilo da vizinhança, 
da proximidade: que cada mulher se sinta considerada como 
pessoa, escutada, acolhida, acompanhada.

dIscurso, 

11 de abril de 2014
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contraceção

A Igreja rejeita com todas as suas forças  
as intervenções coercivas do Estado em favor  

da contraceção, da esterilização ou até do aborto.

amorIs laetItIa, n.º 42 

[Frase retomada do relatório Final do sínodo dos bispos, 

24 de outubro de 2015]

o mal menor

O aborto não é um «mal menor». É um crime. É eliminar uma 
pessoa para salvar outra. É o mesmo que faz a máfia. É um 
crime, é um mal absoluto.

Em relação ao «mal menor»: evitar a gravidez é um caso 
— falamos em termos de conflito entre o quinto e o sexto 
mandamento. Paulo VI — o grande! —, numa situação difícil, 
em África, permitiu que as religiosas usassem contracetivos 
para os casos de violência.

Não devemos confundir o mal de evitar a gravidez em 
si com o aborto. O aborto não é um problema teológico:  
é um problema humano, é um problema médico. Mata-se 
uma pessoa para salvar outra — na melhor das hipóteses  
— ou para passar bem. É contra o juramento de Hipócrates, 
que os médicos devem respeitar. É um mal em si mesmo,  
mas, inicialmente, não é um mal religioso, não. É um mal 
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humano. E, evidentemente, como é um mal humano —  
como todo o homicídio —, é condenado. Pelo contrário,  
evitar a gravidez não é um mal absoluto e em certos casos, 
como naquele do Beato Paulo VI, que eu já mencionei,  
é óbvio.

conferêncIa de Imprensa durante o voo de regresso do mÉxIco,

17 de fevereiro de 2016

casais «estéreis»

Não agradam a Jesus aqueles casais que não querem filhos, 
que querem ficar sem fecundidade. São o produto da cultura 
do bem-estar de há dez anos, segundo a qual é melhor não ter 
filhos: assim, podes ir conhecer o mundo durante as férias, 
podes ter uma casa no campo e vives tranquilo!

Essa cultura sugere que é mais cómodo ter um cãozinho 
e dois gatos; assim, o amor vai para os dois gatos e para o 
cãozinho. Contudo, agindo desta forma, esse casal chegará 
à velhice na solidão, com a amargura da má solidão: não é 
fecundo, não faz aquilo que Jesus faz com a sua Igreja.

medItação matutIna na capela da domus sanctae martHae,

2 de junho de 2014

paternidade responsável

A «palavra-chave» é aquela que a Igreja usa sempre e eu tam-
bém uso: paternidade responsável. Como se faz isso? Com o 
diálogo. Cada pessoa, com o seu pastor, deve procurar ir ao 
encontro dessa paternidade responsável.
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O exemplo daquela mulher que esperava o oitavo filho, 
e já tinha sete, nascidos de cesariana, é uma irresponsabili- 
dade. «Não, eu confio em Deus.» «Mas olha, Deus dá-te os 
meios, sê responsável.» Alguns pensam que — desculpem esta 
palavra, hã? — para sermos bons católicos devemos ser como 
coelhos. Não. Paternidade responsável. Isto é claro, e, por 
isso, na Igreja, há os grupos de preparação para o matrimó-
nio, há os peritos nisso, há os pastores. E investiga-se. E eu 
conheço muitas, muitas saídas lícitas que têm ajudado nesse 
sentido.

Também é curiosa outra coisa, que não tem nada a ver mas 
que está em relação com isso: para as pessoas mais pobres, um 
filho é um tesouro. É verdade, devem usar de muita prudên-
cia, mas, para eles, um filho é um tesouro. Deus sabe como 
ajudá-los. Talvez alguns não sejam prudentes nisso, é verdade. 
Paternidade responsável.

Mas também se deve reparar na generosidade daquele pai 
e daquela mãe que veem em cada filho um tesouro.

conferêncIa de Imprensa durante a vIagem de regresso das fIlIpInas,

19 de janeiro de 2015

abertura à vida

A família é ameaçada pelas tentativas crescentes, da parte de 
alguns, de redefinirem a própria instituição do matrimónio 
mediante o relativismo, a cultura do efémero, uma falta de 
abertura à vida.

Estou a pensar no beato Paulo VI. Num momento em que  
se colocava o problema do crescimento demográfico, teve a  
coragem de defender a abertura à vida na família. Ele conhecia 
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as dificuldades que havia em cada família; por isso, na sua 
encíclica, foi muito misericordioso com os casos particulares 
e pediu aos confessores que fossem muito misericordiosos e 
compreensivos com os casos particulares. Contudo, também 
olhou mais longe: olhou os povos da Terra e viu esta ameaça 
da destruição da família devido à falta de filhos. Paulo VI era 
corajoso, era um bom pastor, e pôs as suas ovelhas de sobre- 
aviso contra a chegada dos lobos.

O mundo precisa de famílias boas e fortes para superar 
essas ameaças! As Filipinas têm necessidade de famílias san-
tas e cheias de amor, para guardarem a beleza e a verdade da 
família no plano de Deus e para servirem de apoio e de exem-
plo às outras famílias.

Cada ameaça à família constitui uma ameaça à própria 
sociedade. O futuro da humanidade, como disse muitas vezes 
são João Paulo II, passa pela família. O futuro passa pela 
família. Portanto, guardai as vossas famílias!

dIscurso às famílIas, 

16 de janeiro de 2015

crescimento demográFico  
e redução da natalidade

Em vez de resolverem os problemas dos pobres e de pensarem 
num mundo diferente, alguns limitam-se a propor uma redu-
ção da natalidade. Não faltam pressões internacionais sobre 
os países em vias de desenvolvimento, que condicionam as 
ajudas económicas a determinadas políticas de «saúde repro-
dutiva».

No entanto, embora seja verdade que a distribuição desi-
gual da população e dos recursos disponíveis cria obstáculos 
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ao desenvolvimento e a um uso sustentável do ambiente, deve-
mos reconhecer que o crescimento demográfico é plenamente 
compatível com um desenvolvimento integral e solidário.

Culpar o incremento demográfico e não o consumismo 
extremo e seletivo de alguns é uma forma de não enfrentar os 
problemas.

Pretende-se, assim, legitimar o atual modelo distributivo, 
em que uma minoria se julga com direito a consumir numa 
proporção que seria impossível generalizar, porque o planeta 
nem sequer poderia conter os resíduos de semelhante consumo.

laudato sI’, 

n.º 50

educação sexual e aFetiva dos Jovens

Muitas vezes, a educação sexual concentra-se no convite a 
«proteger-se», a procurar um «sexo seguro». Estas expressões  
revelam uma atitude negativa frente à natural finalidade pro-
criadora da sexualidade, como se um eventual filho fosse um 
inimigo do qual as pessoas se devem proteger. Assim se pro-
move a agressividade narcisista em vez do acolhimento.

É irresponsável cada convite dirigido aos adolescentes para  
brincarem com os seus corpos e com os seus desejos, como 
se tivessem a maturidade, os valores, o empenho recíproco e 
os objetivos próprios do matrimónio. Assim, são alegremente 
encorajados a utilizar a outra pessoa como objeto de experiên- 
cias, para compensar carências e grandes limitações.

É importante, pelo contrário, ensinar um percurso ao longo  
das diversas expressões do amor, sobre o cuidado recíproco, 
sobre a respeitosa ternura, sobre a comunicação rica de senti-
do. Tudo isso, com efeito, prepara para um dom de si íntegro 

Quem sou eu para julgar 240 paginas copy.indd   143 10/02/17   10:39



144

Papa Francisco

e generoso, que se exprimirá, depois de um compromisso pú- 
blico, na entrega dos próprios corpos.

A união sexual no matrimónio aparecerá, assim, como sinal 
de um empenho integral, enriquecido por todo o caminho 
precedente.

amorIs laetItIa, 

n.º 283
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o Juízo da história  
sobre a história

Há um juízo de Deus e também um juízo da história  
sobre as nossas ações aos quais não se pode escapar!

angelus,

1 de setembro de 2013
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europa

Hoje, a Europa deve recuperar a capacidade  
de integração que sempre teve.

conferêncIa de Imprensa, 

16 de abril de 2016

exclusão e integração

Que te sucedeu, Europa humanista, paladina dos direitos do  
homem, da democracia e da liberdade? Que te sucedeu, Europa, 
terra de poetas, de filósofos, de artistas, de músicos e de lite-
ratos? Que te sucedeu, Europa, mãe de povos e nações, mãe 
de grandes homens e mulheres que souberam defender e dar a 
vida pela dignidade dos seus irmãos?

Os projetos dos teus pais fundadores não foram ultrapas-
sados: inspiram, hoje mais do que nunca, a construir pontes 
e a abater muros.

Os reducionismos e todas as tentativas uniformizantes, 
longe de gerarem valor, condenam os nossos povos a uma 
cruel pobreza: a da exclusão. E longe de conferir grandeza, 
riqueza e beleza, a exclusão provoca aviltamento, restrições 
e brutalidade. Longe de conferir nobreza ao espírito, torna-o 
mesquinho.

As raízes dos nossos povos, as raízes da Europa, foram-se 
consolidando ao longo da sua história, aprendendo a integrar, 
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em sínteses sempre novas, as culturas mais diversas e sem apa-
rente ligação entre si. A identidade europeia é, e sempre foi, 
uma identidade dinâmica e multicultural.

Somos convidados a promover uma integração que encon-
tra na solidariedade o modo de fazer as coisas, o modo de 
construir a história. Uma solidariedade que nunca pode ser 
confundida com a esmola, mas ser vista como geração de 
oportunidades, para que todos os habitantes das nossas cida-
des — e de tantas outras cidades — possam levar a sua vida 
com dignidade. O tempo está a ensinar-nos que não basta a 
simples inserção geográfica das pessoas, mas que o desafio 
é uma forte integração cultural. Desse modo, a comunidade 
dos povos europeus poderá vencer a tentação de se fechar 
sobre paradigmas unilaterais; redescobrirá a amplitude da 
alma europeia, nascida do encontro de civilizações e de povos, 
mais vasta do que as atuais fronteiras da União e chamada a 
tornar-se modelo de novas sínteses e de diálogo.

dIscurso, 

6 de maio de 2016

a cultura do diálogo

Se há uma palavra que devemos repetir até à exaustão é esta: 
diálogo. Somos convidados a promover uma cultura do diá-
logo, procurando por todos os meios abrir instâncias a fim de 
que isso seja possível e nos permita reconstruir o tecido social.

A cultura do diálogo implica uma autêntica aprendiza-
gem, uma ascese que nos ajude a reconhecer o outro como 
interlocutor válido, que nos permita olhar para o estrangeiro,  
o migrante, o membro de outra cultura como sujeito que deve 
ser escutado, considerado e apreciado.
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É urgente para nós, hoje, envolver todos os atores sociais 
na promoção de «uma cultura que privilegie o diálogo como 
forma de encontro», levando por diante «a busca de consenso 
e de acordos, sem contudo a separar da preocupação por uma 
sociedade justa, capaz de fazer memória e sem exclusões» 
(Evangelii gaudium, 239).

A paz será duradoura na medida em que armemos os nos-
sos filhos com as armas do diálogo, que lhes ensinemos o bom 
combate do encontro e da negociação. Desse modo, podere-
mos deixar-lhes em herança uma cultura que saiba delinear 
estratégias não de morte, mas de vida; não de exclusão, mas 
de integração.

Essa cultura do diálogo, que deveria ser inserida em todos 
os curricula escolares como eixo transversal das disciplinas, 
ajudará a inculcar nas novas gerações uma maneira de resolver 
os conflitos diferente daquela a que as temos vindo a habituar.

Hoje é urgente podermos criar «coligações» já não apenas 
militares ou económicas, mas culturais, educativas, filosófi-
cas, religiosas. Coligações que manifestem claramente que, 
por trás de muitos conflitos, está muitas vezes em jogo o 
poder de grupos económicos. Coligações capazes de impedir o 
povo de ser utilizado para fins impróprios. Armemos a nossa 
gente com a cultura do diálogo e do encontro.

dIscurso, 

6 de maio de 2016

sonho com uma europa…

Sonho com uma Europa jovem, ainda capaz de ser mãe: uma 
mãe que tenha vida, porque respeita a vida e oferece esperan-
ças de vida.
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Sonho com uma Europa que cuide da criança, que socorra 
o pobre como um irmão e também quem chega em busca de 
acolhimento, pedindo abrigo, porque já não tem nada.

Sonho com uma Europa que escute e valorize as pessoas 
doentes e idosas, para que não sejam reduzidas a improduti-
vos objetos de descarte.

Sonho com uma Europa em que ser migrante não é delito, 
mas um convite a um maior empenho pela dignidade de todo 
o ser humano.

Sonho com uma Europa em que os jovens respirem o ar 
limpo da honestidade, amem a beleza da cultura e de uma 
vida simples, não contaminada pelas infinitas necessidades do 
consumismo; onde casar e ter filhos sejam uma responsabili-
dade e uma grande alegria, não um problema devido à falta 
de um trabalho suficientemente estável.

Sonho com uma Europa das famílias, com políticas verda- 
deiramente eficazes, mais centradas nos rostos do que nos nú- 
meros, nos nascimentos dos filhos do que no aumento dos bens.

Sonho com uma Europa que promova e defenda os direitos 
de cada um, sem esquecer os deveres para com todos. Sonho 
com uma Europa da qual não se possa dizer que o seu empe-
nho em prol dos direitos humanos foi a sua última utopia.

dIscurso, 

6 de maio de 2016

pontes e muros

Compreendo os governos, e também os povos, que têm um 
certo medo. Compreendo-os, e devemos ter uma grande respon- 
sabilidade no acolhimento. Um dos aspetos de tal responsabi-
lidade é este: como poderemos integrar essa gente connosco.
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Eu sempre tenho dito que fazer muros não é uma solução:  
vimos cair um, no século passado. Não resolve nada. Devemos 
fazer pontes. Contudo, as pontes fazem-se de forma inteligente,  
fazem-se mediante o diálogo, mediante a integração. Por isso, 
compreendo um certo temor. Porém, fechar as fronteiras não 
resolve nada, porque esse fechamento, a longo prazo, faz mal 
ao próprio povo.

A Europa deve, urgentemente, desenvolver políticas de aco- 
lhimento e de integração, de crescimento, de trabalho, de reforma  
da economia… Todas estas coisas são as pontes que nos leva- 
rão a não fazer muros. O medo tem toda a minha compreen-
são; mas, depois daquilo que vi e que vós próprios também 
vistes, naquele campo de refugiados… dava vontade de chorar!

O que querem as crianças? Paz, porque sofrem. Ali, no 
campo, têm cursos educativos… O que aquelas crianças já 
viram! Viram, inclusive, uma criança afogada. Isso as crianças 
guardam no coração!

conferêncIa de Imprensa durante o voo de regresso da grÉcIa,

16 de abril de 2016

o problema demográFico

Quando convoquei o primeiro Sínodo, a grande preocupação 
da maior parte dos meios de comunicação era: «Será que os 
divorciados que voltaram a casar vão poder comungar?» E, como 
eu não sou santo, isso deixou-me um pouco aborrecido e tam-
bém um pouco triste.

Na verdade, penso: «Será que aquele meio de comunicação 
que diz isto, isto e isto não se apercebe que esse não é o pro- 
blema mais importante? Não se apercebe que a família, em 
todo o mundo, está em crise? E a família é a base da sociedade! 
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Não se apercebe que os jovens não se querem casar? Não se 
apercebe que a queda da natalidade na Europa faz chorar? 
Não se apercebe que a falta de trabalho e que as possibili-
dades de trabalho fazem com que o pai e a mãe tenham dois 
trabalhos e que as crianças cresçam sozinhas e não aprendam 
a crescer em diálogo com o pai e com a mãe?»

conferêncIa de Imprensa durante o voo de regresso da grÉcIa,

16 de abril de 2016

os valores da europa

Uma Europa que já não é capaz de se abrir à dimensão trans-
cendente da vida é uma Europa que corre o risco de ir per-
dendo lentamente a própria alma e, inclusive, aquele «espírito 
humanista» que também ama e defende.

Partindo, precisamente, da necessidade de uma abertura 
ao transcendente, pretendo afirmar a centralidade da pessoa 
humana, de outro modo sujeita às modas e aos poderes do 
momento. Nesse sentido, considero fundamental não só o 
património que o cristianismo deixou no passado à formação 
sociocultural do continente, mas sobretudo o contributo que 
pretende dar hoje e no futuro ao seu crescimento.

Tal contributo não constitui um perigo para a laicidade 
dos Estados e para a independência das instituições da União, 
mas um enriquecimento. Disso são sinais os ideais que a for-
maram desde o princípio, como a paz, a subsidiariedade e a 
solidariedade recíprocas, um humanismo centrado no respeito 
pela dignidade da pessoa.

Estou convencido de que uma Europa que seja capaz de 
apreciar as próprias raízes religiosas, sabendo apreender a sua 
riqueza e as suas potencialidades, poderá ser também mais  
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facilmente imune a tantos extremismos que grassam no mundo 
atual, inclusive pelo grande vazio de ideais a que assistimos no 
chamado Ocidente — porque é precisamente o esquecimento 
de Deus, e não a sua glorificação, que gera a violência.

A Europa sempre esteve na primeira linha num empenho 
louvável em favor da ecologia. Esta nossa terra, com efeito, 
tem necessidade de contínuos cuidados e atenções, e cada um 
de nós tem uma certa responsabilidade pessoal pela guarda 
da criação, dom precioso que Deus colocou nas mãos dos 
homens.

dIscurso no parlamento europeu, 

25 de novembro de 2014
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Fé e religião

Nunca rígidos, nunca fechados, sempre abertos  
à voz de Deus que fala, que abre, que conduz,  

que nos convida a caminhar em direção ao horizonte.

HomIlIa, 

2 de fevereiro de 2014

a Fé e a realidade

Os Pastores, acolhendo os contributos das diversas ciências, 
têm o direito de emitir opiniões sobre tudo aquilo que diz  
respeito à vida das pessoas, visto que a tarefa da evangeli- 
zação implica e exige uma promoção integral de cada ser 
humano.

Já não se pode afirmar que a religião se deve limitar ao 
âmbito privado e que existe apenas para preparar as almas 
para o Céu. Sabemos que Deus deseja a felicidade dos seus 
filhos, incluindo nesta terra, embora eles sejam chamados à 
plenitude eterna, porque Ele criou todas as coisas «para seu 
usufruto» (1 Tm 6,17), para usufruto de todos. Daí que a 
conversão cristã exija que se reconsidere de modo especial 
tudo aquilo que diz respeito à ordem social e à consecução do 
bem comum.

Por conseguinte, ninguém pode exigir-nos que releguemos  
a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer  
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influência sobre a vida social e nacional, sem nos preocuparmos 
com a saúde das instituições da sociedade civil, sem nos ex- 
pressarmos sobre as ocorrências que interessam aos cidadãos.

Quem ousaria encerrar num templo e silenciar a mensa-
gem de São Francisco de Assis e da beata Teresa de Calcutá? 
Eles não poderiam aceitar.

Uma fé autêntica — que nunca é cómoda nem individua-
lista — implica sempre um desejo profundo de transformar o 
mundo, de transmitir valores, de deixar qualquer coisa melhor 
depois da nossa passagem pela terra.

Amemos este magnífico planeta onde Deus nos colocou e  
amemos a humanidade que o habita, com todos os seus dra-
mas e as suas dificuldades, com os seus anseios e as suas espe-
ranças, com os seus valores e as suas fragilidades. A Terra é a 
nossa casa comum e todos nós somos irmãos.

Embora a ordem justa da sociedade e do Estado constitua 
o principal dever da política, a Igreja não pode nem deve man-
ter-se à margem da luta pela justiça.

Todos os cristãos, inclusive os Pastores, são chamados a 
preocupar-se com a construção de um mundo melhor.

evangelII gaudIum, 

n.os 182–183

a vida consagrada

Devemos ser homens e mulheres consagrados não para nos 
afastarmos das pessoas e ter todas as comodidades, mas para 
nos aproximarmos e entendermos a vida dos cristãos e dos 
não-cristãos, os seus sofrimentos e problemas e as inúmeras 
coisas que só se compreendem se um homem e uma mulher 
consagrados se tornarem próximos: na proximidade.
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«Mas, Padre, eu sou uma irmã de clausura, o que devo 
fazer?» Pensai em Santa Teresa do Menino Jesus, padroeira 
das missões, que, com o seu coração ardente, estava próxima; 
e as cartas que recebia dos missionários tornavam-na ainda 
mais próxima das pessoas. Proximidade.

Tornar-se consagrado não significa subir um, dois, três de- 
graus na sociedade. É verdade, muitas vezes ouvimos os pais 
dizer: «Sabe, Padre, eu tenho uma filha religiosa, eu tenho um 
filho frade!» E dizem-no com orgulho. E é verdade! É uma 
satisfação para os pais terem filhos consagrados, isso é verda-
de. Mas, para os consagrados, não é um status de vida que os 
faz olhar os outros com sobranceria.

A vida consagrada deve levar-me à proximidade em relação às  
pessoas: proximidade física, espiritual, conhecer as pessoas. «Ah,  
sim, Padre, na minha comunidade, a superiora deu-me autoriza- 
ção para sair, para ir ter com as pessoas, aos bairros pobres…» 
«Na tua comunidade há irmãs velhinhas?» «Há, sim, sim…» 
«E quantas vezes por dia vais ver as tuas irmãs velhinhas, que 
poderiam ser a tua mãe ou a tua avó?» «Sabe, Padre, eu estou 
muito empenhada no trabalho e não consigo ir vê-las…»

Proximidade! Qual é o primeiro próximo de um consa-
grado ou de uma consagrada? O irmão ou a irmã da comuni-
dade. E também uma proximidade afetuosa, boa, com amor.

Uma maneira de nos afastarmos dos irmãos e das irmãs da  
comunidade é precisamente esta: o terrorismo dos mexericos.  
Escutai bem: não os mexericos, mas o terrorismo dos mexe-
ricos. Porque quem faz mexericos é um terrorista. É um ter-
rorista dentro da própria comunidade porque lança, como 
uma bomba, uma palavra contra este, contra aquele, e depois 
afasta-se, tranquilo.

dIscurso, 

1 de fevereiro de 2016
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castidade «Fecunda»

A castidade, como carisma precioso, estende a liberdade do 
dom a Deus e aos outros com a ternura, a misericórdia e a 
proximidade de Cristo.

A castidade pelo Reino dos Céus mostra como a afetivi-
dade tem o seu lugar na liberdade madura e se torna um sinal 
do mundo futuro, fazendo resplandecer sempre o primado de 
Deus. Mas, por favor, uma castidade «fecunda», uma castidade  
que gere filhos espirituais na Igreja.

A consagrada é mãe, deve ser mãe e não «solteirona»! 
Desculpem-me se falo assim, mas é importante esta materni-
dade da vida consagrada, esta fecundidade!

Que esta alegria da fecundidade espiritual anime a vossa 
existência; sede mães, como figura de Maria Mãe e da Igreja 
Mãe. Não se pode entender Maria sem a sua maternidade; 
não se pode entender a Igreja sem a sua maternidade — e vós 
sois ícones de Maria e da Igreja.

dIscurso às superIoras geraIs, 

8 de maio de 2013

o dom do celibato

A Igreja Católica tem sacerdotes casados, não? Os católicos 
gregos, os católicos coptas… No rito oriental, sim, há sacer-
dotes casados.

Porque o celibato não é um dogma de fé: é uma regra de 
vida que eu aprecio muito e que julgo ser um dom para a 
Igreja. Não sendo um dogma de fé, a porta está sempre aber-
ta: neste momento, não falámos disso com Bartolomeu, como 
programa, pelo menos por agora. Temos coisas mais fortes  
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a empreender. Com Bartolomeu, não abordámos esse tema por-
que, na verdade, é secundário nas relações com os ortodoxos.

conferêncIa de Imprensa durante o voo de regresso da terra santa,

26 de maio de 2014

obediência e docilidade

Às vezes, Deus pode conceder o dom da sabedoria ainda que 
a um jovem inexperiente, bastando que ele esteja disponível 
para percorrer o caminho da obediência e da docilidade ao 
Espírito. Essa obediência e essa docilidade não são um facto 
teórico, mas são subjacentes à lógica da encarnação do Verbo. 
Trata-se de docilidade e de obediência concretas.

Através da perseverança no caminho da obediência, ama-
durece a sabedoria pessoal e comunitária e, assim, também 
se torna possível adaptar as regras aos vários tempos: o ver-
dadeiro «aggiornamento»4, com efeito, é obra da sabedoria 
forjada na docilidade e na obediência.

O revigoramento e a renovação da vida consagrada ocor-
rem mediante um grande amor à regra e também mediante a 
capacidade de contemplar e escutar os idosos da Congregação. 
Assim, o «depósito», o carisma de cada família religiosa é 
guardado conjuntamente pela obediência e pela sabedoria.

Através desse caminho, somos preservados de ver a nossa 
consagração de modo light, de modo desencarnado, como se 
fosse uma gnose que reduziria a vida religiosa a uma «carica-
tura», uma caricatura na qual se realiza um seguimento sem 

4  Termo italiano para «atualização». Considerado um conceito-chave no Concílio 
Vaticano II, em 1962, o aggiornamento pretende adaptar os princípios católicos ao 
mundo moderno e atual. [N. da T.] 
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renúncia, uma oração sem encontro, uma vida fraterna sem 
comunhão, uma obediência sem confiança e uma caridade 
sem transcendência.

Guiemos o povo até Jesus, deixando-nos, por nossa vez, 
guiar por Ele. É isso que devemos ser: guias guiados.

HomIlIa, 

2 de fevereiro de 2015

as mulheres na igreJa

Não há problema nenhum que uma mulher — religiosa ou 
leiga — faça a prédica numa Liturgia da Palavra. Não há pro-
blema. Na Celebração Eucarística, porém, há um problema 
litúrgico-dogmático, porque a celebração é uma unidade — e 
aquele que preside à mesma é Jesus Cristo. O sacerdote ou o 
bispo que preside fá-lo na pessoa de Jesus Cristo. Nessa situa-
ção, não havendo ordenação das mulheres, estas não podem 
presidir. No entanto, pode-se estudar mais e explicar melhor 
o que eu disse agora muito rapidamente e de uma forma um 
pouco simplista.

As mulheres consagradas já trabalham tanto com os pobres, 
fazem tantas coisas! Em relação ao problema do diaconado 
permanente, alguém poderia dizer que as «diaconisas perma- 
nentes» na vida da Igreja são as sogras! Com efeito, isso existia 
na Antiguidade: era um início… Lembro-me de um teólogo 
sírio que me explicou que nos primeiros tempos da Igreja havia 
algumas «diaconisas».

Parece que o papel das diaconisas era ajudar no batismo 
das mulheres, no batismo por imersão: batizavam-nas, por 
uma questão de decoro, e também para fazer as unções no 
corpo das mulheres, no batismo. E ainda outra coisa curiosa: 
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quando havia um juízo matrimonial porque o marido batia na 
mulher, esta fazia queixa ao bispo; as diaconisas eram então 
as responsáveis por examinar as marcas deixadas no corpo 
da mulher pelas pancadas do marido, a fim de informarem o 
bispo.

Gostaria de constituir uma comissão oficial que possa es- 
tudar a questão: julgo que fará bem à Igreja esclarecer este 
ponto.

dIscurso, 

12 de maio de 2016
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homem e mulher

A maneira de uma mulher analisar um problema,  
de analisar qualquer coisa, é diferente da maneira  

dos homens. Têm de ser complementares.

audIêncIa, 

12 de maio de 2016

reciprocidade dos papéis

Na configuração da própria maneira de ser, feminina ou mas-
culina, não confluem apenas fatores biológicos ou genéticos, 
mas também múltiplos elementos relativos ao temperamento, 
à história familiar, à cultura, às experiências vividas, à forma-
ção recebida, às influências de amigos, de familiares e de pes-
soas admiradas, bem como a outras circunstâncias concretas 
que requerem um esforço de adaptação.

É verdade que não podemos separar aquilo que é mas- 
culino e feminino pela obra criada por Deus, que é anterior a 
todas as nossas decisões e experiências e em que há elemen-
tos biológicos que é impossível ignorar. No entanto, também 
é verdade que o masculino e o feminino não são uma coisa 
rígida.

Por isso, é possível, por exemplo, que a maneira de ser 
masculina do marido se possa adaptar com flexibilidade à 
condição laboral da mulher. Assumir a responsabilidade por 
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tarefas domésticas ou por alguns aspetos da criação dos filhos 
não o tornam menos másculo nem significa um fracasso, uma 
cedência ou uma vergonha. Deve-se ajudar as crianças a acei-
tarem como normais esses saudáveis «intercâmbios», que não 
tiram dignidade nenhuma à figura paterna.

A rigidez torna-se um exagero do masculino ou do femini-
no e não educa as crianças nem os jovens para a reciprocidade 
encarnada nas condições reais do matrimónio. Essa rigidez, 
por sua vez, pode impedir o desenvolvimento das capacidades 
de cada um, até ao ponto de se chegar a considerar pouco mas- 
culino dedicar-se à arte ou à dança e pouco feminino desem-
penhar uma função de chefia.

Graças a Deus, isso mudou, mas, nalguns lugares, certos 
conceitos inadequados continuam a condicionar a liberdade 
legítima e a mutilar o autêntico desenvolvimento da identida-
de concreta dos filhos e das suas potencialidades.

amorIs laetItIa, 

n.º 286

no princípio

Eis o sonho de Deus para a sua criatura dileta: vê-la realizada 
na união de amor entre homem e mulher; feliz, no caminho 
comum; fecunda, na doação recíproca. É o mesmo desígnio 
que Jesus resume no Evangelho de hoje, com estas palavras: 
«Desde o princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. 
Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à 
sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, já não são 
dois, mas uma só carne» (Mc 10, 6–8; cf. Gn 1,27; 2,24).

Frente à pergunta retórica que lhe foi feita sobre se é lícito a 
um marido repudiar a sua mulher, Mc 10,3 — provavelmente 
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como uma armadilha, para o tornar de repente antipático à 
multidão que o seguia e que praticava o divórcio como reali-
dade consolidada e intocável —, Jesus responde com franque-
za, de forma inesperada: refere tudo à origem, à origem da 
criação, para nos ensinar que Deus abençoa o amor humano. 
É Ele que une os corações de um homem e de uma mulher que 
se amam, e une-os na unidade e na indissolubilidade.

Isso significa que o objetivo da vida conjugal não é apenas 
viverem juntos para sempre, mas amarem-se para sempre! 
Jesus restabelece assim a ordem original e originadora.

«Portanto, não separe o homem aquilo que Deus uniu» 
(Mc 10,9). Trata-se de uma exortação aos crentes no sentido 
de ultrapassarem todo o tipo de individualismo e de legalis-
mo, que escondem um egoísmo mesquinho e o medo de aderir 
ao significado autêntico do casal e da sexualidade humana no 
projeto de Deus.

HomIlIa, 

4 de outubro de 2015

a aliança entre homem e mulher

Faltava qualquer coisa ao homem para chegar à plenitude, 
faltava-lhe a reciprocidade. A mulher não é uma «réplica» do 
homem; provém diretamente do gesto criador de Deus.

A imagem da «costela» não exprime, com efeito, inferio-
ridade ou subordinação, mas, pelo contrário, que homem e 
mulher são da mesma substância e são complementares e que 
também têm essa reciprocidade. E o facto de Deus ter moldado  
a mulher enquanto o homem dormia sublinha, precisamente, 
que ela não é de modo algum uma criatura do homem, mas 
de Deus. Sugere ainda outra coisa: para encontrar a mulher —  
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e, podemos dizer, para encontrar o amor na mulher —, o ho- 
mem tem, primeiro, de sonhar com ela e só depois a encontra.

O pecado gera desconfiança e divisão entre o homem e a 
mulher. A sua relação será ameaçada por mil formas de pre-
varicação e de sujeição, de sedução enganosa e de prepotência 
humilhante, até às mais dramáticas e violentas. A história 
apresenta os seus vestígios.

Pensemos, por exemplo, nos excessos negativos das cultu-
ras patriarcais. Pensemos nas múltiplas formas de machismo, 
em que a mulher era considerada de segunda classe. Pensemos 
na instrumentalização e na comercialização do corpo femi-
nino na atual cultura mediática. Mas pensemos também na 
recente epidemia de desconfiança, de ceticismo e até de hosti-
lidade difundida na nossa cultura — em particular a partir de 
uma compreensível desconfiança das mulheres — em relação 
a uma aliança entre homem e mulher, que seja capaz, em 
simultâneo, de aperfeiçoar a intimidade da comunhão e de 
guardar a dignidade da diferença.

audIêncIa, 

22 de abril de 2015

o dom da maternidade

Muitas coisas podem mudar, e são mudadas, mediante a evo- 
lução cultural e social, mas permanece o facto de que é a 
mulher que concebe, que traz no ventre e que dá à luz os filhos 
dos homens. E isso não é um simples dado biológico, encer-
rando, pelo contrário, uma riqueza de implicações tanto para 
a própria mulher, pela sua maneira de ser, como para as suas 
relações, para o seu modo de estar em relação à vida humana 
e à vida em geral. Chamando a mulher à maternidade, Deus 
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confiou-lhe, de uma maneira completamente especial, o ser 
humano.

Aqui, porém, há dois perigos sempre presentes, dois extre-
mos opostos que modificam a mulher e a sua vocação. O pri- 
meiro é o de reduzir a maternidade a uma função social, a 
uma missão, embora nobre, mas que, na realidade, coloca a 
mulher com as suas potencialidades à parte, não a valoriza 
plenamente na construção da comunidade. Isso, tanto no 
âmbito civil como no âmbito eclesial.

E, como reação a isso, há o outro perigo, em sentido opos-
to, o perigo de promover uma espécie de emancipação que, 
para ocupar os espaços subtraídos ao masculino, abandona o 
feminino com os traços preciosos que o caraterizam.

Aqui, gostaria de sublinhar como a mulher tem uma sensi-
bilidade particular para as «coisas de Deus», sobretudo para 
ajudar-nos a compreender a misericórdia, a ternura e o amor 
que Deus tem por nós. Também me agrada pensar que a Igreja 
não é «o» Igreja, mas «a» Igreja. A Igreja é mulher, é mãe,  
e isso é maravilhoso. Deveis pensar e aprofundar este tema.

Na Igreja, também é importante interrogarmo-nos: que 
presença tem a mulher? Eu sofro quando vejo na Igreja, ou 
nalgumas organizações eclesiais, que o papel de serviço da 
mulher — que todos nós temos e devemos ter — cai num 
papel de servidumbre5. Não sei se se diz assim em italiano. 
Entendem-me? Serviço. Quando eu vejo mulheres que fazem 
coisas por servidumbre é porque não se entende bem aquilo 
que uma mulher deve fazer. Que presença tem a mulher na 
Igreja? Poderia ser mais valorizada?

dIscurso, 

12 de outubro de 2013

5  Servidão, em espanhol. [N. da T.]
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um olhar diFerente

Hoje, 8 de março, saúdo todas as mulheres! Todas as mulhe-
res que, em cada dia, tentam construir uma sociedade mais 
humana e acolhedora. E dirijo um obrigado fraterno também 
àquelas que testemunham de mil modos o Evangelho e que 
trabalham na Igreja. Além disso, esta é para nós uma ocasião 
de sublinhar a importância e a necessidade da sua presença 
na vida.

Um mundo em que as mulheres são marginalizadas é um 
mundo estéril, porque as mulheres não só trazem dentro de 
si a vida, como também nos transmitem a capacidade de ver 
mais além — elas veem mais longe —, transmitem-nos a capa-
cidade de entender o mundo com olhos diferentes, de sentir 
as coisas com um coração mais criativo, mais paciente, mais 
terno.

Uma oração e uma bênção particular para todas as mulhe-
res aqui presentes na praça e para todas as mulheres em geral!

angelus, 

8 de março de 2015

os mesmos direitos

O matrimónio consagrado por Deus guarda esta ligação entre 
o homem e a mulher, que Deus abençoou desde a criação do 
mundo, e é fonte de paz e de bem para toda a vida conjugal 
e familiar. Por exemplo, nos primeiros tempos do cristianis- 
mo, essa grande dignidade da ligação entre o homem e a  
mulher erradicou um abuso então considerado completa- 
mente normal, ou seja, o direito de os maridos repudiarem as 
mulheres, inclusive pelos motivos mais fictícios e humilhantes.  
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O Evangelho da família, o Evangelho que anuncia precisa-
mente este sacramento, deitou por terra essa cultura do repú-
dio habitual.

A semente cristã da igualdade radical entre os cônjuges deve 
dar, hoje, novos frutos. O testemunho da dignidade social do 
matrimónio tornar-se-á persuasivo precisamente através desse 
caminho: do caminho do testemunho que atrai, do caminho 
da reciprocidade entre ambos, da complementaridade entre 
ambos.

Por isso, como cristãos, devemos tornar-nos mais exigentes  
a esse respeito. Por exemplo: devemos defender com determi-
nação o direito a igual retribuição por trabalho igual. Por que 
razão se tem considerado um dado adquirido que as mulheres 
devem ganhar menos do que os homens? Não! Têm os mes-
mos direitos. A disparidade é um puro escândalo! Ao mesmo 
tempo, reconhecer como riqueza sempre válida a maternidade 
das mulheres e a paternidade dos homens, em benefício sobre-
tudo das crianças.

audIêncIa, 

29 de abril de 2015

aprender a amar

A aliança de amor entre o homem e a mulher, aliança para  
a vida, não se improvisa, não se faz de um dia para o outro. 
O matrimónio express não existe: é preciso trabalhar o amor, 
é preciso caminhar. A aliança de amor entre o homem e a 
mulher aprende-se e aperfeiçoa-se. Atrevo-me a dizer que é 
uma aliança artesanal. Fazer de duas vidas uma só vida tam-
bém é quase um milagre, um milagre da liberdade e do cora-
ção abandonado à fé.
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Talvez nos devêssemos empenhar mais nesse sentido, por-
que as nossas «coordenadas sentimentais» ficaram um pouco 
baralhadas. Quem pretende imediatamente tudo acaba por 
ceder em relação a tudo — e imediatamente — à primeira 
dificuldade (ou na primeira ocasião).

Não há esperança para a confiança e a fidelidade do dom 
de si, se prevalece o hábito de consumar o amor como uma 
espécie de «integrador» do bem-estar psicofísico. O amor não 
é isso!

O namoro6 põe em destaque a vontade de guardarem jun-
tos algo que nunca deverá ser comprado ou vendido, traído 
ou abandonado, por muito aliciante que a oferta possa ser.

audIêncIa, 

27 de maio de 2015

6  Fidanzamento, no original, que também pode significar «noivado», é um período 
que abarca o namoro e a sua fase final, ou seja, desde que os namorados ficam 
noivos até ao casamento. [N. da T.]
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sexualidade

A linguagem do corpo requer a paciente aprendizagem 
que permite interpretar e educar os próprios desejos,  

para a pessoa se dar verdadeiramente.

amorIs laetItIa, 

n.º 284

o amor banalizado

Ao convidar-vos para redescobrirem a beleza da vocação hu- 
mana para o amor, exorto-vos também a rebelar-vos contra 
a tendência tão difundida para banalizar o amor, sobretudo 
quando se tenta reduzi-lo apenas ao aspeto sexual, desvin-
culando-o assim das suas caraterísticas essenciais de beleza, 
comunhão, fidelidade e responsabilidade.

Caros jovens: na cultura do provisório, do relativo, mui-
tos pregam que o importante é «gozar» o momento, que não 
vale a pena o compromisso para toda a vida, fazer escolhas 
definitivas, «para sempre», porque ninguém sabe o que nos 
reserva o amanhã.

Eu peço-vos, pelo contrário, que sejais revolucionários, 
peço-vos que caminheis contra a corrente; sim, nisto vos  
peço que vos rebeleis contra esta cultura do provisório  
que, no fundo, acredita que vós não estais em condições de 
assumir responsabilidades, acredita que não sois capazes  
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de amar de verdade. Eu tenho confiança em vós, jovens, e rezo 
por vós.

Tende a coragem de caminhar contra a corrente. E tende 
também a coragem de ser felizes.

mensagem para a xxx Jornada mundIal da Juventude,

31 de janeiro de 2015

o erotismo, dom de deus

O próprio Deus criou a sexualidade, que é um dom maravi-
lhoso para as suas criaturas. Quando é cultivada e se evita a 
perda do controlo, impede-se que se verifique o empobreci-
mento de um valor autêntico.

São João Paulo II rejeitou a ideia de que o ensinamento 
da Igreja conduz a uma negação do valor do sexo humano 
ou, simplesmente, o tolere devido à própria necessidade da 
procriação.

Àqueles que temem que, com a educação das paixões e da 
sexualidade, se prejudique a espontaneidade do amor sexua-
do, São João Paulo II respondia que o ser humano é chamado 
à plena e madura espontaneidade das relações, que é o fruto 
gradual do discernimento dos impulsos do próprio coração.

É algo que se conquista, visto que cada ser humano deve 
aprender, com perseverança e coerência, qual é o significado 
do corpo. A sexualidade não é um recurso de gratificação ou 
entretenimento, visto ser uma linguagem interpessoal em que 
o outro é tomado a sério, com o seu sagrado e inviolável valor. 
Desse modo, o coração humano torna-se participante, por 
assim dizer, de uma espontaneidade diferente. 

Nesse contexto, o erotismo aparece como manifestação  
especificamente humana da sexualidade. Nele se pode encontrar  
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o significado esponsal do corpo e a autêntica dignidade do 
dom.

O erotismo mais salutar, embora esteja unido a uma busca 
de prazer, pressupõe o assombro e, por isso, pode humanizar 
os impulsos.

amorIs laetItIa, 

n.os 150, 152

desvio da sexualidade

Não podemos entender de modo algum a dimensão erótica do 
amor como um mal permitido ou como um peso a suportar 
para bem da família, mas como dom de Deus, que embeleza o 
encontro entre os esposos.

Tratando-se de uma paixão sublimada pelo amor, que admi- 
ra a dignidade do outro, transforma-se numa plena e claríssima  
afirmação de amor que nos mostra de que maravilhas é capaz 
o coração humano… e assim se percebe, por um momento, 
que a existência humana foi um êxito.

No contexto dessa visão positiva da sexualidade, é oportu-
no abordar o tema na sua totalidade e com um realismo são. 
Com efeito, não podemos ignorar que, muitas vezes, a sexua-
lidade se despersonaliza e também se enche de patologias, de 
tal modo que se torna cada vez mais ocasião e instrumento  
de afirmação do próprio eu e de satisfação egoísta dos pró-
prios desejos e instintos.

Nesta época, corre-se o alto risco de que a própria sexua-
lidade seja dominada pelo espírito venenoso do «usa e deita 
fora». O corpo do outro é muitas vezes manipulado como 
uma coisa a conservar, enquanto oferece satisfação, e a des-
prezar, quando perde os seus atrativos.
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Talvez se possam ignorar ou dissimular as formas cons-
tantes de domínio, prepotência, abuso, perversão e violência 
sexual, que são fruto de uma distorção do significado da sexua- 
lidade e que sepultam a dignidade dos outros e o apelo ao 
amor, sob uma obscura busca de si mesmos?…

amorIs laetItIa, 

n.os 152, 153

quando o amor se transForma em domínio

No próprio matrimónio, a sexualidade também se pode tor-
nar fonte de sofrimento e de manipulação. Por isso, devemos 
sublinhar com clareza que um ato conjugal imposto ao côn- 
juge, sem respeito algum pelas suas condições e pelos seus jus-
tos desejos, não é um verdadeiro ato de amor, negando, por- 
tanto, o requisito da reta ordem moral nas relações entre os 
esposos.

Os atos próprios da união sexual dos cônjuges correspon-
dem à natureza da sexualidade querida por Deus, se forem 
realizados de modo verdadeiramente humano.

Por isso, exortava São Paulo: «Que ninguém, neste campo, 
ofenda ou engane o seu irmão» (1 Ts 4,6). Embora ele escre-
vesse numa época em que predominava uma cultura patriar-
cal, na qual a mulher era considerada um ser completamente 
subordinado ao homem, ensinou que a sexualidade deve ser 
uma questão a tratar entre os cônjuges: pôs a hipótese de pro- 
telar as relações sexuais por um certo período, mas «de comum 
acordo» (1 Cor 7,5).

São João Paulo II fez uma advertência muito subtil ao afir-
mar que o homem e a mulher estão ameaçados pela insaciabi-
lidade. Quer dizer, são chamados a uma união cada vez mais 
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intensa, mas o risco reside em pretender anular as diferenças 
e aquela distância inevitável que existe entre ambos. De facto, 
cada um possui uma dignidade própria e irrepetível. Quando 
a preciosa pertença recíproca se transforma em domínio, 
muda, na sua essência, a estrutura da comunhão na relação 
interpessoal.

Na lógica do domínio, quem domina também acaba por 
negar a sua própria dignidade e, em última análise, deixa de 
se identificar subjetivamente com o próprio corpo, visto que 
o priva de todo o significado. Vive o sexo como evasão de si 
mesmo e como renúncia à beleza da união.

amorIs laetItIa, 

n.os 154, 155

mensagens negativas sobre os Jovens

É difícil pensar na educação sexual numa época em que se tende 
a banalizar e a empobrecer a sexualidade. Poder-se-ia entendê- 
-la apenas no âmbito de uma educação para o amor, para a 
doação recíproca. Desse modo, a linguagem da sexualidade não 
se vê tristemente empobrecida, mas iluminada.

O impulso sexual pode ser cultivado num percurso de auto- 
conhecimento e no desenvolvimento de uma capacidade de 
domínio de si, que possam ajudar a que preciosas capacidades 
de alegria e de encontro amoroso emerjam.

A educação sexual oferece informação, mas sem esquecer 
que as crianças e os jovens ainda não atingiram uma matu-
ridade plena. A informação deve chegar no momento apro-
priado e de um modo adequado à fase que estão a viver. Não 
serve de nada enchê-los de dados sem o desenvolvimento de 
um sentido crítico frente a uma invasão de propostas, frente 
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à pornografia sem controlo e à sobrecarga de estímulos que 
podem mutilar a sexualidade.

Os jovens devem poder dar-se conta de que são bombar-
deados por mensagens que não têm em vista o seu bem e a sua 
maturidade. Devem ser ajudados a reconhecer e a procurar as 
influências positivas, ao mesmo tempo que se afastam de tudo 
aquilo que deforma a sua capacidade para amar.

Uma educação sexual que guarda um são pudor tem um 
valor imenso, mesmo que hoje em dia alguns considerem que 
isso é uma coisa de outros tempos. É uma defesa natural da 
pessoa que protege a própria interioridade e evita que ela se 
transforme em puro objeto. Sem o pudor, podemos reduzir o 
afeto e a sexualidade a obsessões que nos concentram ape-
nas na genitalidade e na morbilidade, que deformam a nossa 
capacidade de amar, e nas várias formas de violência sexual, 
que nos levam a ser tratados de modo desumano ou a preju-
dicar os outros.

amorIs laetItIa, 

n.os 280–282
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Famílias e Futuro

Ninguém pode pensar que debilitar a família, como  
sociedade natural fundada sobre o matrimónio,  

é algo que beneficia a sociedade.

twItter, 

9 de abril de 2016

proteger a Família

Todas as mães e todos os pais sonharam com o seu filho du- 
rante nove meses. Não é possível uma família sem o sonho. 
Quando numa família se perde a capacidade de sonhar, as 
crianças não crescem e o amor não cresce, a vida enfraquece e 
apaga-se. Por isso vos recomendo que, à noite, quando fizer-
des o exame de consciência, façais também esta pergunta: hoje 
sonhei com o futuro dos meus filhos? Hoje sonhei com o amor 
do meu esposo, da minha esposa? Hoje sonhei com os meus 
pais, com os meus avós, que levaram por diante a história até 
chegarem a mim?

E quantas dificuldades na vida dos cônjuges se resolvem 
se conservarmos um espaço para o sonho, se nos detivermos 
a pensar no cônjuge e sonharmos com a bondade que têm as 
coisas boas! Por isso é muito importante recuperar o amor 
através do «projeto» de todos os dias. Nunca deixeis de ser 
namorados!
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A cada um de vós e de nós — porque também eu sou filho 
de uma família — é confiado o plano de Deus para ser levado 
por diante. O Anjo do Senhor revelou a José os perigos que 
ameaçavam Jesus e Maria, obrigando-os a fugir para o Egito 
e, depois, a estabelecerem-se em Nazaré. Precisamente assim, 
no nosso tempo, Deus chama-nos a reconhecer os perigos que 
ameaçam as nossas famílias e a protegê-las do mal.

Estejamos atentos às novas colonizações ideológicas. Exis- 
tem colonizações ideológicas que tentam destruir a família. 
Não nascem do sonho, da oração, do encontro com Deus, da 
missão que Deus nos dá; vêm de fora… por isso, digo que são 
colonizações.

Não percamos a liberdade da missão que Deus nos dá:  
a missão da família. E, assim como os nossos povos, em deter-
minado momento da sua história, chegaram à maturidade de 
dizer «não» a qualquer colonização política, como famílias 
deveremos ser muito, muito sagazes, muito hábeis, muito 
fortes, para dizer «não» a qualquer tentativa de colonização 
ideológica da família.

dIscurso, 

6 de janeiro de 2015

esperança e Futuro

Manifesto o meu apreço por terdes associado à família a ideia  
de esperança e de futuro. É precisamente assim! Para a comu- 
nidade cristã, porém, a família é muito mais do que um «tema»: 
é vida, é tecido quotidiano, é caminho de gerações que trans-
mitem a fé umas às outras, juntamente com o amor e com os 
valores morais fundamentais; é solidariedade concreta, esfor-
ço, paciência, e também projeto, esperança, futuro. Tudo isto,  
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que a comunidade vive à luz da fé, da esperança e da caridade,  
nunca é considerado por si só, mas torna-se em cada dia 
fermento na massa da sociedade inteira, para seu maior bem 
comum.

A família é escola privilegiada de generosidade, de parti-
lha, de responsabilidade, escola que educa ensinando a supe-
rar uma certa mentalidade individualista que abriu caminho 
nas nossas sociedades.

Apoiar e promover as famílias, valorizando o seu papel 
fundamental e central, é trabalhar por um desenvolvimento 
equitativo e solidário.

mensagem, 

[12 de] setembro de 2013

crise cultural

A família atravessa uma crise cultural profunda, como todas 
as comunidades e vínculos sociais.

No caso da família, a fragilidade dos vínculos torna-se 
particularmente grave porque se trata da célula fundamental 
da sociedade, do lugar onde se aprende a conviver na diferen-
ça e a pertencer a outros e onde os pais transmitem a fé aos 
filhos.

O matrimónio tende a ser visto como uma mera forma de 
gratificação afetiva que se pode constituir de qualquer modo 
e modificar segundo a sensibilidade de cada um. Contudo, 
o contributo indispensável do matrimónio para a sociedade 
supera o nível da emotividade e das necessidades contingentes 
do casal.

Como ensinam os bispos franceses, não nasce «do senti-
mento amoroso, efémero por definição, mas da profundidade 
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do compromisso assumido pelos esposos, que aceitam entrar 
numa comunhão de vida total».

evangelII gaudIum, 

n.º 66

com licença, obrigado, desculpa

«Com licença», «obrigado», «desculpa». Estas palavras abrem 
caminho para se viver bem em família, para viver em paz. São 
palavras simples, mas não assim tão simples de pôr em prá-
tica! Encerram uma grande força: a força de guardar a casa, 
mesmo que através de mil dificuldades e provas — a sua falta, 
pelo contrário, vai abrindo fendas, pouco a pouco, que podem 
até fazê-la ruir.

A primeira é «com licença». Quando nos preocupamos em 
pedir gentilmente aquilo que até talvez pensemos que pode-
mos pretender, erguemos um verdadeiro baluarte em defesa 
do espírito da convivência matrimonial e familiar. Para entrar 
na vida do outro, inclusive quando ele faz parte da nossa vida, 
é preciso ter a delicadeza de uma atitude não invasiva, que 
renova a confiança e o respeito. A confiança, em suma, não 
nos permite considerar tudo como um dado adquirido.

A segunda palavra é «obrigado». Às vezes, podemos pen- 
sar que estamos a transformar-nos numa civilização sem 
maneiras e que fala mal, como se isso fosse um sinal de eman-
cipação. Ouvimos falar assim tantas vezes, mesmo em públi-
co. A gentileza e a capacidade de agradecer são vistas como 
um sinal de debilidade e por vezes suscitam até desconfiança. 
Esta tendência deve ser contrariada no próprio seio da famí-
lia. Se a vida familiar ignorar este estilo, também a vida social 
o perderá.
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A terceira palavra é «desculpa». Palava difícil, é certo, 
embora tão necessária. Quando falta, pequenas fissuras vão 
aumentando até se transformarem em fossos profundos. Reco- 
nhecer que se falhou e sentir o desejo de restituir aquilo de que 
se privou alguém — respeito, sinceridade, amor — torna-nos 
dignos de perdão. E assim se detém a infeção.

Se não somos capazes de pedir desculpa, isso significa que 
tampouco somos capazes de perdoar. Na casa onde não se 
pede desculpa começa a faltar o ar, as águas ficam estagna-
das. Tantas feridas dos afetos, tantas dilacerações nas famílias 
começam com a perda desta palavra preciosa.

audIêncIa, 

13 de maio de 2015

unidade e diFerença

Como Igreja, oferecemos uma conceção de família que é a do  
Livro do Génesis, da unidade na diferença entre homem e 
mulher, e da sua fecundidade. Além disso, nesta realidade, 
reconhecemos um bem para todos, a primeira sociedade natu- 
ral, como consta também da Constituição da República 
Italiana.

Queremos reafirmar que a família assim entendida conti-
nua a ser o primeiro e principal sujeito construtor da socieda-
de e de uma economia à medida do homem, e como tal merece 
ser efetivamente apoiada.

As consequências, positivas ou negativas, das opções de 
caráter cultural, em primeiro lugar, e político, relativas à famí-
lia, tocam os vários âmbitos da vida de uma sociedade e de 
um país: desde o problema demográfico — que é grave para 
todo o continente europeu e, particularmente, para a Itália —  
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às outras questões relativas ao trabalho e à economia em 
geral, ao crescimento dos filhos, até àquelas que dizem respei-
to à própria visão antropológica que está na base da nossa 
civilização.

mensagem, 

setembro de 2013

o heroísmo das Famílias

Frente à doença, também na família surgem dificuldades devi-
do à debilidade humana. De um modo geral, porém, o tempo 
da doença faz crescer a força das ligações familiares. E penso 
como é importante educar os filhos desde pequenos na solida-
riedade em tempos de doença.

Uma educação que não promova a sensibilidade frente à 
doença humana resseca o coração. Além disso, faz com que 
os jovens fiquem «anestesiados» frente ao sofrimento alheio, 
incapazes de se confrontar com o sofrimento e de viver a expe-
riência da limitação.

Quantas vezes vemos chegar ao trabalho um homem ou uma  
mulher com o rosto cansado, com uma atitude prostrada… e 
quando lhe perguntamos o que se passa, ele ou ela responde: 
«Dormi apenas duas horas porque, em minha casa, fizemos 
turnos para estar com o bebé, com o doente, com o avô, com 
a avó». E o dia continua com o trabalho.

Estas coisas são heroicas, são a heroicidade das famílias! 
Aquelas heroicidades escondidas que se fazem com ternura e 
com coragem quando em nossa casa está alguém doente.

A debilidade e o sofrimento dos nossos afetos mais queri-
dos e mais sagrados podem ser, para os nossos filhos e netos, 
uma escola de vida — é importante educar os filhos, educar 
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os netos a entenderem esta proximidade na doença em famí-
lia — e transformam-se nisso quando os momentos da doença 
são acompanhados pela oração e pela proximidade afetuosa e 
solícita dos familiares.

A comunidade cristã bem sabe que a família, na prova da 
doença, não deve ser deixada sozinha. E devemos dar graças 
ao Senhor por aquelas belas experiências de fraternidade ecle-
sial que ajudam as famílias a atravessar o momento difícil da 
dor e do sofrimento.

Esta proximidade cristã, de família a família, é um verda-
deiro tesouro para a paróquia; um tesouro de sabedoria que 
ajuda as famílias nos momentos difíceis e que faz entender o 
Reino de Deus melhor do que muitos discursos! São carícias 
de Deus.

audIêncIa, 

10 de junho de 2015

Família e matrimónio

A família é o centro natural da vida humana e da sociedade. 
Estamos preocupados com a crise da família em muitos paí-
ses. Ortodoxos e católicos partilham a mesma conceção da 
família e são chamados a testemunhar que ela é um caminho 
de santidade, que testemunha a fidelidade dos esposos nas 
suas relações recíprocas, a sua abertura à procriação e à edu-
cação dos filhos, a solidariedade entre as gerações e o respeito 
pelos mais débeis.

A família funda-se no matrimónio, ato livre e fiel de amor 
de um homem e de uma mulher. É o amor que sela a sua união  
e os ensina a acolherem-se reciprocamente como dom. O ma- 
trimónio é uma escola de amor e de fidelidade.
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Amargura-nos que outras formas de vida em comum sejam 
postas, hoje, ao mesmo nível desta união, enquanto o conceito 
de paternidade e de maternidade como vocação particular do 
homem e da mulher no matrimónio, santificado pela tradição 
bíblica, é excluído da consciência pública.

declaração comum do papa francIsco  

e do patrIarca KIrIll de moscovo e de toda a rússIa,

12 de fevereiro de 2016
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uniões civis e laicidade

O Papa não se mete na política italiana.

conferêncIa de Imprensa, 

17 de fevereiro de 2016

pactos civis de convivência

Os Estados laicos querem justificar as uniões civis para regu-
lamentar várias situações de convivência, levados pela neces-
sidade de regulamentar aspetos económicos entre as pessoas, 
como, por exemplo, garantir a assistência sanitária.

Trata-se de pactos de convivência de natureza variada, dos 
quais eu não seria capaz de enumerar as várias formas.

Devemos analisar os vários casos e avaliá-los na sua varie-
dade.

entrevIsta ao corriere della sera, 

5 de março de 2014

direito à obJeção de consciência

É o parlamento que deve discutir, argumentar, explicar, dar 
razões, porque é assim que uma sociedade cresce. Depois de 
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uma lei ter sido aprovada, o Estado deve respeitar as cons-
ciências.

O direito à objeção de consciência deve ser reconhecido no  
interior de cada estrutura jurídica, porque é um direito huma-
no. Inclusive para um funcionário público, que é uma pessoa 
humana.

O Estado também deve tomar em consideração as críticas.

entrevIsta a la croix, 

16 de maio de 2016

discernimento sapiencial da igreJa

No percurso sinodal sobre o tema da família, podemos esta-
belecer, em espírito e ao estilo de efetiva colegialidade, um 
aprofundado discernimento sapiencial, graças ao qual a Igreja 
indicou ao mundo — entre outras coisas — que não pode 
haver confusão entre a família desejada por Deus e qualquer 
outro tipo de união.

Quando a Igreja se propõe declarar a verdade sobre o ma- 
trimónio, neste caso concreto, para bem dos fiéis, ao mesmo 
tempo tem sempre presente que alguns, por livre escolha ou 
por infelizes circunstâncias da vida, vivem num estado objeti-
vo de erro e continuam a ser objeto do amor misericordioso 
de Cristo e, por isso, da própria Igreja.

A Igreja, portanto, com renovado sentido de responsabi-
lidade, continua a propor o matrimónio nos seus elementos 
essenciais — prole, bem dos cônjuges, unidade, indissolubili-
dade, sacramentalidade — não como um ideal para poucos, 
não obstante os modelos modernos centrados no efémero e 
no transitório, mas como uma realidade que, com a graça de 
Cristo, pode ser vivida por todos os fiéis batizados.
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Por isso, com maior razão, a urgência pastoral, que envol-
ve todas as estruturas da Igreja, impele-nos a convergir numa 
intenção comum orientada para a preparação adequada do 
matrimónio, numa espécie de novo catecumenato tão deseja-
do por alguns Padres Sinodais.

dIscurso, 

22 de janeiro de 2016
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vida em comum

É frequente os jovens preferirem juntar-se  
e, muitas vezes, «com responsabilidade limitada».

audIêncIa, 

29 de abril de 2015

a reJeição do vínculo

Em muitos contextos, e não só ocidentais, vai-se difundindo  
largamente a práxis da vida em comum que precede o matri- 
mónio ou ainda da vida em comum não orientada, para assumir 
a forma de qualquer vínculo institucional. Em vários países,  
a legislação facilita o desenvolvimento de uma multiplicidade 
de alternativas, de tal modo que um casamento conotado com 
a exclusividade, indissolubilidade e abertura à vida acaba por 
parecer uma proposta antiquada entre muitas outras.

Está a avançar em muitos países uma desconstrução jurí-
dica da família, que tende a adotar formas baseadas quase 
exclusivamente no paradigma da autonomia da vontade.

Embora seja legítimo e justo que se rejeitem velhas formas 
de família «tradicional» caraterizadas pelo autoritarismo e 
também pela violência, isso não deveria levar ao desprezo do 
matrimónio, mas à redescoberta do seu verdadeiro sentido  
e à sua renovação. A força da família reside essencialmente na 
sua capacidade de amar e de ensinar a amar.
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Por muito ferida que uma família possa estar, pode sempre 
crescer a partir do amor.

amorIs laetItIa, 

n.º 53

os medos dos Jovens

Correndo o risco de banalizar, poderíamos dizer que vivemos 
numa cultura que leva os jovens a não formar uma família 
porque carecem de possibilidades para o futuro. Essa mesma 
cultura, porém, apresenta, além disso, tantas opções que tam-
bém eles são dissuadidos de formar uma família.

Nalguns países, muitos jovens são frequentemente induzidos 
a adiar o casamento por problemas de tipo económico, laboral 
ou de estudo. Mas também, muitas vezes, por outros motivos, 
como a influência das ideologias que desvalorizam o matrimó-
nio e a família, a experiência do fracasso de outros casais em 
que eles não querem incorrer, o temor de alguma coisa que 
consideram demasiado grande e sagrada, as oportunidades 
sociais e as vantagens económicas que derivam da convivên-
cia, uma conceção meramente emotiva e romântica do amor, 
o medo de perder a liberdade e a autonomia, a rejeição de 
alguma coisa concebida como institucional e burocrática.

Precisamos de encontrar as palavras, as motivações e os 
testemunhos que nos ajudem a tocar as fibras mais íntimas 
dos jovens, ali, onde eles são mais capazes de generosidade, de 
empenho, de amor e também de heroísmo, para convidá-los a 
aceitar com entusiasmo e coragem o desafio do matrimónio.

amorIs laetItIa, 

n.º 40
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Família e uniões de Facto

A própria família torna-se muitas vezes objeto de descarte 
devido a uma cultura individualista e egoísta cada vez mais 
difusa, que rescinde as ligações e tende não só a favorecer o 
fenómeno dramático da diminuição da natalidade, como tam-
bém de legislações que privilegiam diversas formas de união de  
facto, em vez de apoiarem devidamente a família para bem  
de toda a sociedade.

Entre as causas de tais fenómenos há uma globalização 
uniformizante que descarta as próprias culturas, eliminando 
assim os fatores próprios da identidade de cada povo e que 
constituem a herança imprescindível na base de um saudável 
desenvolvimento social.

Num mundo uniformizado e privado de identidade, é fácil 
apreender o drama e o desânimo de muitas pessoas que per-
deram, literalmente, o sentido da vida. Tal drama é agravado 
pela perdurável crise económica, que gera desconfiança e 
favorece a conflitualidade social.

dIscurso, 

12 de janeiro de 2015

a missão dos pastores

Os Padres têm considerado a situação particular de um 
matrimónio apenas civil ou, ressalvando as diferenças, até de 
uma simples vida em comum que, quando a união alcança 
uma estabilidade significativa mediante um vínculo públi- 
co, é conotada com um afeto profundo, mostrando-se res-
ponsável em relação à prole, com capacidade para superar 
as provas… Isso pode ser visto como uma oportunidade de 
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acompanhamento no seu desenvolvimento até ao sacramento 
do matrimónio.

Por outro lado, é preocupante que muitos jovens, hoje, não  
tenham confiança no matrimónio e vivam juntos, protelando 
indefinidamente o compromisso conjugal, enquanto outros 
põem termo ao compromisso assumido, instaurando de ime-
diato um outro, novo.

Aqueles que fazem parte da Igreja precisam de uma aten-
ção pastoral misericordiosa e animadora.

Com efeito, compete aos Pastores não só a promoção do 
matrimónio cristão, mas também o discernimento pastoral das  
situações de muitos que já não vivem essa realidade, para entrar  
em diálogo pastoral com essas pessoas a fim de pôr em des-
taque os elementos da sua vida que possam conduzir a uma 
maior abertura ao Evangelho do matrimónio na sua plenitude.

No discernimento pastoral, convém identificar elementos 
que possam favorecer a evangelização e o crescimento huma-
no e espiritual.

amorIs laetItIa, 

n.º 293

o luxo do matrimónio

Muitas vezes, a escolha do matrimónio civil ou, em vários 
casos, da simples vida em comum não é motivada por precon-
ceitos ou resistências em relação à união sacramental, mas por 
situações culturais ou contingentes. Nessas situações, poderão 
ser valorizados aqueles sinais de amor que de algum modo 
refletem o amor de Deus.

Sabemos que está em contínuo crescimento o número da- 
queles que, depois de terem vivido juntos por muito tempo, 
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pedem a celebração do matrimónio pela Igreja. A simples vida 
em comum é muitas vezes escolhida por causa da mentalidade 
geral contrária às instituições e aos compromissos definitivos, 
mas também tendo em vista uma certa segurança existencial 
(trabalho e ordenado fixo).

Noutros países, por fim, as uniões de facto são muito nu- 
merosas não só devido à rejeição dos valores da família e do 
matrimónio, mas sobretudo devido ao facto de o matrimónio 
ser considerado um luxo, face às condições sociais, pelo que 
a miséria material leva as pessoas a viver em união de facto.

De qualquer modo, todas estas situações devem ser enfren-
tadas de maneira construtiva, tentando transformá-las em opor- 
tunidades de caminho para a plenitude do matrimónio e da 
família à luz do Evangelho. Devem ser acolhidas e acompa-
nhadas com paciência e delicadeza.

Foi o que fez Jesus com a samaritana (cf. Jo 4,1–26): dirigiu 
uma palavra ao seu desejo de verdadeiro amor, a fim de liber-
tá-la de tudo aquilo que obscurecia a sua vida e de conduzi-la 
à alegria plena do Evangelho.

amorIs laetItIa, 

n.º 294
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matrimónio

O matrimónio é entre um homem e uma mulher.

entrevista ao corrIere della sera,

5 de março de 2014

preparação para o matrimónio

Uma das preocupações é a preparação para o matrimónio. Para  
se ser sacerdote, há oito anos de estudo, de preparação, e, a 
seguir, passado um certo tempo, se não conseguires, pedes dis-
pensa e vais-te embora, e fica tudo bem. Pelo contrário, para 
celebrar um sacramento, que é para toda a vida, fazem-se três 
ou quatro conferências…

A preparação para o matrimónio é muito, muito importante,  
pois creio que é uma coisa que a Igreja, na pastoral comum 
— pelo menos no meu país, na América do Sul —, não tem 
valorizado tanto.

Por exemplo — agora não tanto, mas há alguns anos —, 
na minha pátria, havia o costume de… chamava-se casamen-
to de apuro: casar à pressa porque vinha lá um bebé. Então, 
para proteger socialmente a honra da família… Ali, não eram 
livres, e muitas vezes esses casamentos são nulos. Então, eu, 
como bispo, proibi os sacerdotes de o fazerem… Que venha 
a criança, que continuem a namorar e, quando se sentirem 
preparados para casar por toda a vida, que sigam em frente.
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Contudo, há uma carência na preparação para o matrimó-
nio. Depois, outro capítulo muito interessante: a educação dos 
filhos. As vítimas dos problemas da família são os filhos. Mas 
estes também são vítimas dos problemas da família que nem 
o marido nem a mulher desejam: por exemplo, da necessidade 
de trabalho.

conferêncIa de Imprensa durante o voo de regresso do mÉxIco,

17 de fevereiro de 2016

os Jovens e o matrimónio

As pessoas que casam são cada vez menos; isso é um facto.  
Os jovens não querem casar. Em muitos países, porém, aumenta 
o número das separações, enquanto vai diminuindo o número 
dos filhos. A dificuldade em permanecer juntos — quer como 
casal, quer como família — leva-nos a romper as ligações com 
uma frequência e uma rapidez cada vez maiores, e os filhos 
são, precisamente, os primeiros a sofrer as consequências. 
Pensemos que as primeiras vítimas, as vítimas mais importan-
tes, as vítimas que mais sofrem numa separação, são os filhos. 
Se vivencias desde pequeno que o matrimónio é uma ligação 
«temporária», inconscientemente para ti também será assim.

Com efeito, muitos jovens são levados a renunciar ao próprio 
projeto de uma ligação irrevogável e de uma família duradou-
ra. Creio que devemos refletir com muita seriedade sobre a 
razão pela qual tantos jovens «não sentem vontade» de casar. 
Há essa cultura do provisório… tudo é provisório, parece não 
haver nada de definitivo.

Isto dos jovens que não querem casar é uma das preocupa-
ções emergentes nos dias de hoje: porque é que os jovens não 
se casam? Porque é que não têm confiança na família?
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Na realidade, quase todos os homens e mulheres gostariam 
de ter uma segurança afetiva estável, um matrimónio sólido 
e uma família feliz. A família está no primeiro lugar de todas 
as top lists dos jovens; contudo, por medo de errar, muitos 
nem sequer querem pensar nisso. Embora sejam cristãos, não 
pensam no matrimónio sacramental, sinal único e irrepetível 
da aliança que se torna testemunho da fé. Talvez esse medo de 
fracassar seja, precisamente, o maior obstáculo para acolher a 
palavra de Cristo, que promete a sua graça à união conjugal 
e à família.

audIêncIa,

29 de abril de 2015

o «divórcio católico»

Os Padres sinodais pediram a agilização dos processos de nuli- 
dade matrimonial. Vou deter-me sobre isto.

Este documento, este Motu Proprio, facilita os processos 
em termos de tempo, mas não é um divórcio, porque, quando 
há sacramento, este é indissolúvel, e isso a Igreja não pode 
mudar. É doutrina. É um sacramento indissolúvel.

O procedimento legal serve para declarar que aquilo que 
parecia ser sacramento não foi um sacramento: por falta de 
liberdade, por exemplo, por falta de maturidade ou por doen-
ça mental…

São muitos os motivos que, depois de um estudo, de uma 
investigação, nos levam a dizer: «Não, ali não houve sacra-
mento. Porque aquela pessoa não era livre, por exemplo».

Um exemplo que agora não é muito comum, mas que, em  
certos setores da sociedade ainda é comum: o casamento quando 
a namorada ficava grávida. Nós chamamos-lhe «casamentos 
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à pressa», para salvar todas as aparências. E o bebé nasce, 
e alguns casais até estão bem, mas não há liberdade! E mais 
tarde, se as coisas correm mal, separam-se… «Eu fui obrigado 
a casar porque tinha de encobrir aquela situação.» Isso é uma 
causa de nulidade. São muitas as causas de nulidade; podeis 
procurá-las na Internet, onde estão todas.

Depois, há o problema das segundas núpcias, dos divor-
ciados que assumem uma nova união. Parece-me um pouco 
simplista dizer que o Sínodo… que a solução para essa gente é 
poder comungar. Essa não é a única solução. Não. Aquilo que 
o Instrumentum laboris propõe é muito mais. O problema das 
novas uniões dos divorciados não é o único problema.

O «divórcio católico» não existe. Ou não foi matrimónio 
— e isso é nulidade, não existiu — ou, se existiu, é indissolú-
vel. Isto está claro.

conferêncIa de Imprensa durante o voo de regresso

dos estados unIdos da amÉrIca, 

27 de setembro de 2015

a crise do matrimónio

No nosso tempo, o matrimónio e a família estão em crise. Vive- 
mos numa cultura do provisório, em que cada vez mais pessoas 
renunciam ao matrimónio como compromisso público.

Esta revolução dos costumes e da moral tem muitas vezes 
desfraldado a «bandeira da liberdade», mas, na realidade, tem 
trazido uma devastação espiritual e material a inúmeros seres 
humanos, especialmente aos mais vulneráveis.

É cada vez mais evidente que o declínio da cultura do matri- 
mónio está associado a um aumento da pobreza e a uma série de 
inúmeros outros problemas sociais que atingem, numa medida  
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desproporcionada, as mulheres, as crianças e os velhos. E são 
sempre eles que sofrem mais, nessa crise.

A crise da família deu origem a uma crise de ecologia huma- 
na, visto que os ambientes sociais, tal como os ambientes 
naturais, precisam de ser protegidos.

Embora a humanidade já tenha compreendido a neces-
sidade de enfrentar aquilo que constitui uma ameaça para 
os nossos ambientes naturais, somos lentos — somos lentos 
na nossa cultura, inclusive na nossa cultura católica — em 
reconhecer que os nossos próprios ambientes sociais estão em 
risco. É indispensável, portanto, promover uma nova ecologia 
humana e fazê-la seguir em frente.

dIscurso, 

17 de novembro de 2014 

a vocação para o matrimónio

O sacramento do matrimónio é um grande ato de fé e de amor:  
testemunha a coragem de crer na beleza do ato criador de Deus  
e de viver esse amor que nos leva a ir cada vez mais longe, 
para lá de nós mesmos e também para lá da própria família.  
A vocação cristã a amar sem reservas e sem medida é aquilo 
que, com a graça de Cristo, também está na base do livre con-
senso que constitui o matrimónio.

A própria Igreja está plenamente envolvida na história de 
cada casal cristão: edifica-se nos seus sucessos e padece nos 
seus fracassos.

Contudo, devemos interrogar-nos seriamente: porventura, 
nós próprios, como crentes e como pastores, aceitamos até ao 
fundo essa ligação indissolúvel da história de Cristo e da Igreja 
com a história do matrimónio e da família humana? Estamos 
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dispostos a assumir seriamente essa responsabilidade, ou seja, 
que cada casal unido pelo matrimónio percorra o caminho do 
amor que une Cristo à Igreja? Isto é impressionante!

Nessa profundidade do mistério das criaturas, reconheci-
do e restabelecido na sua pureza, abre-se um segundo grande 
horizonte que carateriza o sacramento do matrimónio.

A decisão de «casar no Senhor» também encerra uma dimen- 
são missionária, que significa ter no coração a disponibilidade 
para se tornar intermediário da bênção de Deus e da graça 
do Senhor para todos. Com efeito, os esposos cristãos parti-
cipam, enquanto esposos, na missão da Igreja. É preciso ter 
coragem para isso! Por essa razão, quando eu saúdo os novos 
esposos, digo: «Eis os corajosos!», porque é preciso ter cora-
gem para se amarem assim, como Cristo ama a Igreja.

audIêncIa, 

6 de maio de 2015

o valor do sacramento

O sacramento do matrimónio conduz-nos ao coração do desíg- 
nio de Deus, que é um desígnio de aliança com o seu povo, 
com todos nós, um desígnio de comunhão.

A imagem de Deus é o casal matrimonial: o homem e a mu- 
lher; não só o homem, não só a mulher, mas ambos. É essa a 
imagem de Deus: o amor. A aliança de Deus connosco é repre-
sentada naquela aliança entre o homem e a mulher. E isso é 
muito bonito!

Fomos criados para amar, como reflexo de Deus e do seu 
amor. E, na união conjugal, o homem e a mulher realizam essa  
vocação no sinal da reciprocidade e da comunhão de vida plena 
e definitiva.
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Quando um homem e uma mulher celebram o sacramento  
do matrimónio, Deus, por assim dizer, «reflete-se» neles, im- 
prime neles os seus próprios traços e o caráter indelével do 
seu amor. O matrimónio é o ícone do amor de Deus por nós.

É precisamente esse o mistério do matrimónio: Deus faz 
dos dois esposos uma só existência. A Bíblia usa uma expres-
são forte dizendo «uma só carne», tão íntima é a união entre 
o homem e a mulher no matrimónio.

Nós bem sabemos por quantas dificuldades e provas passa 
a vida dos dois esposos… É verdade que na vida matrimonial 
há muitas dificuldades, muitas; o trabalho, o dinheiro que não 
chega, as crianças que têm problemas. Muitas dificuldades.  
E muitas vezes o marido e a mulher ficam um pouco nervosos 
e discutem um com o outro. Discutem, é verdade, no casal 
discute-se sempre; às vezes, também voam pratos. Contudo, 
não devemos ficar tristes por causa disso, a condição humana 
é assim.

E o segredo é que o amor é mais forte do que o momento 
em que se discute; por isso, eu aconselho sempre os esposos 
a não terminarem o dia em que discutiram sem fazerem as 
pazes. Sempre! E, para fazer as pazes, não é necessário cha-
mar as Nações Unidas para que venham a nossa casa a fim 
de restabelecer a paz. Basta um pequeno gesto, uma carícia 
e… ciao, até amanhã! E, amanhã, começa-se de novo. Isso é 
grande, é muito bonito!

audIêncIa, 

2 de abril de 2014
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género

O ensinamento da teoria de género é uma  
coisa que está a aniquilar a família.

entrevIsta, 

13 de março de 2015

colonização ideológica

A colonização ideológica… Vou dar apenas um exemplo, que eu  
próprio vi. Há vinte anos, em 1995, uma ministra da Educação 
Pública tinha pedido um grande empréstimo para mandar cons- 
truir escolas para os pobres. Concederam-lhe o empréstimo na  
condição de, nessas escolas, haver um livro para as crianças  
de um certo nível escolar. Era um livro escolar, um livro didati- 
camente bem preparado, em que se ensinava a teoria de género.  
Aquela mulher precisava do dinheiro do empréstimo, mas eram 
essas as condições. Astuta, disse que sim, e também mandou 
fazer outro livro; deu os dois livros, e assim conseguiu…

A colonização ideológica é isto: entram num povo com uma  
ideia que não tem nada que ver com esse povo — com certos 
grupos do povo, sim, mas não com o povo — e colonizam o 
povo com uma ideia que muda ou pretende mudar determina-
da mentalidade ou estrutura.

Falo apenas deste caso a que assisti. Por que razão digo 
«colonização ideológica»? Porque aproveitam, precisamente, 
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a necessidade de um povo ou a oportunidade de entrar e de se  
fortalecerem através das crianças. Contudo, isso não é novidade.  
O mesmo fizeram as ditaduras do século passado. Entraram 
com a sua doutrina. Pensem nos Balilla, pensem na Juventude 
Hitleriana… Colonizaram o povo, queriam fazê-lo. Mas quanto 
sofrimento!

Os povos não devem perder a liberdade. O povo tem a sua  
cultura, a sua história; cada povo tem a sua cultura. Mas, 
quando surgem condições impostas pelos impérios coloniza-
dores, tentam fazer com que os povos percam a sua identida-
de, criando uniformidade.

É esta a globalização da esfera: todos os pontos estão equi- 
distantes do centro. E a verdadeira globalização não é a esfera.  
É importante globalizar, mas não como a esfera, antes como 
o poliedro, ou seja, que cada povo, cada parte do povo, con-
serve a sua identidade, o seu ser, sem ser ideologicamente 
colonizado.

conferêncIa de Imprensa durante o voo de regresso das fIlIpInas,

19 de janeiro de 2015

a teoria de género

A diferença sexual está presente em muitas formas de vida, 
na longa escala dos seres vivos. Contudo, só no homem e na 
mulher ela traz em si a imagem e a semelhança de Deus. Isso 
diz-nos que não só o homem, por si só, é imagem de Deus, 
não só a mulher, por si só, é imagem de Deus, mas também o 
homem e a mulher, como casal, são imagem de Deus. A dife-
rença entre homem e mulher não tem em vista a contraposi-
ção, a subordinação, mas a comunhão e a geração, sempre à 
imagem e semelhança de Deus.
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A experiência no-lo ensina: para se conhecer bem e cres-
cer de forma harmoniosa, o ser humano precisa da recipro-
cidade entre homem e mulher. Quando isso não acontece, 
veem-se as consequências. Fomos feitos para nos escutar-
mos e ajudarmos mutuamente. Podemos dizer que, sem o 
enriquecimento recíproco nessa relação, os dois nem sequer 
podem entender plenamente o que significa ser homem e 
mulher.

A cultura moderna e contemporânea abriu novos espaços, 
novas liberdades e novas profundidades para o enriquecimento 
da compreensão dessa diferença. No entanto, também intro-
duziu muitas dúvidas e muito ceticismo.

Por exemplo, eu interrogo-me se a chamada teoria de géne-
ro não será também expressão de uma frustração, ou de uma 
resignação, que pretende cancelar a diferença sexual por não 
se saber confrontar com ela. Sim, corremos o risco de recuar 
um passo. A eliminação da diferença, com efeito, é o proble-
ma, não é a solução.

Para resolverem os seus problemas de relação, o homem e a 
mulher devem, antes, falar-se mais, escutar-se mais, conhecer- 
-se mais, querer-se muito mais. Devem tratar-se com respeito e 
cooperar com amizade. Sobre essas bases humanas, sustentadas 
pela graça de Deus, é possível projetar a união matrimonial e 
familiar para toda a vida.

audIêncIa, 

15 de abril de 2015

aceitar o próprio corpo

A educação sexual deveria compreender também o respeito e 
o apreço pela diferença, que mostra a cada um a possibilidade 
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de ultrapassar o fechamento dentro dos próprios limites para 
se abrir à aceitação do outro.

Para lá das compreensíveis dificuldades que cada um possa 
viver, há que ajudá-lo a aceitar o próprio corpo tal como 
foi criado, porque uma lógica de domínio do próprio corpo 
transforma-se numa lógica, por vezes subtil, de domínio da 
criação.

Também é necessário apreciar o próprio corpo na sua femi- 
nilidade ou masculinidade, para que cada um se possa reco-
nhecer a si próprio no encontro com o outro diferente de si. 
Desse modo, é possível aceitar com alegria o dom específico 
do outro ou da outra, obra de Deus criador, e enriquecer-se 
reciprocamente. Só abandonando o medo da diferença é que 
cada pessoa pode chegar a libertar-se da imanência do próprio 
ser e do fascínio por si próprio.

A educação sexual deve ajudar a aceitar o próprio corpo, 
para que a pessoa não pretenda eliminar a diferença sexual por 
já não saber confrontar-se com ela.

amorIs laetItIa, 

n.º 285 

aquele erro da mente humana

A família está em crise — isto é verdade, não é uma novidade. 
Os jovens não se querem casar, preferem viver juntos, tranqui-
los e sem compromissos; depois, se vem um filho, casarão à 
força. Hoje não está na moda casar! Além disso, eu pergunto 
muitas vezes durante os casamentos na Igreja: «Tu, que te 
vens casar, faze-lo porque queres verdadeiramente receber do 
teu noivo e da tua noiva o sacramento, ou vens porque, social-
mente, se deve fazer assim?»
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A crise da família é uma realidade social. Depois, há as colo- 
nizações ideológicas das famílias, modalidades e propostas que 
existem na Europa e que também nos chegam do outro lado 
do oceano.

Além disso, aquele erro da mente humana, que é a teoria 
de género, que gera tanta confusão. Assim, a família está a 
ser atacada. O que se pode fazer frente à secularização ativa?  
O que se pode fazer frente a essas colonizações ideológicas? 
O que se pode fazer frente a uma cultura que não tem con-
sideração pela família, em que se prefere não casar? Eu não 
tenho a receita.

A Igreja está consciente disso e o Senhor inspirou a con-
vocação do Sínodo sobre a família, sobre tantos problemas.

dIscurso, 

21 de março de 2015 

manipulações genéticas

Quem «manipula» o próprio corpo é equiparável a Herodes, 
que destrói, que trama desígnios de morte, que desfigura o 
aspeto de um homem e de uma mulher, que destrói a criação.

Pensemos nas armas atómicas, na possibilidade de aniqui-
lar em poucos instantes um número muito elevado de seres 
humanos. Pensemos também nas manipulações genéticas, na 
manipulação da vida ou na teoria de género, que não reconhe-
ce a ordem da criação.

papa francIsco: esta economIa mata, 

2015
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marxismo

Nunca aderi à ideologia marxista,  
porque não é verdadeira, mas conheci muito  

boa gente que professava o marxismo.

entrevIsta, 

5 de março de 2014

o coração do evangelho

O amor aos pobres e às pessoas feridas é o coração do Evangelho. 
Eu sou crente, creio em Deus, creio em Jesus Cristo e no seu 
Evangelho, e o coração do Evangelho é o anúncio aos pobres.

Quando lês as Bem-Aventuranças, por exemplo, ou lês Mateus 
25, vês como Jesus é claro nisto. O coração do Evangelho é 
isto. E Jesus diz acerca de si próprio: «Eu vim para anunciar 
aos pobres a libertação, a salvação, a graça de Deus…» Aos 
pobres. Àqueles que têm necessidade de salvação, que têm 
necessidade de ser acolhidos na sociedade.

Depois, se vês o Evangelho, vês que Jesus tinha uma certa 
preferência pelos marginalizados: pelos leprosos, pelas viúvas, 
pelas crianças órfãs, pelos cegos… pelas pessoas marginaliza-
das. E também pelos grandes pecadores… é essa a minha con-
solação! Sim, porque Ele nem sequer se assusta com o pecado! 
Quando encontrou uma pessoa como Zaqueu, que era um 
ladrão, ou como Mateus, que era um traidor da pátria por 
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dinheiro, Ele não se assustou! Olhou-o e escolheu-o. Também 
isso é uma pobreza: a pobreza do pecado.

Para mim, o coração do Evangelho é dos pobres. Ouvi, há  
dois meses, que uma pessoa disse, por eu falar dos pobres, por esta  
minha preferência: «Este Papa é comunista». Não! Isto é uma 
bandeira do Evangelho e não do comunismo — do Evangelho! 
Mas a pobreza sem ideologia, a pobreza… por isso, creio que 
os pobres estão no centro do anúncio de Jesus. Basta lê-lo.

O problema é que, mais tarde, esta atitude para com os po- 
bres, na história, foi por vezes ideologizada. Não, não é assim: 
a ideologia é outra coisa. É assim no Evangelho, é simples, 
muito simples. No Antigo Testamento, também se vê isso.  
Por essa razão, eu coloco-os no centro… sempre.

entrevIsta, 

31 de março 2014

bandeiras

Eu digo apenas que os comunistas nos roubaram a bandeira. 
A bandeira dos pobres é cristã. A pobreza está no centro do 
Evangelho. Os pobres estão no centro do Evangelho.

Tomemos Mateus 25, o protocolo com base no qual sere-
mos julgados: tive fome, tive sede, estive na prisão, estava 
doente, estava nu. Ou, então, vejamos as Bem-Aventuranças, 
outra bandeira.

Os comunistas dizem que tudo isto é comunista. Sim, certo… 
mas passados vinte séculos! Nós também lhes poderíamos 
dizer, quando falam: «Mas vós sois cristãos!»

entrevIsta a il messaggero, 

29 de junho de 2014
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terra, casa, trabalho

Este nosso encontro responde a um anseio muito concreto, a 
algo que qualquer pai, qualquer mãe quer para os seus pró-
prios filhos; um anseio que deveria estar ao alcance de todos, 
mas que hoje vemos, com tristeza, cada vez mais afastado da 
maioria das pessoas: terra, casa e trabalho.

É estranho, mas, se falo disto a alguns, «o Papa é comu- 
nista». Não compreendem que o amor pelos pobres está no 
centro do Evangelho. Terra, casa e trabalho são direitos sa- 
grados.

Com efeito, exigir isso não é estranho, é a doutrina social 
da Igreja.

No centro de cada sistema social ou económico deve estar 
a pessoa, imagem de Deus, criada para dominar o universo. 
Quando a pessoa é posta de lado e chega o deus dinheiro, 
dá-se esta inversão de valores. Não existe pior pobreza mate-
rial do que aquela que não permite ganhar o pão e que priva 
da dignidade do trabalho. O desemprego juvenil, a informa-
lidade e a falta de direitos laborais não são inevitáveis: são o 
resultado de uma prévia opção social, de um sistema econó-
mico que coloca os benefícios acima do homem — se o bene-
fício é económico —, acima da humanidade ou do homem; 
são efeitos de uma cultura do descarte, que considera o ser 
humano em si como um bem de consumo, que se pode usar  
e deitar fora depois.

Hoje, ao fenómeno da exploração e da opressão soma-se 
uma nova dimensão, uma variante gráfica e dura da injustiça 
social: aqueles que não se podem integrar, os excluídos, são 
refugo, são «excedentes».

dIscurso, 

28 de outubro de 2014
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sapatos vermelhos

Contou-me um cardeal, meu amigo, que foi abordado por 
uma senhora, muito preocupada — muito católica, um pouco 
rígida, essa senhora, mas boa, católica —, que lhe perguntou 
se era verdade que na Bíblia se falava de um Anticristo. E ele 
explicou-lhe. Isso também vem no Apocalipse, não? E, depois, 
perguntou se era verdade que se falava de um antipapa…

«Mas porque é que me faz essa pergunta?», perguntou 
o cardeal. «Porque eu tenho a certeza que o Papa Francisco  
é o antipapa.» «E porquê?», perguntou ele, «De onde lhe  
vem essa ideia?» «Eeeh… porque não usa os sapatos ver- 
melhos!»

É assim, isto é histórico… Os motivos para pensar se uma 
pessoa é comunista, se não é comunista… Eu tenho a certeza 
de que nunca disse nada que não conste da Doutrina social 
da Igreja. No outro voo de regresso da viagem à América 
Latina, uma jornalista disse-me, referindo-se a quando eu falei 
aos Movimentos Populares: «O senhor estendeu a mão a esse 
Movimento Popular, mas a Igreja segui-lo-á?» E eu respondi: 
«Eu é que sigo a Igreja»… E nisso creio que não erro, creio 
que nunca disse nada que não conste da Doutrina social da 
Igreja.

As coisas podem ser explicadas. Talvez uma explicação 
tenha dado a impressão de eu ser um bocadinho mais de 
«esquerda», mas terá sido um erro de interpretação. Não.  
A minha doutrina, sobre isto tudo, sobre a Laudato si’, sobre 
o imperialismo económico e tudo isto, é a da Doutrina social 
da Igreja. E, se for necessário que eu recite o Credo, estou 
disposto a fazê-lo!

conferêncIa de Imprensa durante o voo de cuba a wasHIngton,

22 de setembro de 2015
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solicitude para com os pobres

Se eu repetisse algumas passagens das homilias dos primeiros 
Padres da Igreja, do século ii ou iii, sobre como se devem tratar 
os pobres, haveria logo alguém a acusar-me de estar a fazer 
uma homilia marxista.

«Não é do que é teu que tu ofereces ao pobre; tu só lhe 
devolves aquilo que lhe pertence. Pois aquilo de que tu te 
aproprias foi dado em comum para uso de todos. A terra 
foi dada a todos, e não só aos ricos.» São palavras de Santo 
Ambrósio, que serviram ao Papa Paulo VI para afirmar, na 
Populorum progressio, que a propriedade privada não consti-
tui, para ninguém, um direito incondicional e absoluto, e que 
ninguém está autorizado a reservar para seu uso exclusivo 
aquilo que ultrapassa a sua necessidade, quando os outros 
carecem do necessário.

Afirmava são João Crisóstomo: «Não partilhar os pró-
prios bens com os pobres significa roubá-los e privá-los da 
vida. Os bens que possuímos não são nossos, mas deles».

Como se pode ver, esta solicitude para com os pobres está 
no Evangelho e está na tradição da Igreja — não é uma inven-
ção do comunismo.

A Igreja, quando convida a vencer aquilo a que eu tenho 
chamado a «globalização da indiferença», está longe de qual-
quer interesse político e de qualquer ideologia: unicamente 
movida pelas palavras de Jesus, quer oferecer o seu contributo 
para a construção de um mundo onde as pessoas se guardam 
mutuamente e cuidam umas das outras. 

entrevIsta a la stampa, 

outubro de 2014
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ecumenismo  
e outras religiões

Isto é o ecumenismo espiritual:  
rezar juntos, trabalhar juntos.

conferêncIa de Imprensa durante  

o voo de regresso da turquIa, 

30 de novembro de 2014

o patriarca bartolomeu

Com Bartolomeu, falámos da unidade: a unidade, porém, faz-
-se ao longo do caminho, a unidade é um caminho.

Nós nunca podemos fazer a unidade num congresso de 
teologia. E ele disse-me que é verdade aquilo que eu já sabia, 
que Atenágoras disse a Paulo VI: «Nós caminhamos juntos, 
tranquilos, e, a todos os teólogos, metemo-los numa ilha, para 
que discutam entre si, enquanto nós caminhamos na vida!» 
Foi isso que Bartolomeu me contou nestes dias.

Caminhar juntos, rezar juntos, trabalhar juntos em tantas  
coisas que podemos fazer juntos, ajudar-nos juntos… Por exem- 
plo, com as igrejas. Em Roma e em tantas outras cidades, mui-
tos ortodoxos usam igrejas católicas, neste ou naquele horário, 
como uma ajuda para esse caminhar juntos.

Outra coisa de que falámos, em relação à qual talvez o 
Conselho pan-ortodoxo faça alguma coisa, foi da data da 
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Páscoa… porque é um bocadinho ridículo: «Diz-me cá, o teu 
Cristo, quando é que ressuscita?» «Na próxima semana.»  
«O meu ressuscitou na semana passada…»

Sim, a data da Páscoa é um sinal de unidade. E, com 
Bartolomeu, falamos como irmãos. Queremo-nos bem, con-
tamos um ao outro as dificuldades do nosso governo. Outra 
coisa de que falámos bastante foi do problema da ecologia:  
ele está muito preocupado e eu também… Falámos bastante 
de fazer um trabalho conjunto sobre esse problema.

conferêncIa de Imprensa durante o voo de regresso da terra santa,

26 de maio de 2014

ecumenismo do sangue

Nestes primeiros nove meses, recebi a visita de tantos irmãos 
ortodoxos: Bartolomeu, Hilarião, o teólogo Zizioulas, o copta 
Tawadros… Este último é um místico, entrava na capela, tira-
va os sapatos e punha-se a rezar. Senti-me irmão deles. Eles 
têm a sucessão apostólica, recebi-os como a irmãos bispos. 
Sinto dor por ainda não podermos celebrar a eucaristia jun-
tos, mas há amizade.

Creio que o caminho é este: amizade, trabalho comum e 
rezar pela unidade. Abençoamo-nos uns aos outros, um irmão 
abençoa o outro, um irmão chama-se Pedro e o outro chama-
-se André, Marcos, Tomé…

Para mim, o ecumenismo é prioritário. Hoje, existe o ecume- 
nismo do sangue. Nalguns países, matam os cristãos por estes 
usarem uma cruz ou terem uma Bíblia, e, antes de os mata-
rem, não lhes perguntam se são anglicanos, luteranos, católi-
cos ou ortodoxos. O sangue está misturado. Para aqueles que 
matam, somos cristãos. Unidos pelo sangue, mesmo que entre 
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nós ainda não consigamos dar os passos necessários para a 
unidade, talvez por ainda não ser o momento certo.

A unidade é uma graça que se deve pedir.
Eu conhecia, em Hamburgo, um pároco que seguia a causa 

de beatificação de um sacerdote católico, decapitado pelos 
nazis por dar catequese às crianças. Atrás dele, na fila dos con- 
denados, havia um pastor luterano, morto pelo mesmo motivo.  
O seu sangue misturou-se. Contou-me esse pároco que tinha 
ido ter com o bispo e lhe tinha dito: «Eu continuo a seguir a 
causa, mas de ambos, não só do católico». Isto é o ecumenis-
mo do sangue.

Ainda hoje existe, basta ler os jornais. Aqueles que matam 
os cristãos não lhes pedem o bilhete de identidade para sabe-
rem em que Igreja foram batizados. Devemos tomar em con-
sideração esta realidade.

entrevIsta a la stampa, 

16 de dezembro de 2013

diálogo com o islão

Nesta época, adquire uma importância notável a relação com 
os crentes do islão — hoje particularmente presentes em mui-
tos países de tradição cristã, onde podem celebrar livremente 
o seu culto e viver integrados na sociedade.

Nunca devemos esquecer que eles, professando ter a fé de 
Abraão, adoram connosco um Deus único, misericordioso, 
que julgará os homens no Juízo Final. Os escritos sagrados  
do islão conservam parte dos ensinamentos cristãos; Jesus 
Cristo e Maria são objeto de profunda veneração e é admirá-
vel ver como jovens e velhos, mulheres e homens do islão são 
capazes de dedicar diariamente tempo à oração e de participar 
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fielmente nos seus ritos religiosos. Ao mesmo tempo, muitos 
deles estão profundamente convencidos de que a sua vida, na 
sua totalidade, é de Deus e para Deus. Reconhecem também 
a necessidade de responder a Deus com um empenho ético e 
com a misericórdia para com os mais pobres.

evangelII gaudIum, 

n.º 252

a porta da oração

A oração pela paz organizada no Vaticano não foi de modo 
algum um fracasso. Primeiro, a iniciativa não foi minha: a 
iniciativa de rezarmos juntos foi dos dois presidentes, do Presi- 
dente do Estado de Israel e do Presidente do Estado da Palestina.  
Eles tinham-me dado conhecimento desse desejo. Depois, que-
ríamos fazer o encontro ali, na Terra Santa, mas não consegui-
ram encontrar o local apropriado porque o custo político de 
cada um era muito alto, se fosse na parte contrária. Então, dis-
seram-me: «Vamos fazê-lo no Vaticano, e nós também vimos!»

Estes dois homens são homens de paz, são homens que acre- 
ditam em Deus, e têm vivido tantas coisas feias, tantas coisas 
feias, que eu estou convencido de que o único caminho para 
resolver o que ali se passa é a negociação, o diálogo, a paz.

Terá sido um fracasso? Não, eu creio que a porta está 
aberta. Os quatro, como representantes, incluindo eu… Qui- 
semos que ali estivesse também Bartolomeu, como chefe da 
ortodoxia; como Patriarca ecuménico, era bom que ele esti-
vesse connosco. 

Foi aberta a porta da oração. E diz-se: «Deve-se rezar».
É um dom, a paz é um dom, um dom que se merece com 

o nosso trabalho, mas um dom. E dizer à humanidade que,  
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a par do caminho das negociações e do diálogo, que são im- 
portantes, também há o caminho da oração. Depois, aconte-
ceu o que aconteceu. Mas isso é conjuntural. Aquele encontro, 
pelo contrário, não era conjuntural: é um passo fundamental 
de atitude humana — a oração.

Agora, o fumo das bombas e das guerras não deixa ver a 
porta, mas a porta mantém-se aberta desde aquele momento. 
E, assim como eu creio em Deus, também creio que o Senhor 
olha para essa porta e olha para quantos rezam e para quan-
tos lhe pedem que Ele nos ajude.

conferêncIa de Imprensa durante o voo de regresso da coreIa,

18 de agosto de 2014

a primeira experiência de ecumenismo

Quando eu era criança — naquele tempo, há setenta anos —, 
todos os protestantes iam para o Inferno, todos. Era o que 
nos diziam.

E lembro-me da primeira experiência de ecumenismo que  
tive. Tinha quatro ou cinco anos — mas ainda me lembro, ainda 
o estou a ver — e ia pela rua com a minha avó, de mão dada 
com ela. No outro passeio, vinham duas senhoras do Exército 
da Salvação, com aquele chapéu que costumavam usar, com 
um laço ou qualquer coisa assim, que hoje já não usam. 
Perguntei à minha avó: «Diz-me cá, avó, aquelas são freiras?» 
E ela respondeu-me isto: «Não, são protestantes, mas são boas». 
Foi a primeira vez que ouvi falar bem de uma pessoa de outra 
religião, de um protestante.

Naquele tempo, na catequese, diziam-nos que todos eles 
iam para o Inferno. Mas creio que a Igreja cresceu muito na 
consciência do respeito, nos valores.
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Quando lemos aquilo que nos diz o Concílio Vaticano II 
sobre os valores nas outras religiões — sobre o respeito —, 
vemos que a Igreja cresceu muito nesse sentido.

É verdade que houve tempos obscuros na história da Igreja, 
devemos dizê-lo sem vergonha porque também nós estamos 
num caminho de conversão contínua: do pecado à graça, sem-
pre. E essa inter-religiosidade como irmãos, respeitando-nos 
sempre, é uma graça.

conferêncIa de Imprensa durante o voo para manIla,

15 de janeiro de 2015 

na mesquita

Eu fui à Turquia como peregrino, não como turista. E o motivo  
principal foi, precisamente, a festa de hoje: vim, precisamente, 
para celebrá-la com o Patriarca Bartolomeu, por um motivo 
religioso.

Mas, depois, quando fui à mesquita, não podia dizer: «Não,  
agora sou turista». Não, era tudo religioso. E vi aquela mara-
vilha! O mufti explicou-me bem as coisas, com muita doçura 
e também com o Corão, onde se falava de Maria e de João 
Batista… Explicou-me tudo…

Naquele momento, senti necessidade de rezar. Então, disse: 
«Vamos rezar um pouco?» «Vamos, sim», respondeu ele. E eu  
rezei: pela Turquia, pela paz, pelo mufti… Por todos… Por mim,  
porque preciso… Rezei de verdade… E rezei sobretudo pela 
paz. Disse: «Senhor, vamos pôr termo à guerra…» Assim, foi 
um momento de oração sincera.

conferêncIa de Imprensa durante o voo de regresso da turquIa,

30 de novembro de 2014
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a busca da unidade

Infelizmente, nós vemos que no caminho da história, inclusive  
agora, nem sempre vivemos a unidade. Às vezes, surgem incom- 
preensões, conflitos, tensões, divisões que a ferem, e, então, 
a Igreja não tem o rosto que gostaríamos, não manifesta a 
caridade, aquilo que Deus quer.

Somos nós que criamos as dilacerações! E se olharmos para  
as divisões que ainda há entre os cristãos, católicos, ortodo-
xos, protestantes… sentimos a dificuldade de tornar plena-
mente visível essa unidade.

Deus dá-nos a unidade, mas nós muitas vezes temos difi-
culdade em vivê-la. É preciso procurar, construir a comunhão, 
educar para a comunhão, superar incompreensões e divisões, 
a começar pela família, pelas realidades eclesiais, inclusive no 
diálogo ecuménico.

O nosso mundo tem necessidade de unidade; é uma época 
em que todos nós temos essa necessidade de unidade, temos 
necessidade de reconciliação, de comunhão… e a Igreja é casa 
de comunhão.

Humildade, doçura, magnanimidade, amor para conservar 
a unidade! São estes, são estes os caminhos, os verdadeiros 
caminhos da Igreja. Escutemo-los uma vez mais. Humildade 
contra a vaidade, contra a soberba, humildade, doçura, mag-
nanimidade, amor para conservar a unidade. A riqueza daqui-
lo que nos une!

E isto é uma verdadeira riqueza: aquilo que nos une, não 
aquilo que nos divide.

audIêncIa, 

25 de setembro de 2013
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o drama do desemprego

O problema do trabalho é grave devido  
às altas taxas de desemprego juvenil e porque,  

por vezes, o próprio trabalho não é digno.

twItter, 

3 de maio de 2016

trabalho e progresso tecnológico

Somos chamados ao trabalho desde a nossa criação. Não se 
deve tentar substituir cada vez mais o trabalho humano pelo 
progresso tecnológico: agindo assim, a humanidade condenar-
-se-ia a si própria.

O trabalho é uma necessidade, faz parte do sentido da vida 
nesta terra, caminho de amadurecimento, de desenvolvimento 
humano e de realização pessoal.

Nesse sentido, ajudar os pobres com o dinheiro deve ser 
sempre um remédio provisório para fazer frente a emergên-
cias. O verdadeiro objetivo deveria ser sempre permitir-lhes 
ter uma vida digna mediante o trabalho. Todavia, a orienta-
ção da economia tem favorecido um tipo de progresso tecno-
lógico destinado a reduzir os custos da produção, devido à 
diminuição dos postos de trabalho que são substituídos pelas 
máquinas. Eis outro modo pelo qual a ação do ser humano se 
pode virar contra si mesmo.

Quem sou eu para julgar 240 paginas copy.indd   215 10/02/17   10:39



216

Papa Francisco

A redução dos postos de trabalho também exerce um im- 
pacto negativo no plano económico através da erosão progres- 
siva do «capital social», ou seja, daquele conjunto de relações 
de confiança, de fiabilidade, de respeito pelas regras, indispen-
sáveis a qualquer forma de convivência civil.

Em suma, os custos humanos também são sempre custos 
económicos e as disfunções económicas também implicam 
sempre custos humanos.

Renunciar a investir nas pessoas para obter um maior 
lucro imediato é um péssimo negócio para a sociedade.

laudato sI’, 

n.º 128

educar para a honestidade

Educar ajuda a não ceder frente aos enganos de quem quer 
dar a entender que o trabalho, o empenho quotidiano, o dom 
de nós mesmos e o estudo não têm valor.

Hoje, no mundo do trabalho — como em cada ambien-
te —, é urgente educar, ensinando a percorrer o caminho, 
luminoso e exigente, da honestidade, fugindo aos atalhos dos 
favoritismos e das recomendações. Subjacente a isso está a 
corrupção. Há sempre essas tentações, pequenas ou grandes, 
mas trata-se sempre de «compras-e-vendas morais» indignas 
do homem: devem ser rejeitadas, habituando o coração a per-
manecer livre. Caso contrário, geram uma mentalidade falsa e 
nociva, que deve ser combatida: a mentalidade da ilegalidade 
que conduz à corrupção da pessoa e da sociedade.

A ilegalidade é como um polvo que não se vê: está escondi- 
do, submerso, mas, com os seus tentáculos, agarra e envenena, 
contaminando e fazendo muito mal.

Quem sou eu para julgar 240 paginas copy.indd   216 10/02/17   10:39



217

Quem Sou Eu para Julgar?

Educar é uma grande vocação: como são José ensinou 
a Jesus a arte da carpintaria, também vós sois chamados a 
ajudar as novas gerações a descobrirem a beleza do trabalho 
verdadeiramente humano.

dIscurso, 

16 de janeiro de 2016

os novos excluídos

O trabalho não é apenas uma vocação da pessoa individual, 
mas é a oportunidade de entrar em relação com os outros: 
qualquer forma de trabalho pressupõe uma ideia sobre a rela-
ção que o ser humano pode ou deve estabelecer pessoalmente 
com o outro. O trabalho deveria unir as pessoas, não as deve-
ria afastar, tornando-as fechadas e distantes. Ocupando mui-
tas horas do dia, também nos dá a oportunidade de partilhar 
o dia a dia, de nos interessarmos por quem está ao nosso lado, 
de recebermos como um dom e como uma responsabilidade a 
presença dos outros.

Hoje, pelo contrário, há pessoas que gostariam de trabalhar,  
mas que não conseguem, e que até têm dificuldade em comer. 
Os jovens que não trabalham são, verdadeiramente, «os novos  
excluídos do nosso tempo». Pensai que nalguns países da 
Europa, desta nossa Europa tão culta, a juventude chega a atin- 
gir 40% de desemprego, 47% noutros países, 50% noutros.

Mas o que faz um jovem que não trabalha? Aonde irá parar?  
Às dependências, às doenças psíquicas, aos suicídios juvenis. 
Isto é um drama: é o drama dos novos excluídos do nosso 
tempo. E são privados da sua dignidade.

A justiça humana requer o acesso ao trabalho para todos. 
A misericórdia divina também nos interpela: frente às pessoas 
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em dificuldade e a situações duras — penso também nos jovens 
para os quais casar ou ter filhos é um problema porque não 
têm um emprego suficientemente estável ou uma casa —, não 
serve fazer prédicas; pelo contrário, deve-se transmitir-lhes 
esperança, reconfortá-las com a nossa própria presença, apoiá- 
-las com ajuda concreta.

dIscurso, 

16 de janeiro de 2016

trabalho não declarado

Na origem do movimento cooperativista italiano, muitas coope- 
rativas agrícolas e de crédito, já no século xix, foram sabia-
mente fundadas e promovidas por sacerdotes e por párocos. 
Ainda hoje, em várias dioceses italianas, continua a recorrer-
-se à cooperação como remédio eficaz contra o problema do 
desemprego e as várias formas de mal-estar social.

Hoje, há uma regra, não digo normal, habitual… mas, mui- 
tas vezes, vê-se isto: «Procuras trabalho? Vem, vem para esta  
empresa». Onze horas, dez horas de trabalho, seiscentos euros.  
«Agrada-te? Não te agrada? Vai para casa.»

Que fazer neste mundo que funciona assim? Porque há a fila,  
a fila de gente que procura trabalho: se não te agrada, àquele 
agradará. É a fome. A fome faz-nos aceitar aquilo que nos 
dão, o trabalho não declarado…

Para dar um exemplo, eu gostaria de perguntar, relativa-
mente ao pessoal doméstico: quantos homens e mulheres que 
trabalham como pessoal doméstico descontam para a segu-
rança social para terem a reforma?

O meu pensamento fixa-se, antes de mais, nos jovens, pois 
sabemos que o desemprego juvenil é dramaticamente elevado, 
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mas pensemos também nas inúmeras mulheres que têm neces-
sidade e vontade de se inserir no mundo do trabalho. Não 
esqueçamos os adultos que muitas vezes ficam prematuramente  
sem trabalho. «O que é que tu és?» «Sou engenheiro.» «Ah, que  
bom, que bom. Quantos anos tens?» «Quarenta e nove.» «Não  
serves, vai-te embora.»

Isso acontece todos os dias. Além das novas empresas,  
vejamos também as empresas que estão em dificuldade, aque-
las a que convém deixar «morrer» os seus velhos proprie- 
tários, mas que podem reviver graças às iniciativas a que  
vós chamais Workers buy out, «empresas recuperadas»,  
na minha língua, empresas salvas. E eu sou fã das empresas 
recuperadas!

dIscurso, 

28 de fevereiro de 2015

o escândalo

Uma visão económica exclusivamente orientada para o lucro 
e o bem-estar material — como a experiência nos mostra 
diariamente — é incapaz de contribuir de modo positivo para 
uma globalização que favoreça o desenvolvimento integral 
dos povos do mundo, uma justa distribuição dos recursos,  
a garantia de trabalho digno e o crescimento da iniciativa pri- 
vada e das empresas locais.

Uma economia da exclusão e da desigualdade tem susci-
tado um maior número de pobres e de pessoas descartadas 
como improdutivas e inúteis.

Os efeitos também são percebidos nas sociedades mais 
desenvolvidas, onde o crescimento percentual da pobreza e a 
decadência social representam uma séria ameaça para as  
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famílias, para a classe média, que se contrai, e, de modo par-
ticular, para os jovens.

Os índices de desemprego juvenil constituem um escân-
dalo que não só precisa de ser enfrentado, antes de mais, em 
termos económicos, mas que também deve ser enfrentado,  
e de forma não menos urgente, como uma doença social, visto 
que à nossa juventude é roubada a esperança, sendo desper-
diçados os seus grandes recursos de energia, de criatividade  
e de intuição.

dIscurso,

13 de maio de 2016

a visão economicista

Para poder incidir sobre a realidade, o homem é chamado a 
exprimir o trabalho segundo a lógica que lhe é mais própria 
— a relacional. A lógica relacional, ou seja, ver sempre, no 
fim do trabalho, o rosto do outro e a colaboração responsável 
com outras pessoas.

Ali, onde, devido a uma visão economicista, se pensa no 
homem segundo uma perspetiva egoísta e nos outros como 
meios e não como fins, o trabalho perde o seu sentido pri-
mário de continuação da obra de Deus; por isso, é obra de 
um ídolo. A obra de Deus, pelo contrário, destina-se a toda a 
humanidade, para que todos dela possam beneficiar.

Em cada dia, encontrais pessoas que perderam o trabalho 
— isso faz chorar — ou que andam à procura de emprego. 
E aceitam tudo o que aparece. Quantas pessoas em busca de 
emprego, pessoas que querem levar o pão para casa… não só 
comer, mas levar o que comer, a dignidade é isso. O pão para 
a sua família. É preciso dar uma resposta a essas pessoas.
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Em primeiro lugar, devemos oferecer-lhes a nossa proximi-
dade, a nossa solidariedade. Mas, depois, também se lhes deve 
dar oportunidades e instrumentos adequados.

dIscurso, 

23 de maio de 2015

trabalho criativo

Cada homem encerra em si uma original e única capacidade 
de extrair de si próprio, e das pessoas que trabalham consigo, 
o bem que Deus lhe pôs no coração. Cada homem e cada 
mulher é «poeta», capaz de fazer criatividade. É isso que sig-
nifica ser poeta.

Isso só pode acontecer, porém, quando se permite que o 
homem exprima com liberdade e criatividade alguma forma 
de empreendimento, de trabalho colaborativo desenvolvido 
em comunidade, que lhe permita, a ele e a outras pessoas, 
alcançar o seu pleno desenvolvimento económico e social.

Não podemos cortar as asas a quantos, sobretudo jovens, 
têm tanto para dar com a sua inteligência e capacidade; eles 
devem ser libertados dos pesos que os oprimem e impedem de 
entrar, de pleno direito e quanto antes, no mundo do trabalho.

dIscurso, 

23 de maio de 2015

trabalho livre

Devemos fazer com que, mediante o trabalho, o ser humano 
exprima e reforce a dignidade da sua própria vida.
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A verdadeira liberdade do trabalho significa que o homem, 
prosseguindo a obra do Criador, faz com que o mundo reen-
contre o seu fim: ser obra de Deus que, no trabalho realizado, 
encarna e prolonga a imagem da sua presença na criação e na 
história do homem.

Com demasiada frequência, pelo contrário, o trabalho é 
refém de opressões a vários níveis: do homem sobre o outro 
homem, de novas organizações esclavagistas que oprimem os 
mais pobres; de modo particular, muitas crianças e muitas 
mulheres são vítimas de uma economia que as obriga a um 
trabalho indigno, contradizendo a criação na sua beleza e na 
sua harmonia.

Devemos fazer com que o trabalho não seja instrumento 
de alienação, mas de esperança e de vida nova. Ou seja, que 
o trabalho seja livre.

dIscurso, 

23 de maio de 2015
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ambiente e ecologia

A nossa casa comum é como uma irmã  
com a qual partilhamos a existência.

laudato sI’, 

n.º 1

guardiões da natureza

Por um lado, a natureza está à nossa disposição, podemos 
usufrui-la, fazendo bom uso dela; por outro, não somos os seus 
donos. Somos guardiões, mas não donos.

Devemos amá-la e respeitá-la; por isso, embora muitas vezes  
sejamos guiados pela soberba do domínio, da posse, da mani-
pulação, da exploração, não a «guardamos», não a respeita-
mos, não a consideramos um dom gratuito do qual devemos 
cuidar.

Respeitar o ambiente significa, porém, não só limitar-se a  
evitar usá-lo mal, mas também utilizá-lo em vista do bem.

Penso sobretudo no setor agrícola, chamado a dar sus- 
tento e nutrição ao homem. Não se pode tolerar que milhões 
de pessoas do mundo morram de fome, enquanto toneladas 
de géneros alimentares são descartadas diariamente das nos-
sas mesas.

Além disso, respeitar a natureza recorda-nos que o próprio 
homem constitui uma parte fundamental da mesma. A par de 
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uma ecologia ambiental, também é necessária uma ecologia 
humana, feita de respeito pela pessoa.

dIscurso no parlamento europeu, 

25 de novembro de 2014

o destino dos mais pobres

O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se juntos 
— e não poderemos enfrentar adequadamente a degradação 
ambiental se não prestarmos atenção às causas que estão 
relacionadas com a degradação humana e social. Com efeito, 
a deterioração ambiental e da sociedade atinge de modo espe-
cial os mais débeis do planeta.

Por exemplo, o esgotamento das reservas piscatórias pena-
liza de modo especial aqueles que vivem da pesca artesanal e  
que não dispõem de meios para substituí-la; a poluição da água  
atinge em particular os mais pobres, que não têm a possibili-
dade de comprar água engarrafada; e o aumento do nível do 
mar atinge sobretudo as populações costeiras empobrecidas, 
que não têm possibilidades de se mudar. O impacto dos dese-
quilíbrios atuais manifesta-se também na morte prematura de 
muitos pobres, nos conflitos gerados pela falta de recursos e 
em tantos outros problemas que não encontram espaço sufi-
ciente nas agendas do mundo.

Muitas vezes não se tem uma consciência clara dos proble-
mas que atingem de modo particular os excluídos. Eles cons-
tituem a maior parte do planeta, são milhares de milhões de 
pessoas. Hoje, são mencionados nos debates políticos e econó-
micos internacionais, mas na maior parte das vezes parece que 
os seus problemas se apresentam como um apêndice, como 
uma questão que se acrescenta quase que por obrigação ou de 
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maneira periférica… quando não são vistos como um mero 
dano colateral. Com efeito, no momento da atuação concreta, 
eles permanecem com frequência no último lugar.

laudato sI’, 

n.os 48, 49

ecologia humana

O que significa cultivar e guardar a terra? Porventura, estamos 
verdadeiramente a cultivar e a guardar a criação? Ou estamos a  
explorá-la e a transcurá-la?

O verbo «cultivar» faz-me lembrar o cuidado que o  
agricultor tem pela sua terra para que dê fruto e este seja 
partilhado: quanta solicitude, paixão e dedicação! Cultivar e 
guardar a criação é uma recomendação feita por Deus não 
só no início da história, mas a cada um de nós. Faz parte do 
seu projeto; quer dizer fazer crescer o mundo com respon- 
sabilidade, transformá-lo num jardim, num lugar habitável 
para todos.

Nós, pelo contrário, estamos a perder a atitude do assom-
bro, da contemplação, da escuta da criação.

Contudo, o «cultivar e guardar» não compreende apenas 
a relação entre nós e o ambiente, entre o homem e a criação; 
também diz respeito às relações humanas.

Nós estamos a viver um momento de crise; vemo-lo no  
ambiente, mas sobretudo no homem. A pessoa humana está 
em perigo. Isto é verdade, a pessoa humana, hoje, está em 
perigo, daí a urgência da ecologia humana! E o perigo é 
grave, porque a causa do problema não é superficial, mas pro- 
funda: não é apenas uma questão de economia, mas de ética  
e de antropologia. Aquilo que hoje manda não é o homem, 
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mas o dinheiro. O dinheiro é que manda. E Deus, nosso Pai, 
confiou-nos a nós, e não ao dinheiro, a missão de guardar a 
Terra… a nós: aos homens e às mulheres.

Nós temos essa missão!

audIêncIa, 

5 de junho de 2013

os Jovens e o ambiente

Vós, jovens, sois chamados a dar um contributo no cuidado 
a prestar ao ambiente. Sois chamados a cuidar da criação não 
só como cidadãos responsáveis, mas também como seguidores 
de Cristo!

O respeito pelo ambiente não requer simplesmente que se  
usem produtos não poluentes ou que se recicle. Esses são aspe-
tos importantes, mas não suficientes.

Precisamos de ver, com os olhos da fé, a beleza do plano de 
salvação de Deus, a ligação entre o ambiente natural e a dig-
nidade da pessoa humana. O homem e a mulher são criados 
à imagem e semelhança de Deus, e foi-lhes confiado, a eles, o 
domínio sobre a criação (cf. Gn 1, 26–28). Como administra-
dores da criação, somos chamados a fazer da Terra um jardim 
maravilhoso para a família humana.

Quando destruímos as nossas florestas, devastamos o solo 
e poluímos os mares — estamos a trair essa nobre chamada.

Queridos jovens, o uso correto e a correta gestão dos re- 
cursos naturais é uma missão urgente, e vós tendes um impor-
tante contributo a dar.

dIscurso aos Jovens das fIlIpInas, 

18 de janeiro de 2015
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a missão dos cristãos

Se tivermos em conta a complexidade da crise ecológica e das 
suas múltiplas causas, deveremos reconhecer que as soluções 
não podem vir de um único modo de interpretar e transformar 
a realidade.

É necessário recorrer também às diversas riquezas cultu-
rais dos povos, à arte e à poesia, à vida interior e à espiritua-
lidade. Se quisermos construir uma verdadeira ecologia que 
nos permita reparar tudo aquilo que temos destruído, nenhum 
ramo das ciências e nenhuma forma de sabedoria pode ser 
transcurada — nem sequer a religiosa, com a sua linguagem 
própria. Além disso, a Igreja Católica está aberta ao diálo-
go com o pensamento filosófico, e isso permite-lhe elaborar 
várias sínteses entre fé e razão.

No que diz respeito às questões sociais, isso pode ser 
constatado no desenvolvimento da doutrina social da Igreja, 
chamada a enriquecer-se cada vez mais a partir dos novos 
desafios.

As convicções de fé oferecem aos cristãos, e em parte 
também a outros crentes, elevadas motivações para cuidar da 
natureza e dos irmãos e irmãs mais frágeis.

Se o simples facto de serem humanas leva as pessoas a 
cuidar do ambiente do qual fazem parte, os cristãos, em par-
ticular, apercebem-se que a sua missão no âmbito da criação 
e os seus deveres em relação à natureza e ao Criador fazem 
parte da sua fé.

Portanto, é um bem para a humanidade e para o mundo 
que nós, crentes, reconheçamos melhor os deveres ecológicos 
que brotam das nossas convicções.

laudato sI’, 

n.os 63, 64
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mundo natural e mundo humano

A destruição do ambiente humano é uma coisa muito séria não  
só porque Deus confiou o mundo ao ser humano, mas porque 
a própria vida humana é uma dádiva que deve ser protegida 
de várias formas de degradação.

Cada aspiração a cuidar do mundo e a melhorá-lo requer 
uma mudança profunda dos estilos de vida, dos modelos de 
produção e de consumo, das estruturas consolidadas de poder 
que hoje regem as sociedades.

O autêntico desenvolvimento humano possui um caráter 
moral e pressupõe o pleno respeito pela pessoa humana… 
Mas também deve prestar atenção ao mundo natural e ter em 
conta a natureza de cada ser e da sua mútua interligação num 
sistema ordenado.

Portanto, a capacidade de o ser humano transformar a 
realidade deve desenvolver-se com base na primeira doação 
original das coisas por parte de Deus.

laudato sI’, 

n.º 5

ambiente e guerras

É previsível que, frente ao esgotamento de alguns recursos, se 
vá criando um cenário favorável para novas guerras, disfarça-
das sob nobres reivindicações.

A guerra provoca sempre graves danos ao ambiente e à 
riqueza cultural dos povos, e os riscos tornam-se enormes 
quando se pensa nas armas nucleares e nas armas biológicas. 
Com efeito, apesar de acordos internacionais que proíbem a 
guerra química, bacteriológica e biológica, a verdade é que, 
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nos laboratórios, continua a investigação com vista ao desen-
volvimento de novas armas ofensivas, capazes de alterar os 
equilíbrios naturais.

Requer-se da política uma maior atenção no sentido de 
prevenir e resolver as causas que podem dar origem a novos 
conflitos. Todavia, o poder ligado à finança é o que mais 
resiste a tal esforço, e os desígnios políticos muitas vezes não 
têm amplitude de horizontes. Por que razão se quer manter, 
hoje, um poder que será recordado pela sua incapacidade de 
intervir quando era urgente e necessário fazê-lo?

laudato sI’, 

n.º 57
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Os melhores livros  
do Papa Francisco  
estão na Nascente
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Este livro convida a uma meditação profunda sobre os 
temas mais prementes da sociedade atual.

Nas palavras do Papa Francisco, cada um dos nossos atos 
tem uma consequência, e até o mais pequeno vestígio de injus-
tiça e de maldade pode ser uma ameaça para o mundo.

Os insistentes apelos do Papa em defesa da dignidade e 
dos direitos humanos são o principal tema dos ensinamentos 
reunidos neste livro.
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Um livro que pretende sensibilizar os crentes e todos os 
homens de boa vontade sobre as dramáticas condições atuais 
do planeta, e que ensina a respeitar a Terra e a agir a nível 
político e económico, ético e espiritual.
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Abordando os temas mais presentes nas mensagens de Sua 
Santidade — a família e a sociedade, os pobres e a injustiça, 
a Igreja enquanto «mãe» —, este livro constitui uma lição 
extraordinária de liberdade e de fé em Deus.
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Resultado de um longo processo de reflexão, esta obra visa 
ajudar a crescer na Fé os crentes e todos os que procuram dar 
um sentido mais pleno à sua vida.
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Este é o primeiro livro de Sua Santidade o Papa Francisco 
publicado em Portugal, e a melhor fonte para conhecer a men-
sagem e os princípios que orientarão o seu pontificado.

A sua brilhante capacidade de análise da realidade leva-o 
a colocar-se, enquanto pastor da Igreja, lado a lado com o 
seu povo, assumindo um compromisso fraternal, através da 
catequese e da educação, pela renovação social.
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