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Audiência com o Papa Francisco, Roma, Itália 

 
 

No dia 02 de Dezembro de 2015, um grupo de irmãs da Casa Mãe participaram da Audiência com o 

Papa. Era uma manhã frita, mas estávamos ansiosas e excitadas para participar deste evento – 

especialmente as estudantes de língua que voltariam logo para suas casas.  

Quando notamos que o presépio já estava montado, embora recém começamos o advento, nossa 

ansiedade crescia sempre mais.  Estávamos tão felizes por termos esta oportunidade única de 

contemplar a preparação do Natal no Coração da Igreja.  

No caminho para o Vaticano, ponderamos que o papa deveria estar cansado, pois voltara 

recentemente da sua viagem à Á frica. Ao invés disso, vimos seu rosto cheio de felicidade e vitalidade 

por causa da experiência que tinha tido. Na sua homilia, ele falou sobre as dificuldades do povo que 

vive em continentes tão sofridos.  Mas enfatizou o maravilhoso exemplo que viu na Á frica: a fé, 

vida e alegria da Igreja.  

Duas coisas tocaram especialmente seu coração. Primeiramente, suas palavras provinham do coração. 

Seus olhos brilhavam e sua voz era vibrante.  Muitas vezes, ele nem lia o texto. Falava para nós. 

Partilhou sua experiência como Pai da Igreja que foi à Á frica em nosso nome e partilhava conosco os 

frutos de sua jornada.  

Segundo, enquanto escutávamos a bênção em tantas línguas, eu lembrava da universalidade da Igreja 

e dos ensinamentos de Jesus.  

Sempre de novo, o Papa sublinhava a graça da vida missionária e pedia, especialmente para a 

juventude, não ter medo de responder a Jesus, que chama pessoas para serem missionárias na Á frica 

e em outros lugares onde Jesus e seu Evangelho ainda não foram proclamados.  Certamente, esta 

experiência marca o início do Advento e a abertura do Ano da Misericórdia de forma especial em 

nossas vidas.  
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