São Paulo - SP, 01 de setembro de 2018.
“Ser o que se é, falar o que se crê, crer no que
se prega, viver o que se proclama até as últimas
consequências”.
Dom Pedro Casaldáliga.
Santíssimo padre,
Com muito respeito e humildade nos dirigimos à vossa santidade para expressar nossa
admiração e alegria pela luz que seu pontificado tem representado para as juventudes do
Brasil e do nosso continente. Nos alegramos e motivamos com seu testemunho e amor pela
causa do Reino. Gratidão por nos ajudar a perceber a Igreja como "morada da esperança",
como um verdadeiro "hospital de campanha", disposta a estar e ser por aqueles e aquelas
que são as/os preferidas/os do Evangelho, as/os pobres.
É clara e notória a necessidade de seguirmos empenhados na construção e testemunho de
uma “Igreja pobre e para os pobres”, sua postura lança ventos de esperança sobre todas/os
aqueles e aquelas que acreditam que uma sociedade mais justa passa pelas mãos das
juventudes que habitam o mundo inteiro, na suas mais diversas expressões e culturas.
Acompanhamos diariamente seu labor e imaginamos o seus desafios, mas temos a certeza
que guiado pelo Espírito Santo, cada vez mais o senhor continuará cumprindo sua missão
de forma sempre mais profética e apaixonada, lançando novas sementes à terra à cada
novo amanhecer!
A convocação do Sínodo que tratará sobre “Os Jovens a fé e o discernimento vocacional” é
a prova de que a Igreja tem se colocado à escutar os clamores das juventudes e dado
testemunho, assim, que a mudança e a transformação de nossas realidades são possíveis
em meio à tantos males que nos afligem.
Sem mais delongas, com nosso jeito simples de ser, queremos nessa humilde mensagem
expressar nossa fidelidade ao Reino que ajudas a anunciar. Nossa fidelidade também a
Vossa Santidade e seu ministério apostólico que se faz nosso pai e pastor. Seguiremos na
oração, rogando a Deus pelo Senhor e sua missão. Também prometemos continuar fazendo
nosso trabalho diário junto aos jovens brasileiros, principalmente empobrecidos, em
comunhão com a proposta de "Igreja em saída" que nos pede.
Reze por nós e nos abençoe! Sinta nossa oração e amor!

Permaneceremos em sintonia e oração.
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