
 

Saudação aos migrantes de língua portuguesa 

“Forçados, como Jesus Cristo, a fugir”  

 

O tema escolhido – “Forçados, como Jesus Cristo, a fugir” – pretende colocar no 
centro da reflexão a experiência de Jesus em criança, também ele deslocado e 
refugiado, juntamente com os pais, encorajando todos a reconhecer Cristo no 
drama dos migrantes.  

“O drama dos deslocados dentro da própria nação”, principalmente daqueles 
“que já vivem em grave estado de pobreza”, é um dos desafios do mundo 
contemporâneo, diz o Papa Francisco. Um drama “muitas vezes invisível, que a 
crise mundial causada pela pandemia de covid-19 exacerbou”, alerta o Papa.  

O Papa Francisco deixa o convite para que todos vejam Jesus dentro dessa 
emergência humanitária, porque as pessoas deslocadas proporcionam “essa 
oportunidade de encontrar o Senhor, mesmo que os nossos olhos sintam 
dificuldade em reconhecê-lo: com as vestes rasgadas, com os pés sujos, com o 
rosto desfigurado, o corpo chagado, incapaz de falar a nossa língua”.  

É-nos colocado o convite de não nos esquecermos de que em cada pessoa que 
bate à nossa porta, o pobre, o faminto, o sedento, o nu, o estrangeiro e todas as 
pessoas vulneráveis, há sempre Jesus Cristo.  

É Jesus Cristo que bate e pede para ser acolhido, para ser servido e amado, e 
essa é a “base cristológica” do nosso acolhimento cristão.  

Mais uma vez somos convidados a encontrar Deus através do seu filho Jesus 
Cristo, que se revela nos mais vulneráveis e desprotegidos, e aponta-nos o 
caminho do amor e acolhimento. Convidados a sermos comunidades verdadei-
ramente abertas que afirmam a sua identidade, sendo porta que escuta e acolhe 
a diversidade daqueles que procuram Cristo; saibamos nós, comunidades de 
língua portuguesa, estarmos disponiveis para nos comprometermos em primeira 
pessoa, sendo indispensável a contribuição e o empenhamento de cada um, 
derrubando os muros que nos impedem de ser Igreja, mãe de todos sem 
fronteiras.  
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