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Entrevista ao jesuíta Frédéric Fornos, diretor internacional 

 

Uma arca para nos salvar 
 

AS INTENÇÕES DE ORAÇÃO DO PAPA PARA 2022 
Un’arca per salvarci - L'Osservatore Romano – 6/2/2021 

 

A oração engloba todas as necessidades humanas e confia-as a 
Deus. Neste "momento Noé" da história, segundo o definiu 
Francisco, a Rede Mundial de Oração do Papa está na vanguarda do 
apoio aos esforços diários por um mundo melhor.  

 

Quais os aspetos mais presentes na preparação das intenções para 2022? 

A preparação é um momento para escutar. E a escuta começa pelo que temos à nossa 
volta. A novidade do tempo que vivemos é esta pandemia que nos afeta a todos, 
independentemente da nossa situação social ou do nosso país: do Extremo Oriente até às 
Américas, passando por toda a Ásia, Europa e África. Mais do que nunca, como diz o Papa 
Francisco na Laudato si', estamos a dar-nos conta de que "tudo está conectado". Neste 
caso, esta experiência comum teve certamente um papel no trabalho preparatório. 

Como sabem, recebemos sugestões de todas as Equipas da Rede Mundial de Oração do 
Papa e de vários departamentos, congregações e outros serviços da Santa Sé. Propomos 
ao Santo Padre os temas recebidos: os desafios que unem várias nações ou os mais 
importantes para a missão da Igreja relativamente ao ano de 2022. Depois de receber o 
material, Francisco dedica algum tempo à oração e ao discernimento, antes de nos 
confiar as suas intenções pela Igreja. Que sejam intenções "de evangelização" ou 
"universais" é relativo, pois todos os desafios da humanidade dizem respeito à missão da 
Igreja e, portanto, à evangelização do mundo de hoje. 

 

Também há referências à pandemia de covid-19? 

Como afirmou o Papa Francisco, "a pandemia de covid-19 é o nosso 'momento Noé', 
sempre e quando encontremos a Arca dos laços que nos unem, da caridade, da pertença 
comum" (Voltemos a sonhar, como disse o Papa Francisco a Austen Ivereigh). Penso, 
portanto, que estas intenções de oração devem situar-se neste momento de crise. Uma 
crise, como dizia o Papa nas suas catequeses intituladas "Curar o Mundo", é uma 
oportunidade para construir algo diferente, para "ajudar a família humana a curar este 
mundo que sofre de graves enfermidades". 

Tudo isto, como disse, está presente nas intenções de 2022, ao mesmo tempo que se 
espera que, até então, a humanidade tenha posto a vacina ao alcance de todos. Portanto, 
o Papa convida-nos a rezar pelos profissionais da saúde na assistência aos doentes e 
idosos, especialmente nos países mais pobres, com o apoio do governo e das 
comunidades locais. Não sabemos como será 2022, mas não restam dúvidas que a saúde 
continuará a ser um bem essencial e continuaremos a ter que cuidar das pessoas mais 
vulneráveis, os doentes e os idosos. 
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Ligado a isto está também o convite do Papa Francisco para rezar e agradecer pela missão 
de muitas religiosas e mulheres consagradas: com frequência, estão na vanguarda, junto 
dos mais pobres e frágeis, e a sua missão é ainda mais preciosa numa sociedade em crise. 
Quão frequentemente são desvalorizadas como mulheres e consagradas, e às vezes o seu 
serviço converte-se em servidão? O Papa leva-as no coração e na oração. E há também 
toda essa parte da humanidade que, em diferentes latitudes, sentiu este momento difícil, 
inclusivamente a nível económico. 

Francisco leva no seu coração, por exemplo, os pequenos e médios empresários atingidos 
pela crise económica e social, e convida-nos a rezar por eles, e também pelas 
organizações de voluntariado que, mais ainda num tempo como este, em que os Estados 
se depararam com emergências imprevistas, fizeram o possível para estar ao serviço do 
bem comum. Mas há outras pandemias mais subtis. Como a da indiferença que costuma 
afetar as crianças "que vivem na rua, vítimas da guerra, órfãs": o Papa reza por elas, para 
que tenham acesso à educação e redescubram o carinho de uma família. 

 

Foram incluídas prioridades? 

Há claramente três intenções que aparecem, como um tríptico, em torno da Jornada 
Mundial das Famílias, a ter lugar em Roma, em junho de 2022: pela fé dos jovens, pelas 
famílias, pelos idosos. Como se neste momento de crise, o Papa – que em 2021 nos 
indicou a fraternidade como bússola – nos convidasse a uma aliança entre gerações, 
especialmente entre os jovens e os idosos, muitas vezes excluídos, para que esta ponte 
abra uma esperança para o futuro. 

Num artigo na «Civiltà Cattolica» (n. 4093), o jesuíta Jean-Pierre Sonnet recorda-nos que 
"desde o início do seu pontificado, o Papa Francisco apareceu como alguém que pedia 
uma nova compreensão entre as gerações, em particular entre avós e netos". É verdade, 
e não é por acaso, que o Papa Francisco gosta de recordar com frequência o profeta Joel: 
«Depois disto, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne: os vossos 
filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vosso anciãos terão sonhos e os vossos jovens 
terão visões» (Jl 3, 1; cf. At 2, 17). A intenção de oração do Papa para julho de 2022 é 
dedicada especialmente às pessoas idosas: o mesmo mês em que que se celebra a 
Jornada mundial dos avós e das pessoas idosas, anunciado pelo Santo Padre nestes 
últimos dias. 

 

Quais são os desafios principais a que é preciso dar resposta no futuro próximo? 

Para sair desta crise mundial, o Papa Francisco deu-nos uma bússola com a sua encíclica 
Fratelli tutti: a fraternidade humana, um caminho de compaixão pelo mundo. As religiões 
podem dar um valioso contributo para a fraternidade. Não é um caminho fácil, diz 
Francisco: "ou somos irmãos ou tudo se desmorona. A fraternidade é a nova fronteira da 
humanidade sobre a qual devemos construir; é o desafio do nosso século" (@Pontifex, 4 
de fevereiro). Para isso, é importante reconhecer o que fere a fraternidade, para a 
podermos curar. Pensemos, por exemplo, na intenção de janeiro de 2022: "Para que 
todas as pessoas que sofrem discriminações e perseguições religiosas encontrem nas 
sociedades onde vivem o reconhecimento dos próprios direitos e da dignidade que nasce 
de ser irmãos".  
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Numa situação de crise como a nossa, existe sempre o risco de se querer salvar sozinho, 
sem os outros, e de os considerar como um perigo, ou de deixar que o medo condicione 
as nossas escolhas, ou de não querer dialogar e procurar um caminho comum. No tempo 
em que vivemos "é importante sonhar juntos (…) como uma única humanidade (...), como 
filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou 
das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos" (Fratelli tutti, 8). A 
sociedade atual, no entanto, apresenta-nos outros desafios que merecem respostas 
cristãs. Alguns são desafios sempre novos, como os que nos coloca a bioética: Francisco 
convida-nos a promover "a defesa da vida com a oração e a ação social". Outros têm 
séculos, mas continuam atuais: como a pena de morte, que lamentavelmente ainda se 
pratica em muitos países, hoje em dia. 

Francisco convida-nos a rezar pela sua abolição, na sequência do que já havia afirmado 
em Fratelli tutti e especificado no Catecismo da Igreja Católica: "A Igreja está decidida a 
propor a sua abolição em todo o mundo". Em 2022, dedicar-se-á um mês inteiro de 
oração a este desafio. Com todos estes desafios para a humanidade, neste "momento 
Noé" que estamos a viver, é necessária mais do que nunca a reforma da Igreja, ou seja, 
um processo de conversão espiritual. [É por isso que estamos a iniciar o Caminho Sinodal 
que nos conduzirá ao próximo Sínodo dos Bispos, em Outubro de 2023. Várias intenções 
de oração acompanham-nos nesta viagem]1, em particular, em Outubro de 2022 o Papa 
convida-nos a rezar por uma Igreja aberta a todos: "Para que a Igreja, fiel ao Evangelho e 
corajosa no anúncio, seja um lugar de solidariedade, de fraternidade e de acolhimento, 
vivendo cada vez mais a sinodalidade".  

 

A Rede Mundial de Oração continua a renovar-se e a assumir novos projetos? 

O processo de refundação institucional, embora ainda esteja a decorrer em muitos 
lugares do mundo, está praticamente terminado. É um longo processo de conversão. Não 
depende de nós, nem do nosso esforço, nem das tecnologias de comunicação ou dos 
projetos criativos a que também demos início (O Vídeo do Papa, Click To Pray, O Caminho 
do Coração, etc.) e que levamos por diante com paixão. Nem sequer depende de novas 
linguagens, nem das novas redes estruturais que organizámos para a encarnação desta 
missão no mundo de hoje. Esta refundação depende unicamente do Senhor. De nós 
depende o início de processos capazes de gerar novas dinâmicas e de ajudar a entrar 
numa nova compreensão da nossa missão de compaixão pelo mundo, ou seja, da nossa 
união com o Coração de Cristo, cada dia mais dóceis ao seu Espírito. Isto é o mais difícil, é 
uma graça que precisamos de pedir e de nos prepararmos para a receber, porque muitas 
vezes temos dificuldade em aceitar a novidade de Deus, mas Ele continua a agir, hoje 
como ontem. 

 
Entrevista com Nicolas Gori - «L'Osservatore Romano». 

https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-02/quo-030/un-arca-per-salvarci.html 
 

 

                                                 
1Actualizado, 1 de Outubro 2021. 
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