
 

 

 

 
 

SYNODUS EPISCOPORUM 
 

Cidade do Vaticano, 23 de fevereiro de 2022 
 

Comunicado de imprensa 
 
 
O Cardeal Grech aos universitários americanos: “Sede sábios, colocai as questões 
certas”! 

 
Vídeo-mensagem do Secretário Geral do Sínodo dos Bispos por ocasião do encontro sinodal 
“Construir Pontes” entre o Papa Francisco e os universitários de todo o continente americano. 

 
“Tendes um futuro, tendes uma visão e presumo que tenhais também os vossos medos de não ver os 
vossos sonhos, as vossas visões realizadas, mas por favor devem ser sábios e colocar as questões 
certas?”, é quanto afirma o cardeal Mario Grech, Secretário Geral do Sínodo dos Bispos, dirigindo-se 
com uma vídeo-mensagem aos universitários do continente americano que se reúnem amanhã, 24 de 
fevereiro, às 12h (CST), na Loyola University de Chicago para um encontro sinodal intitulado 
“Construir Pontes”. 
 
“Este exercício acontece num momento particular da vida da Igreja. A Igreja é chamada a um sínodo. 
O que é que significa isto? Que a Igreja está a escutar as questões do Povo de Deus. A própria Igreja 
questiona-se. Portanto, espero verdadeiramente que este exercício também contribua para este processo 
sinodal da Igreja”, e conclui com um apelo “Vós podeis participar de um modo mais direto neste 
exercício sinodal, nesta primeira fase que chamamos de fase de consulta, fazendo parte deste processo 
nas vossas Igrejas particulares”. 
 
A organização foi confiada ao Centro Hank para o Património Inteletual Católico, o Instituto de 
Estudos Pastorais e o Departamento de Teologia da Loyola University. Participarão estudantes 
universitários representantes de todo o continente americano, mas quem quiser pode inscrever-se através 
deste link: https://www.luc.edu/popefrancis 
 
O encontro acontece num streaming em direto em espanhol, inglês e português no seguinte 
endereço:  https://www.luc.edu/popefrancis 
 
Para mais informações, vê a nota informativa em ING, ESP e POR 
Toda a vídeo-mensagem está disponível em inglês neste endereço: 
  https://www.youtube.com/watch?v=iuMYsz7TstY 
 

https://www.luc.edu/popefrancis
https://www.luc.edu/popefrancis
https://www.youtube.com/watch?v=iuMYsz7TstY

