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As Sextas-feiras da Misericórdia do Papa Francisco
O Papa Francisco visita dois hospitais de Roma, para sublinhar a importância da vida desde o seu início até ao seu
termo natural

Hoje de tarde, o Papa Francisco deu hoje às “Sextas-feiras da Misericórdia”. Poucos dias
depois da canonização de Madre Teresa, que prestou um grande serviço a favor da vida, o Papa
Francisco visitou duas estruturas muito significativas sob este ponto de vista.

A primeira visita foi ao serviço de urgência e à unidade de neonatologia do Hospital San
Giovanni de Roma, onde, neste momento, estão internados cerca de 12 bebés com várias
patologias neonatais. Cinco bebés encontram-se em estado muito grave e estão entubados em
terapia intensiva, dos quais dois são gémeos. No andar superior da unidade encontra-se uma sala
de recém-nascidos onde estão internados os outros bebés.

Grande surpresa da parte de todo o pessoal que, ao abrir a porta da unidade após o toque
da campainha, esperava tudo menos ver o Papa Francisco! Ao ingressar na unidade, também
o Papa teve de meter a máscara e submeter-se a todas as precauções higiénicas, respeitando
os ambientes assépticos. O Papa deteve-se junto de cada incubadora e cumprimentou os pais
presentes, confortando-os e encorajando-os.

Logo depois de ter deixado o Hospital de San Giovanni de Roma, o Papa deslocou-se  ao Asilo
“Villa Speranza” onde estão internados 30 pacientes terminais. A estrutura pertence à Fundação
do Gemelli da Universidade Católica Sagrado Coração.
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À chegada do Papa Francisco, uma vez que ninguém estava à espera de o ver, os responsáveis
deram as boas-vindas ao Papa que quis cumprimentar um a um os pacientes nos seus quartos.
Enorme surpresa da parte de todos, tanto dos pacientes como dos familiares, que viveram momentos
de intensa comoção entre lágrimas e sorrisos de alegria.

O Papa quis apontar para a importância da vida, desde o seu primeiro instante até ao seu
termo natural. O acolhimento da vida e a garantia da sua dignidade em todos os momentos do
desenvolvimento é um ensinamento várias vezes sublinhado pelo Papa Francisco que, com esta
dupla visita, deixou bem claro, de forma concreta e tangível, quanto é fundamental a atenção às
situações de maior fraqueza e precariedade, para viver a misericórdia.


