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Prezados amigos

Estou particularmente feliz por vos acolher ao realizardes a peregrinação que, todos os anos, vos
traz ao túmulo dos Apóstolos, a fim de pedir ao Senhor que fortifique a vossa fé e abençoe os
esforços que estais a envidar para testemunhar generosamente o seu amor.

Através da meditação da palavra do Apóstolo das Nações, o ano paulino oferece-nos a ocasião
de retomar uma consciência mais viva do facto que a Igreja é um Corpo, mediante o qual circula a
mesma vida que é a de Jesus. Por isso, cada membro do corpo eclesial está vinculado de
maneira muito profunda a todos os outros e não deveria ignorar as suas necessidades.
Alimentados pelo mesmo pão eucarístico, os baptizados não podem permanecer indiferentes,
quando falta o pão na mesa dos homens. Também neste ano quisestes ouvir o apelo a ampliar o
espaço do vosso coração às necessidades dos deserdados, a fim de que os membros do Corpo
de Cristo atingidos pela miséria sejam aliviados, tornando-se assim mais vivos e mais livres para
dar testemunho da Boa Nova.

Confiando o fruto da vossa poupança ao Sucessor de Pedro, vós permitis-lhe exercer uma
caridade concreta e activa, que constitui o sinal da sua solicitude por todas as Igrejas, por cada
um dos baptizados e por todos os homens. Agradeço-vos profundamente em nome de todas as
pessoas que a vossa generosidade irá ajudar na luta aos males que atentam contra a sua
dignidade. Combatendo a pobreza, oferecemos uma ulterior possibilidade à paz, para que venha
e se arraigue nos corações.

Enquanto vos confio, bem como todas as pessoas que vós amais, à intercessão da Bem-
Aventurada Virgem Maria, Mãe de misericórdia, concedo-vos de todo o coração a Bênção



apostólica, assim como aos membros das vossas duas associações e aos seus familiares.
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