
A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA BENTO XVI
AOS DEPENDENTES DAS VILAS PONTIFÍCIAS

DE CASTEL GANDOLFO

 Quinta-feira, 1 de Outubro de 2009

 

Prezados irmãos e irmãs

Tendo chegado ao fim da minha permanência em Castel Gandolfo, desejo renovar-vos a minha
gratidão pela obra preciosa e diligente que desempenhais aqui, nas Vilas pontifícias. Saúdo em
primeiro lugar o Director, Doutor Saverio Petrillo, e agradeço-lhe as amáveis palavras, com que
interpretou os sentimentos corais; além disso, saúdo os colaboradores e todos vós, que fazeis
parte do grupo de trabalho deste "apêndice" do Vaticano. Nestes meses, pude dar-me conta
pessoalmente da atenção e da diligência com que levais a cabo a vossa actividade quotidiana.
Obrigado de coração a todos vós!

O meu agradecimento estende-se às vossas famílias que, de certa maneira, participam do vosso
serviço à Santa Sé, aceitando a vossa disponibilidade, que comporta não poucas ausências em
casa, especialmente no período da minha permanência em Castel Gandolfo. Peço ao Senhor que
vos assista, bem como os vossos entes queridos, cumulando-vos com a sua graça e
acompanhando-vos com o seu amor paternal.

Hoje, celebramos a memória de Santa Teresa do Menino Jesus, recordada pela Igreja
principalmente porque intuiu e descreveu a profunda verdade do Amor, como centro e coração da
Igreja, e viveu este mistério intensamente na sua existência, que contudo foi breve. Precisamente
pela centralidade que nela adquire a relação com Cristo e a escolha do amor, pelo espaço que
ela reserva inclusive aos afectos e aos sentimentos ao longo do caminho espiritual, Teresa de
Lisieux é uma Santa muito actual, que se propõe como singular modelo e guia de todos, jovens e
adultos. Confio-vos à sua salvaguarda especial, a fim de que possais desempenhar o vosso
trabalho com tranquilidade e de modo proveitoso. Vele sempre sobre vós e as vossas famílias
também a Virgem Maria, que invoco com confiança, enquanto vos asseguro uma recordação na



oração e abençoo todos vós com afecto.
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