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Queridos amigos!

Estou feliz por saudar os membros da Papal Foundation na ocasião da vossa peregrinação anual
a Roma. O nosso encontro é imbuído da alegria deste período de Páscoa, no momento em que a
Igreja celebra a gloriosa vitória do Senhor sobre a morte e o seu dom da nova vida no Espírito
Santo.

Há um ano tive a graça de visitar a Terra Santa e de rezar diante do sepulcro vazio do Senhor.
Ali, imitando o testemunho do Apóstolo Paulo, proclamei que Cristo, ressuscitando para a nova
vida, nos ensinou "que o mal nunca tem a última palavra, que o amor é mais forte que a morte,
que o nosso futuro e o da humanidade está nas mãos de um Deus próvido e fiel" (Discurso no
Santo Sepulcro de Jerusalém, 15 de Maio de 2009). Em todos os tempos e em todos os lugares,
a Igreja é chamada a proclamar esta mensagem de esperança e a confirmar a sua verdade
através do testemunho concreto de santidade e caridade. A Papal Foundation levou adiante esta
missão de modo particular, apoiando uma vasta gama de obras de caridade próximas do coração
do Sucessor de Pedro. Agradeço-vos os vossos esforços generosos para prestar assistência aos
vossos irmãos e irmãs nos países em vias de desenvolvimento, educar os futuros representantes
da Igreja e promover os esforços missionários de muitas dioceses e congregações religiosas no
mundo.

Nestes dias peço-vos para rezar pelas necessidades da Igreja universal e para implorar a
renovada efusão de dons espirituais, de santidade, unidade e zelo missionário sobre todo o Povo
de Deus. Com grande afecto confio-vos a vós e às vossas famílias à amorosa intercessão de
Maria, Mãe da Igreja, e concedo cordialmente a minha Bênção Apostólica como penhor de alegria
e paz em Jesus, nosso Senhor Ressuscitado.

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/travels/2009/index_holy-land.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090515_santo-sepolcro.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090515_santo-sepolcro.html


 

© Copyright 2010 - Libreria Editrice Vaticana

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


