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Senhor Cardeal
Gentis Senhores e Senhoras

Tenho o prazer de vos saudar, membros da Papal Foundation, durante a vossa visita anual a
Roma. O nosso encontro hodierno está permeado pela alegria do tempo pascal, no qual a Igreja
celebra a vitória do Senhor sobre a morte e o dom da nova vida no Espírito Santo. Faço votos a
fim de que a vossa peregrinação à Cidade Eterna vos fortaleça na fé e na esperança, assim como
no vosso empenho de promover a missão da Igreja, apoiando muitas iniciativas de natureza
religiosa e caritativa que estão a peito ao Papa.

O mundo de hoje, muitas vezes marcado pela violência, pela avidez e pela indiferença, tem
grande necessidade do nosso testemunho da mensagem de esperança na força redentora e de
reconciliação do amor de Deus, que promana do Evangelho. Estou grato pelo vosso propósito de
ajudar os esforços da Igreja em proclamar esta mensagem de esperança até aos confins da terra
e de trabalhar pelo progresso espiritual e material dos nossos irmãos e irmãs no mundo,
especialmente nos países em vias de desenvolvimento. Cada um de nós, como membro vivo do
Corpo de Cristo, está chamado a promover a unidade e a paz da família humana e de todos
aqueles que dela fazem parte, segundo a vontade do Pai, em Cristo. Peço-vos, como parte
essencial do vosso empenho na obra da Papal Foundation, que rezem pelas necessidades dos
pobres, pela conversão dos corações, pela difusão do Evangelho e pelo crescimento da Igreja em
santidade e zelo missionário. E peço-vos, por favor, que não vos esqueçais de rezar por mim.

Queridos amigos, com estas palavras de encorajamento e com grande afecto, confio todos vós e
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as vossas famílias, à intercessão amorosa de Maria, Mãe da Igreja. A todos vós, concedo a
minha Bênção Apostólica em penhor de alegria e paz no Senhor. Obrigado.
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