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Prezados irmãos e irmãs!

Estou contente por ter esta oportunidade de me encontrar convosco. Agradeço ao Senhor Guy
Chiarello as suas palavras e dirijo uma calorosa saudação a todos vós, patrocinadores da
organização A Chance in Life.

Nascida de uma intuição de Monsenhor John Patrick Carroll-Abbing, ao longo dos anos a vossa
organização desenvolveu-se a tal ponto que, hoje, promove uma série de iniciativas educativas,
que beneficiaram milhares de meninos e meninas na Itália, Bolívia, Colômbia, Guatemala e Peru.
Propõem-se oferecer às crianças e adolescentes em situações particularmente vulneráveis a
oportunidade de superar as dificuldades e realizar plenamente o projeto que Deus tem para cada
um deles.

A primeira iniciativa, fortemente desejada pelo fundador, foi a Obra Nacional Cidade das
Crianças. Graças também ao vosso generoso apoio, hoje pode orgulhar-se de uma longa tradição
de compromisso ao serviço dos menores em condições de fragilidade e dificuldade, de acordo
com uma metodologia educativa baseada no autogoverno. No sinal de uma fidelidade criativa ao
carisma original, esta Obra pretende renovar-se, a fim de ser mais significativa e eficaz na sua
missão num mundo que hoje propõe novos desafios educativos. Aprecio que esta atualização se
inspire nas recomendações que exprimi na minha Carta Encíclica Laudato si', no sinal de uma
ecologia integral, cujo objetivo é o desenvolvimento da humanidade e da criação.

Éessencial educar as novas gerações para uma cidadania ativa e participativa, que coloque no

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2019/12/9/chanceinlife.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


centro a pessoa e, ao mesmo tempo, o cuidado pelo meio ambiente. Também a inovação
tecnológica é chamada a cooperar em vista de tais objetivos e, se forem bem motivadas, são
precisamente as novas gerações que poderão alcançá-las, porque nasceram e cresceram no
atual contexto tecnológico.

Estou certo de que, inclusive para este novo desafio, a Obra Nacional Cidade das Crianças
poderá contar com o vosso apoio. Agradeço-vos a sensibilidade que tendes para com os vossos
irmãos e irmãs mais pequeninos. Que Deus recompense o vosso compromisso apaixonado e
ilumine sempre o vosso caminho de fraternidade.

Invoco a Bênção do Senhor sobre todos vós! Abençoo todos e estendo esta Bênção às vossas
famílias. E, por favor, peço-vos que não vos esqueçais de rezar por mim. Obrigado!
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