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Aos Membros da «Papal Foundation»Mais uma vez tenho a alegria de acolher os membros da Papal Foundation e

exprimir a minha gratidão pelo apoio que a Fundação ofereceu de novo, neste ano, ao Sucessor de Pedro no seu

ministério apostólico de «solicitude por todas as Igrejas» (2 Cor 11, 28). O nosso encontro realiza-se no início do tempo

pascal, quando a Igreja inteira, num certo sentido, retorna às origens: ao sepulcro vazio e ao Cenáculo em Jerusalém,

onde o Senhor Ressuscitado apareceu aos Apóstolos e lhes prometeu a efusão do Espírito Santo. Durante este tempo

sagrado a Igreja recorda também a missão que Cristo confiou a Pedro e aos outros Apóstolos, encarregando-os de

anunciar o Evangelho e ser Suas testemunhas até aos confins da terra (cf. Act 1, 7). Esta grande missão é levada

avante em todas as épocas pelos Sucessores dos Apóstolos, tendo Pedro como cabeça. É minha esperança e oração

que esta visita ao Sucessor de Pedro renove em cada um de vós um sentido de comunhão jubilosa com o Senhor da

Vida e também uma determinação mais firme de cooperar para a missão universal da sua Igreja.Durante os anos desde

a sua instituição, a Papal Foundation demonstrou uma solicitude particular pelas exigências da Igreja nos países em

vias de desenvolvimento. Aprecio profundamente este empenho de solidariedade efectiva para com os nossos irmãos e

irmãs no mundo, que olham com esperança para o testemunho da Igreja ao Evangelho e os seus esforços por promover

a justiça, a reconciliação e a cooperação fraterna entre os membros da família humana. Na expectativa do tempo de

graça que é o Grande Jubileu do Ano 2000, convido-vos a continuar a trabalhar e orar para que a Igreja se torne, na

vida dos seus membros, sempre mais plenamente o sinal e o instrumento da unidade de toda a família humana e da sua

união salvífica com Deus (cf. Lumen gentium, 1). Com grande afecto confio-vos, bem como as vossas famílias, à

intercessão amorosa de Maria, Mãe da Igreja. A todos os que estão unidos na obra da Papal Foundation, concedo de

coração a minha Bênção Apostólica, como penhor de alegria e de paz em Nosso Senhor Jesus Cristo.Vaticano, 12 de
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