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Sala Clementina

Queridos amigos

É-me grato saudar-vos, membros da Papal Foundation, por ocasião da vossa peregrinação anual
a Roma. Este ano, o nosso encontro é mais uma vez repleto da alegria do período pascal, em
que a Igreja comemora a passagem de Cristo da morte para a vida, a aurora da nova criação e a
efusão do Espírito Santo. Que este mesmo Espírito encha os vossos corações com os dons da
sabedoria, do júbilo e da paz, e que a vossa peregrinação aos túmulos dos Apóstolos e Mártires
renove o vosso amor ao Senhor e à sua Igreja.

Desde o seu início, a Papal Foundation procurou fomentar a missão da Igreja, promovendo obras
de caridade específicas, próximas ao coração do Sucessor de Pedro na sua solicitude por todas
as Igrejas (cf. 1 Cor 11, 28). É de bom grado que aproveito esta oportunidade para manifestar o
meu agradecimento não apenas pela assistência que a Fundação tem oferecido aos países
menos desenvolvidos, através de concessões que contribuem para uma variedade de programas
educativos e caritativos, mas inclusive mediante bolsas de estudo concedidas a fiéis leigos,
sacerdotes, religiosos e religiosas, para que possam estudar nas Universidades Pontifícias aqui
em Roma. Desta forma, vós estais a oferecer uma significativa contribuição para a formação dos
líderes do futuro, cujas mentes e corações sejam modelados pelo ensinamento do Evangelho,
pela sabedoria do Magistério social da Igreja e por um profundo sentido de comunhão com a
Igreja universal, no seu serviço a toda a família humana.

Durante este período pascal, encorajo todos vós a redescobrir cada vez mais plenamente na
Eucaristia, o sacramento do amor sacrifical de Cristo, a inspiração e a fortaleza necessárias para
trabalhar de forma cada vez mais generosa pela propagação do Reino de Deus e pelo
crescimento da civilização do amor (cf. Sacramentum caritatis, 90). É com profundo carinho que
vos confio, assim como as vossas famílias, à intercessão amorosa de Maria, Mãe da Igreja,
enquanto vos concedo cordialmente a minha Bênção Apostólica como penhor da alegria e da paz

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html


no Senhor.
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