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Estimados jovens membros
da Federação dos Pueri cantores
Prezados amigos

É-me grato dar-vos as boas-vindas hoje, enquanto celebrais o vosso trigésimo sexto Congresso
internacional aqui em Roma, e agradeço-vos o vosso compromisso em prol do apostolado do
canto litúrgico. Segundo as palavras de santo Agostinho, «cantar é uma expressão de alegria e...
amor» (Sermo 34, 1). Na medida em que manifestais o vosso louvor a Deus, dais voz ao desejo
natural de cada ser humano de O glorificar com cânticos de amor. É difícil encontrar palavras
para transmitir a alegria do encontro amoroso da alma com Deus, e no entanto a boa música é
capaz de expressar algo do mistério do seu amor por nós, e do nosso amor por Ele, como no-lo
recorda o tema escolhido para o vosso Congresso: Deus Caritas Est.

Recordai sempre que o vosso canto constitui um serviço. Um serviço a Deus, uma manifestação
do louvor que lhe é devido. Trata-se de um serviço aos demais fiéis, para os ajudar a elevar o seu
coração e a sua mente em oração. É um serviço a toda a Igreja, uma prelibação da Liturgia
celestial, na qual os coros dos anjos e santos se unem num único e interminável cântico de amor
e de louvor.

Saúdo de maneira particular os grupos hoje aqui presentes, provenientes dos Estados Unidos da
América, da Suécia, da Irlanda, da Letónia e da Coreia do Sul. Encorajo-vos a perseverar na
vossa obra de bem, asseguro-vos as minhas preces e de bom grado concedo-vos, assim como a
todos os membros da Federação dos Pueri cantores, a minha Bênção apostólica.



Uma carinhosa saudação aos Pueri cantores de língua italiana! Amados jovens amigos,
agradeço-vos, bem como àqueles que vos educam no canto sacro, o inestimável serviço que
desempenhais na Liturgia. Encorajo todos vós a perseverar e convido-vos a sentir-vos sempre
partícipes da vida das comunidades cristãs às quais pertenceis. Conservai o júbilo que a vinda de
Jesus traz consigo e descobri cada vez mais quanto Ele vos quer bem. Abençoo todos vós!

Estou feliz por saudar muito cordialmente os Pueri cantores de expressão francesa, provenientes
da Bélgica, da República Democrática do Congo e da França. Pela beleza dos vossos cânticos,
vós manifestais a Deus a vossa alegria e o vosso amor, e ajudais o povo cristão a entrar mais
profundamente nos mistérios celebrados durante a Liturgia. Estou-vos vivamente grato por isto.
Que o canto litúrgico, mediante o qual vós manifestais a grandeza e o amor de Deus, vos permita
crescer em santidade! Deus vos abençoe!

Saúdo de todo o coração os Pueri cantores dos países de língua alemã. O Evangelho da Noite
Santa narra o louvor dos anjos, que os pastores de Belém ouviram. Desde sempre, os cristãos
consideram estas palavras dos anjos como um cântico e honram a Deus com a música de modo
entusiasta. Também vós, mediante o vosso canto, participais nesta bonita tarefa, de tal modo que
Deus é honrado e os homens sentem alegria. Estimados jovens, agradeço-vos o vosso
compromisso e desejo-vos a paz de Natal e a graça de Jesus Cristo.

Saúdo com carinho os Pueri cantores de expressão espanhola. Com o vosso canto constribuís
para que o povo cristão contemple com mais profundidade o mistério de Cristo, celebrado na
liturgia. Que o amor de Jesus recém-nascido encha os vossos corações de alegria e paz. Deus
vos abençoe, assim como as vossas famílias.

A minha afectuosa saudação também para os «Pequenos cantores» vindos de Portugal.
Agradeço-vos o precioso serviço que realizais, animando com o canto as celebrações litúrgicas.

Uma carinhosa saudação aos Pueri cantores provenientes da Polónia. Obrigado pelo serviço
inestimável que levais a cabo, animando com o canto as celebrações litúrgicas e, deste modo,
ajudando a louvar e a dar graças ao Senhor!

Dirijo uma sincera saudação ao grupo de Pueri cantores vindos da Ucrânia. Agradeço-vos o
precioso serviço que desempenhais, animando as celebrações litúrgicas com o vosso canto!
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