A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO
AOS MEMBROS DA PAPAL FOUNDATION
Sala Clementina
Sexta-feira, 2 de Maio de 2014

Senhor Cardeal queridos Amigos!
Dirijo as minhas cordiais boas-vindas a vós, membros da Papal Foundation, por ocasião do vossa
peregrinação anual a Roma. Durante o período pascal todos os cristãos do mundo se unem para
celebrar a vitória do Senhor sobre o pecado e sobre a morte, a aurora da nova criação e efusão
do Espírito Santo. Que a alegria da ressurreição encha os vossos corações com aquela paz que o
mundo não pode dar (cf. Jo 14, 27), e que a vossa oração junto dos túmulos dos Apóstolos e dos
Mártires renove a vossa fidelidade ao Senhor e à sua Igreja.
Desde a sua constituição, a Papal Foundation procurou promover a missão da Igreja, ajudando
uma ampla gama de instituições de caridade particularmente queridas ao Sucessor de Pedro.
Estou muito grato pela assistência que a Fundação deu à Igreja nos países em vias de
desenvolvimento através de doações destinadas a apoiar projectos educacionais, caritativos e
apostólicos, mas também pelas bolsas de estudo que põe à disposição de leigos, sacerdotes e
religiosos para os seus estudos aqui em Roma. Deste modo, vós ofereceis uma significativa
contribuição para garantir a formação de uma nova geração de líderes da comunidade, cujas
mentes e corações são modelados pela verdade do Evangelho, pela sabedoria da doutrina social
católica e pelo profundo sentido de comunhão com a Igreja universal, no seu serviço a toda a
família humana.
Durante estes dias de grande importância, marcados pela canonização de dois extraordinários
Papas dos nossos tempos, João XXIIIe João Paulo II, rezo a fim de que sejais confirmados na
graça do vosso Baptismo e no compromisso para ser discípulos missionários cheios de alegria,
que brota do encontro pessoal com Jesus Ressuscitado (cf. Evangelii gaudium, 119). Confio a
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vós e as vossas famílias à intercessão de Maria, Mãe da Igreja, enquanto concedo cordialmente a
minha Bênção Apostólica como penhor da alegria e da paz no Senhor.
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