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Estimados amigos!

Écom alegria que vos recebo, membros da Associação Pro Petri Sede, que viestes em
peregrinação ao túmulo do Apóstolo Pedro para confirmar a vossa fé e para vos renovardes na
missão de caridade para com o próximo.

A vossa visita insere-se no início da Quaresma, tempo propício para voltar a centrar-se no
coração da fé católica e na missão da Igreja, na qual cada batizado deve participar. Diante da
constatação de um mundo marcado por indiferença, violência, egoísmo e pessimismo, é útil
interrogar-se hoje se ele não sofre de uma falta de caridade, quer nos corações quer nas relações
com Deus e com os outros. Eis a pergunta que inseri na Mensagem para a Quaresma de 2018:
Apagou-se a caridade nos nossos corações? Vale a pena encarar a verdade! E usar os remédios
que o próprio Deus nos oferece na Igreja. A oração reposiciona-nos no caminho da verdade a
respeito de nós mesmos e de Deus; o jejum leva-nos a compartilhar a situação de numerosas
pessoas que enfrentam os tormentos da fome, tornando-nos mais atentos ao próximo; a esmola é
uma abençoada ocasião para colaborar com a Providência de Deus, em benefício dos seus filhos.
E convido-vos a fazer da esmola um estilo de vida e a perseverar na ajuda concreta a quantos
estão em necessidade. O vosso compromisso exige que estejais sempre atentos a oferecer, além
da ajuda material, o calor de se sentir acolhido, a delicadeza do respeito e a fraternidade, sem os
quais ninguém pode readquirir coragem e esperar novamente no futuro.

Renovo-vos o meu apreço e o meu encorajamento para a vossa missão, convidando-vos a levá-la
cada dia na oração, pessoal e comunitária, recordando as pessoas que ajudais. Confiá-las ao
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Senhor também faz parte da vossa missão, e é assim que construís a comunhão eclesial, pois
somos todos filhos de um único Pai. Mediante a oferta generosa que ofereceis ao Sucessor de
Pedro, contribuís para a missão da Igreja de apoiar todas as pessoas, de maneira particular as
mais pobres e aquelas que perderam tudo por causa da emigração forçada. Portanto, agradeço-
vos em seu nome a vossa ajuda e a vossa proximidade espiritual.

Caros amigos, peçamos ao Senhor que converta o nosso coração a fim de que cresça a caridade
na terra e finalmente cessem os conflitos, causas de incontáveis males. Possa esta peregrinação
aumentar em vós a caridade, assim como o desejo de professar todos os dias a vossa fé e de a
testemunhar onde viveis! Convido-vos também a rezar pelos jovens, a fim de que o próximo
Sínodo, a eles dedicado, permita de maneira particular um despertar das vocações sacerdotais e
religiosas nos vossos países.

Enquanto confio cada um de vós, as vossas famílias e os membros da Associação, à intercessão
da Virgem Maria, de São Pedro e dos Santos dos vossos países, concedo-vos de coração a
Bênção Apostólica. E peço-vos: não vos esqueçais de rezar por mim.
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