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Queridos Amigos em Cristo

Neste período de júbilo, em que damos graças e louvor a Deus pela vitória de Cristo sobre o
pecado e a morte, é com prazer que vos saúdo, membros da "Papal Foundation", por ocasião da
vossa peregrinação anual a Roma. "A vós a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do
Senhor Jesus Cristo!" (Fl 1, 2).

A nossa fé pascal infunde em nós a esperança de que o Senhor ressuscitado realmente
transforme o mundo. Na sua Ressurreição, reconhecemos o cumprimento da promessa de Deus
ao exilado de Israel: "Eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, meu povo, e vos
reconduzirei à terra de Israel" (Ez 37, 12). Verdadeiramente, Cristo ressuscitado incute esperança
e fortaleza renovadas em muitas pessoas que, no nosso mundo contemporâneo, sofrem por
causa da injustiça ou da privação, e que desejam poder viver com a liberdade e a dignidade dos
filhos de Deus.

Cristo prometeu enviar o Espírito Santo para inflamar os corações dos fiéis, impelindo-os a amar
os seus irmãos e irmãs como Cristo os amou, e para testemunhar, através das suas actividades
caritativas, o amor do Pai por toda a humanidade (cf. Deus caritas est, 19). O fruto desta dádiva
do Espírito pode ser claramente visto na ajuda que a "Papal Foundation" oferece em nome de
Cristo aos países menos desenvolvidos, na forma de projectos de assistência, subsídios e bolsas
de estudo. Estou profundamente grato pelo vosso auxílio e pela ajuda que me prestais no
cumprimento da minha missão de cuidar do rebanho de Cristo, em todos os quadrantes do
mundo.

Asseguro-vos que o vosso amor à Igreja e a vossa dedicação à prática da caridade cristã são

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html


profundamente apreciados. Enquanto nos preparamos para celebrar a grande efusão do Espírito
no Pentecostes, encorajo-vos a dar continuidade ao vosso compromisso de generosidade, a fim
de que a chama do amor divino possa continuar a arder luminosamente nos corações dos fiéis
em toda a parte.

Enquanto vos confio à intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, concedo-vos
do íntimo do coração a minha Bênção Apostólica, tanto a vós como às vossas famílias, em
penhor da alegria e da paz no Salvador ressuscitado.
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