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Caros irmãos Bispos
Queridos amigos em Cristo

Dou-vos uma calorosa saudação de boas-vindas, representantes da Papal Foundation, à medida
em que continuamos a celebrar a gloriosa ressurreição de nosso Senhor durante este abençoado
tempo pascal.

"Realmente, o Senhor ressuscitou!" esta foi a resposta dos Onze depois que os discípulos de
Emaús, ao reconhecerem Jesus no partir o pão, correram para Jerusalém (cf. Lc 24, 33-40). O
seu encontro com o Senhor Ressuscitado transformou o pesar em alegria, a desilusão em
esperança. O seu testemunho de fé, alimenta a nossa firme convicção de que Jesus vive no meio
de nós, concedendo os dons que nos fortalecem na missão de mensageiros de esperança no
mundo de hoje. A verdadeira fonte do serviço de amor da Igreja, nos seus esforços para aliviar o
sofrimento dos pobres e dos débeis, pode ser encontrada na fé inabalável de que o Senhor
derrotou definitivamente o pecado e a morte; e que servindo aos seus irmãos e irmãs, ela sirva ao
Senhor até que ele regresse na Sua glória (cf. Mt 25, 31-46; Deus caritas est, 19).

Caros amigos, estou contente por ter esta ocasião para expressar a minha gratidão pelo
generoso apoio oferecido pela Papal Foundation através de projectos e bolsas de estudo, apoios
que me ajudam a realizar o Ministério Apostólico para a Igreja universal. Peço-vos as vossas
orações, e prometo-vos as minhas. Que o vosso bom trabalho continue a multiplicar-se,
garantindo aos nossos irmãos e irmãs a esperança certa de que Jesus nunca cessará de doar a
sua vida por nós nos sacramentos, para que possamos prover às necessidades materiais e
espirituais de toda a família humana (cf. Deus caritas est, 25).

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


Ao confiar a vós e aos vossos entes queridos à protecção da Bem-Aventurada Virgem Maria,
concedo-vos a minha Bênção Apostólica como penhor de alegria e paz no Salvador
Ressuscitado.

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


