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Eminência D. Walsh
Queridos amigos
Estou muito feliz por ter esta oportunidade de me deter alguns momentos convosco. Agradeço ao
Cardeal a sua saudação e sobretudo estou grato aos vossos representantes pelas suas amáveis
expressões e pelo dom do vosso relatório. Sabei que para mim é uma grande alegria estar
convosco. Peço-vos que transmitais a minha saudação aos vossos pais e familiares, aos vossos
professores e assistentes.
Deus abençoou-vos com o dom da vida e concedeu-vos também outros talentos e qualidades.
Através destas dádivas, podeis servir Deus e a sociedade de muitos modos. Embora a
contribuição de alguns possa parecer grande e a de outros mais modesta, o valor do testemunho
dos nossos esforços constitui sempre um sinal de esperança para todos.
Às vezes é difícil encontrar uma razão para aquilo que parece somente uma dificuldade a
superar, ou uma dor a enfrentar. Não obstante isto, a fé ajuda-nos a abrir de par em par o
horizonte para além de nós mesmos e ver a vida como Deus a vê. O amor incondicionado de
Deus, que alcança todos os indivíduos, é um indicador de significado e de finalidade para cada
homem. Através da sua Cruz, Jesus faz-nos verdadeiramente entrar no seu amor salvífico (cf. Jo

2
12, 32) e, agindo assim, indica-nos a direcção o caminho da esperança que nos transfigura de tal
maneira que, por nossa vez, nos tornemos portadores de esperança e de amor para os outros.
Caros amigos, encorajo-vos a rezar todos os dias pelo nosso mundo. Existem muitas intenções e
numerosas pessoas pelas quais poder rezar, inclusivamente por aqueles que ainda devem
conhecer Jesus. E peço-vos que oreis também por mim. Como sabeis, acabei de completar mais
um ano. O tempo passa!
Mais uma vez, obrigado a todos vós, incluindo os jovens cantores da Catedral de São Patrício e
os membros do coro dos surdos da Arquidiocese. Em sinal de vigor e de paz, e com grande
afecto no Senhor concedo-vos, assim como às vossas famílias, aos vossos professores e aos
assistentes, a minha Bênção apostólica.
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