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Queridos amigos

Sede bem-vindos hoje de manhã, vós que viestes em peregrinação a Roma para manifestar o
vosso apego à Sé Apostólica e para confirmar o vosso compromisso na Associação Pro Petri
Sede, da qual reconheço a generosidade e o sentido de comunhão eclesial.

O Ano da Fé, que a Igreja celebra neste momento, convida-nos a uma conversão autêntica ao
Senhor Jesus, o único Salvador do mundo. Acolhendo mediante a fé a revelação do amor
salvífico de Deus na nossa vida, a nossa existência inteira é chamada a modelar-se na novidade
radical introduzida no mundo através da Ressurreição de Cristo. A fé constitui uma realidade viva
que é necessário descobrir e aprofundar incessantemente, a fim de que possa desenvolver-se. É
ela que deve orientar o olhar e a acção do cristão. Pois ela é um novo critério de inteligência e de
acção que transforma toda a vida do homem. Como já tive ocasião de dizer na Carta Apostólica
Porta fidei, o Ano da Fé é uma ocasião propícia para intensificar o testemunho da caridade. «A fé
sem a caridade não dá fruto, e a caridade sem a fé seria um sentimento constantemente à mercê
da dúvida. Fé e caridade reclamam-se mutuamente, de tal modo que uma consente à outra
realizar o seu caminho» (n. 14).

Por conseguinte, para viver este testemunho da caridade, é indispensável o encontro do Senhor
que transforma o coração e o olhar do homem. Com efeito, é o testemunho do amor de Deus por
cada um dos nossos irmãos em humanidade, que confere o verdadeiro sentido da caridade cristã.
Esta última não pode reduzir-se a um simples humanismo, nem a um empreendimento de
promoção humana. Por mais necessária que ela seja, a assistência material não constitui o todo
da caridade, que é participação no amor de Cristo, recebido e compartilhado. Portanto, cada obra
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de caridade autêntica é uma manifestação concreta do amor de Deus pelos homens, e por isso
ela torna-se anúncio do Evangelho. Neste tempo de Quaresma, que os gestos de caridade,
generosamente realizados (cf. Mt 6, 3), permitam que cada um progrida rumo a Cristo, Aquele
que não cessa de vir ao encontro dos homens!

Estimados amigos possa a vossa peregrinação fortalecer a vossa relação com Cristo e vivificar a
graça recebida no Baptismo! Possa aumentar em vós o desejo de testemunhar sempre de novo a
vossa fé, onde quer que vos encontreis! Confio cada um de vós e cada uma das vossas famílias,
assim como os membros da vossa Associação, à intercessão maternal da Virgem Maria e à
salvaguarda do Apóstolo Pedro. Concedo-vos, de todo o coração, a Bênção apostólica.
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