A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA FRANCISCO
ÀS CRIANÇAS DO PEQUENO CORO "MARIELE VENTRE"
DA INSTITUIÇÃO ANTONIANO DE BOLONHA
Sala Clementina
Quinta-feira, 7 de dezembro de 2017
[Multimídia]

Queridas crianças e jovens!
Saúdo-vos com afeto assim como quantos vos seguem nas atividades do Pequeno Coro Mariele

Ventre do Antoniano de Bolonha, que este ano festeja sessenta anos da competição denominada
“Lo Zecchino d’Oro”.
Desejo exprimir o meu apreço pela celebridade que o vosso Coro alcançou nestes anos através
das bonitas execuções musicais, que encontraram predileção no mundo das crianças e também
dos adultos. E isto porque através das vossas canções, com simplicidade e competência,
transmitis um sentido de serenidade, tão necessária para todos, especialmente para as famílias
provadas por dificuldades e sofrimentos.
Continuai o vosso caminho: cantai os valores autênticos da vida e, mediante o canto, louvai e dai
graças a Deus por todo o bem que Ele nos concede. Neste tempo de Advento em preparação
para o Santo Natal, as vossas canções, que narram o evento do nascimento de Jesus, possam
ajudar quantos vos ouvem a compreender o amor e a admiração do que aconteceu em Belém há
dois mil anos. Deus fez-se Menino para estar próximo do homem de todos os tempos,
demonstrando-lhe a sua infinita ternura.
Peço-vos que rezeis por mim, e de coração invoco sobre vós a Bênção do Senhor, que estendo
ao vosso Assistente espiritual, aos Frades Franciscanos e a todos os vossos familiares.
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E agora, de onde estamos sentados tranquilos, olhemos para Nossa Senhora que espera o
Menino, que espera Jesus. Também todos nós esperamos Jesus, todos, que venha ao nosso
coração. Todos juntos rezemos a Nossa Senhora, a Ave-Maria.
[Ave Maria]
Cada vez que tivermos necessidade, se nos sentirmos tristes ou com alguma dificuldade, doentes
ou com problemas, peçamos a Nossa Senhora, que nos ensine a esperar Jesus. Jesus vem
sempre. É necessário um pouco de paciência, como ela teve — no meio de grandes dificuldades!
— para receber Jesus.
Agora concedo a bênção a todos.
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