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[Multimídia]

 

Queridos amigos!

É-me grato encontrar-vos por ocasião da vossa peregrinação a Roma. Dirijo a minha cordial
saudação aos membros da “Fonte da Misericórdia”, assim como a todas as pessoas que acolheis
e acompanhais através das “Escolas de oração” e da formação fraterna.

Juntamente convosco dou graças ao Senhor, que vos permitiu fazer experiência da sua
misericórdia e que vos levou a procurar e a propor alguns meios a fim de que ela possa
permanecer bem enraizada nos vossos corações e, por conseguinte, vos ajude a olhar sempre
com serenidade para a vida do dia a dia (cf. Carta. ap. Misericordia et misera, 3). Portanto,
convido-vos a perseverar com constância e regularidade na oração. Vós bem o sabeis: é ali, no
encontro coração a coração com o Senhor, em escuta da sua Palavra, que nos é concedido
renascer todos os dia na água viva da sua misericórdia, que brota do seu coração aberto. Possais
também vós, através da vossa vida sacramental, tornar testemunhas da misericórdia de Deus,
que é para todos os homens uma chamada a reconhecer a beleza e a alegria de sermos amados
por Ele.

Por fim, encorajo-vos, mediante a vida fraterna e com a ajuda do Espírito Santo, «a fazer crescer
uma cultura da misericórdia, baseada na redescoberta do encontro com os outros: uma cultura
onde ninguém olha para o próximo com indiferença nem vira o olhar quando vê o sofrimento dos
irmãos» (ibid. n. 20).

Com esta esperança, confio-vos ao Senhor e à intercessão da Virgem Maria; e, enquanto vos
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peço que rezeis por mim, concedo-vos a Bênção Apostólica, extensiva a todos os membros da
Fonte da Misericórdia.
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