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Queridos amigos!
Sinto-me feliz por receber todos vós, vindos a Roma por ocasião do cinquentenário da

Missionszentrale der Franziskaner. Agradeço ao padre Matthias Maier as suas gentis palavras. É
bonito que vós como comunidade de frades religiosos e de fiéis leigos engajados vos dirijais a
todas as pessoas de boa vontade para as motivar a ajudar os necessitados e os marginalizados
de todo o mundo a obter um futuro melhor. Assim realiza-se sempre de novo concretamente a
palavra de Jesus: «Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim
mesmo o fizestes» (Mt 24, 40).
A vossa iniciativa teve origem das atividades paroquiais em Bonn — Bad Godesberg. Transmito
um particular agradecimento sobretudo ao primeiro Diretor de tantos anos, padre Andreas Müller,
que graças a Deus hoje está presente no meio de nós. Tendes sempre o exemplo de São
Francisco de Assis que quis viver pobre e se deixou comover pela pobreza das pessoas. Deste
modo encontrou a paz de Cristo e tornou-se ele mesmo alguém que vivia dos dons da
Providência. Neste espírito o vosso Centro missionário, com as suas origens modestas, pôde
tecer uma rede mundial de caridade, solidariedade e fraternidade.
O Santo de Assis ouviu a chamada de Jesus: «Francisco, vai e repara a minha casa que, como
vês, está em ruínas». Ele, não obstante todas as experiências dos limites da Igreja de então, pôsse a caminho para viver o Evangelho de maneira autêntica. Também hoje às vezes sofremos
devido aos limites da Igreja. As palavras do Crucificado são uma chamada a todos nós. Só
haverá uma renovação se ouvirmos o Senhor, deixando-nos transformar por Ele e continuando a
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praticar o bem com Ele. Precisamente face aos desafios atuais queremos comprometermo-nos
mais por um futuro bom para todos. E para tal finalidade o vosso Centro missionário poderá
continuar a oferecer o seu precioso contributo. Antes de tudo, com o testemunho da vossa vida e
da vossa fé!
Desejo para o vosso jubileu uma alegria e confiança tipicamente franciscanas. Perseverai no
compromisso a favor do bem de todas as pessoas e da tutela da criação. Deus misericordioso
abençoe todos vós, a vossa comunidade religiosa em Bonn e as vossas famílias, e vos proteja no
seu amor!
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