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1. Celebrámos, ontem, a festa dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, que a Igreja de Roma venera
como seus principais Patronos. Nesta solenidade especial, chamei a atenção, como sucessor de
Pedro, para a profunda solidariedade de toda a Comunidade eclesial. Voltaram-me à mente as
palavras do Livro dos Actos dos Apóstolos: "A Igreja rezava instantemente a Deus por [Pedro]"
(Act 12, 5). Sim, senti à minha volta a oração intensa de toda a Igreja e, por isso, desejo exprimir
hoje a todos o meu "obrigado" do coração.

2. Com efeito, experimento em cada dia que o meu ministério é sustentado pela oração instante
do Povo de Deus: de tantas pessoas que me são desconhecidas mas muito próximas ao meu
coração! que oferecem ao Senhor as suas orações e os seus sacrifícios pelas intenções do Papa.

Nos momentos de maior dificuldade e sofrimento, esta força espiritual é uma valiosa ajuda e
íntimo conforto.

Tenho sempre necessidade da vossa oração, caríssimos fiéis de Roma e do mundo inteiro! Sem
ela, de facto, como poderei responder à palavra do Senhor, que ordena a Pedro: "Duc in altum!",
"Faz-te ao largo!" (Lc 5, 4)?

3. Pedro e Paulo, depois de terem ultrapassado múltiplas provas, mesmo mortais, com a ajuda de
Deus realizaram a sua missão apostólica nesta nossa Cidade, onde tantos vestígios nos lembram
a sua memória.



Encorajados pelo seu testemunho, renovemos o compromisso de permanecer unidos em oração,
como um só coração e uma só alma. Juntamente connosco, como na primeira comunidade de
Jerusalém, reza a Mãe do Senhor e de todos os cristãos, Maria Santíssima. Dirijamo-nos a Ela,
modelo da Igreja em oração, com uma confiança filial.

Saudações

Saúdo com afecto os peregrinos presentes, em particular os jovens da paróquia de Carate
Brianza, acompanhados pelo Pároco e Catequistas. Caríssimos, a visita aos túmulos dos
Apóstolos Pedro e Paulo vos ajude no caminho de fé e de testemunho cristão.

Hoje termina o mês de Junho dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. O seu imenso amor seja
fonte de paz para todos os homens e para o mundo inteiro!

Desejo-vos a todos um bom domingo e um Verão tranquilo.
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