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Excelências Prezados Amigos em Cristo

É sempre um prazer para mim saudar os membros da Fundação Papal, nesta que já se tornou
uma tradicional visita anual a Roma. Junto do túmulo do Apóstolo Pedro, estamos unidos a toda a
Igreja no grande hino de louvor que elevamos ao Pai durante este período pascal, em acção de
graças pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através da Fundação,
exprimis uma especial união com o Sucessor de Pedro, fundamento visível da unidade e da paz.
Estais verdadeiramente próximos do meu coração e presentes nas minhas orações.

Este ano, em preparação para o Grande Jubileu do Ano 2000, toda a Igreja é chamada a reflectir
sobre Cristo, Verbo de Deus, que Se fez homem pelo poder do Espírito Santo (cf. Tertio millennio
adveniente, 40). Como cristãos, as nossas acções deveriam manifestar sempre na nossa vida a
presença do mistério da Salvação em que fomos incorporados mediante o Baptismo. Em união de
mente e de coração com o Senhor, devemos procurar viver um estilo de vida cristão: «Todos vós,
que fostes baptizados em Cristo, vos revestistes de Cristo» (Gál. 3, 27). Não existe maior graça
do que esta, que eu possa invocar sobre vós: para que a vossa fé se fortaleça e o vosso amor se
renove.

A Fundação Papal é uma obra de fé e de amor. Tem em vista sustentar o ministério do Papa e os
trabalhos que a Sé Apostólica deseja promover em diferentes partes do mundo, ao serviço do
Evangelho. Agradeço-vos a vossa generosidade e os incansáveis esforços que prodigalizais para
vos aproximardes cada vez mais da realização dos objectivos da Fundação.

Maria, Mãe do Redentor, interceda por vós, pelas vossas famílias e por todas as pessoas que
apoiam a Fundação. Como penhor da graça que flui da fidelidade a Cristo e à sua Igreja, concedo
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de todo o coração a minha Bênção apostólica.
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