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Mons. Capelão-Geral
Caros membros da Associação Pro Petri Sede!

1. Fiéis a um costume já bem consolidado, viestes aqui para encontrar o Sucessor de Pedro, a
fim de lhe entregardes o fruto da colecta por vós organizada no Benelux. Estou-vos grato por este
gesto que muito me sensibiliza, pois ele traduz a vossa adesão à pessoa e à missão do Papa! À
vossa generosa oferenda, unistes um livro de arte muito bonito e também uma colecção do jornal
que apresenta as actividades da vossa associação.

Conheceis os conselhos dados por São Paulo aos cristãos de Corinto: «Dê cada um segundo o
impulso do seu coração [...] pois Deus ama o que dá com alegria» (2 Cor 9, 7). É-me grato
constatar o vosso desejo de viver segundo as palavras do Apóstolo. O sentido da partilha entre
irmãos é um testemunho importante a oferecer aos homens, para que todos desenvolvam o seu
sentido de solidariedade.

2. Como indica o nome da vossa associação, tendes a peito trabalhar para ajudar a «Sé de Pedro
», a fim de que ela cumpra a sua missão de caridade no mundo. Ao afirmardes a vossa vontade
de sustentar a Sé de Pedro, participais na solicitude da Igreja por aqueles que têm necessidade
da nossa ajuda e aderis mais fortemente à pessoa de Cristo. Que a fé em Cristo e o desejo de
contribuir para estabelecer o seu Reino fortaleçam a vossa obra e façam de vós homens e
mulheres de acção e de contemplação!



3. Caros amigos de Pro Petri Sede, estai certos da oração do Sucessor de Pedro. Que esta
permanência em Roma vos permita retornar ao vosso País mais firmes na fé, na esperança e no
amor! Pudestes mais uma vez constatar a universalidade da Igreja, ser sensíveis ao caminho de
milhares de peregrinos que vêm aqui para orar no lugar em que o Apóstolo Pedro deu o supremo
testemunho de Cristo, seu Mestre e Senhor. Oferecestes ao seu Sucessor o testemunho da
vossa generosidade. Que o Senhor vos conserve todos os dias! Ao confiar à intercessão de
Nossa Senhora cada um de vós, as vossas famílias e todos aqueles que, na Bélgica, nos Países
Baixos e no Luxemburgo, ofereceram o seu contributo à vossa colecta, concedo-vos de todo o
coração a Bênção Apostólica.
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