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O egoísmo ceda o lugar ao amor na alegria
do perdão e da reconciliação

Por ocasião da Audiência Geral de quarta-feira, 23 de Fevereiro, o Santo Padre comunicou-se
com os fiéis presentes da Sala Paulo VI e na Praça de São Pedro, através de uma transmissão
televisiva. Este é o texto do seu pronunciamento:

Caríssimos Irmãos e Irmãs

Saúdo com afecto todos vós, reunidos nesta Sala para o habitual encontro de quarta-feira.
Agradeço-vos cordialmente a vossa presença.

Estamos a percorrer o caminho quaresmal, ajudados e estimulados pela liturgia, que nos exorta a
um particular compromisso de oração, de jejum e de penitência, e a uma maior solidariedade para
com o próximo, especialmente os pobres e os necessitados.

Abramos o coração às sugestões interiores da graça. O egoísmo ceda o lugar ao amor, para que
nos seja concedido experimentar a alegria do perdão e da reconciliação íntima com Deus e com
os irmãos.

Saudações especiais

É-me grato saudar todos os peregrinos de expressão inglesa, hoje aqui presentes, e agradeço-
vos as vossas orações. Que a vossa permanência em Roma seja repleta de alegria e aprofunde o



vosso amor pela Igreja universal.

Deus abençoe todos vós!

Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa. Que a vossa peregrinação a Roma vos
faça crescer no amor a Cristo e à sua Igreja!

Écom cordialidade que saúdo os peregrinos e os visitantes de expressão alemã. A nossa ajuda
provém do Senhor. Que as bênçãos de Deus vos acompanhem!
Desejo-vos todo o bem!

Écom afecto que saúdo os peregrinos de língua espanhola. Que a vossa peregrinação a Roma
vos ajude a aumentar o vosso amor por Cristo e pela sua Igreja.

Meus compatriotas, enquanto vos saúdo, abençoo-vos a todos do íntimo do coração.
Deus vos seja propício!

Quero saudar cordialmente os peregrinos de língua italiana, de maneira particular o grupo de
missionários italianos empenhados no estrangeiro, e aqui congregados para um encontro de
estudo; os fiéis da Diocese de Faenza-Modigliana, acompanhados do seu Bispo; e os numerosos
jovens presentes na Praça.

Desejo a cada um de vós todo o bem a que aspirais.
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