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Senhor Cardeal
Prezados amigos

Dirijo-vos a minha calorosa saudação, membros, administradores e colaboradores da Papal
Foundation, vindos a Roma para a vossa peregrinação anual. A visita aos túmulos dos Apóstolos
é um sinal devoto de comunhão com a Sé de Pedro, que desde o início foi o elemento
qualificador da Fundação. Rezo a fim de que esta experiência aprofunde a vossa fé e vos
encoraje a dar expressão renovada da mesma na vossa vida, transmitindo esta fé una, santa,
católica e apostólica que nos provém dos Apóstolos.

A ampla variedade de projectos subsidiados pela Fundação proporciona um testemunho dos
esforços incessantes da Igreja em vista de promover o desenvolvimento integral da família
humana, consciente como está das enormes necessidades quotidianas de muitos dos nossos
irmãos e irmãs. Sabiamente, a Papal Foundation destina uma parte notável dos seus recursos
para a educação e a formação de jovens sacerdotes, religiosos e leigos, tanto homens como
mulheres, apressando assim o dia em que as suas Igrejas locais serão capazes de se
sustentarem a si mesmas e, aliás, de transmitir os frutos de tal generosidade também aos outros.
Desejo confirmar a minha gratidão pelo trabalho exigente e pelo sacrifício que requer a vossa
oferta, assegurando-vos também as minhas sinceras orações por vós, pelos vossos entes
queridos e por aqueles que vós ajudais.

Enquanto a Igreja se prepara para o próximo Jubileu da Misericórdia, peço ao Senhor Jesus,
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«rosto da misericórdia do Pai» (Misericordiae vultus, 1), que fortaleça e renove cada um de vós
mediante a sua compaixão, que é o maior de todos os seus numerosos dons. Possa cada um de
vós fazer a experiência da purificação e da liberdade que derivam do encontro com o perdão e o
amor gratuito oferecidos nos sacramentos da Reconciliação e da Eucaristia.

Confio cada um de vós e as vossas famílias à intercessão amorosa da Virgem Maria e de são
Pedro, enquanto vos concedo cordialmente a minha Bênção apostólica, como penhor de paz em
Jesus Cristo, Salvador Ressuscitado.
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