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Eminência Queridos irmãos e irmãs, bom dia!
Sinto-me feliz por vos saudar, membros da Papal Foundation, durante a vossa peregrinação a
Roma. Para mim é uma alegria estar de novo convosco e exprimir a minha gratidão pelo apoio
generoso que ofereceis a mim e à Igreja em muitas partes do mundo. Durante este tempo santo
da Páscoa, unamo-nos na celebração da vitória do Senhor sobre o pecado e a morte, dom de
uma vida e de uma nova criação, e efusão do Espírito Santo. Possa a alegria da Ressurreição
encher sempre os nossos corações e que a vossa visita orante junto dos túmulos dos Apóstolos e
dos Mártires vos fortaleça na vossa fidelidade ao Senhor e à Igreja.
Nos anos passados desde a vossa fundação, contribuístes muito para a promoção de um espírito
de fraternidade e de paz. Através do vosso apoio a vários projetos educativos, caritativos e
apostólicos, assim como com as bolsas de estudo postas à disposição de fiéis leigos, pessoas
consagradas e sacerdotes, testemunhais a solicitude incansável da Igreja para promover o
desenvolvimento integral da família humana. Num mundo que está tristemente marcado pela
violência e pelos conflitos, pela pobreza material e espiritual, e com demasiada frequência pela
indiferença de muitos, a vossa obra ajuda a levar a mensagem evangélica de esperança, de
misericórdia a quantos beneficiam do vosso compromisso e da vossa generosidade. Portanto,
agradeço-vos e rezo para que se renove em vós o propósito de contribuir para edificar a Igreja em
unidade, fazendo progredir a sua caridade para com os últimos dos nossos irmãos e irmãs.
A missão da Papal Foundation está ligada de maneira solidária ao Sucessor de Pedro. Por
conseguinte, peço-vos que continueis a rezar por mim, a rezar pelo meu ministério, pelas
necessidades da Igreja, pela difusão do Evangelho e a conversão dos corações. Confio todos
vós, juntamente com as vossas famílias, à amorosa intercessão de Maria, Mãe da Igreja, e
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concedo de coração a minha Bênção Apostólica em penhor de alegria e de paz em Cristo
Ressuscitado, nosso Salvador.
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