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Estimados irmãos e irmãs!

Tenho o prazer de vos dar as boas-vindas e de me encontrar convosco, membros da Associação
Pro Petri Sede, durante a vossa peregrinação a Roma. Tal como São Pedro, fostes guiados no
vosso caminho pelo amor a Cristo. E ao reunir-vos junto do túmulo dele, que derramou o sangue
pelo seu Mestre e Salvador, fazeis um ato de fé que vos permite renovar-vos espiritualmente.

Esta peregrinação proporciona-vos também a oportunidade de oferecer a vossa contribuição
financeira e espiritual às obras sociais e caritativas relacionadas com a minha missão pastoral e
com as atividades da Santa Sé. Seguindo os passos dos vossos predecessores, participais na
ação missionária da Igreja que luta pelo desenvolvimento humano integral de cada pessoa. Com
efeito, a pessoa humana deve ser sempre defendida e protegida na sua integridade e dignidade,
qualquer que seja a sua origem ou condição social.

Na corrida desenfreada pela posse, carreira, honra ou poder, os fracos e os pequeninos são por
vezes ignorados e rejeitados. Na verdade, «com a mania de correr, de dominar tudo e
imediatamente, incomoda-nos quem fica para trás; e consideramo-lo descartável. Quantos
idosos, nascituros, pessoas com deficiência, pobres... considerados inúteis!» (Homilia na Missa
do Dia Mundial dos Pobres, 17 de novembro de 2019). Por isso a Igreja, apoiando a opção
preferencial pelos pobres, conta com homens e mulheres de boa vontade e imbuídos do
Evangelho para levar a cada pessoa necessitada a paz e a alegria do Ressuscitado. Através da
vossa contribuição caritativa para a vida da Igreja, transformais-vos no sal e na luz (cf. Mt 5, 13-
14) que proporcionam a muitas pessoas o gosto pela vida.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2020/2/24/pro-petri-sede.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2019/documents/papa-francesco_20191117_omelia-giornatamondiale-poveri.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2019/documents/papa-francesco_20191117_omelia-giornatamondiale-poveri.html


Estimados amigos, expresso a minha gratidão pelo vosso apoio constante à minha
responsabilidade de sucessor de São Pedro. Hoje enfrentamos vários desafios que atingem a
família humana e a sua casa comum. No centro das nossas preocupações, temos o grito de
angústia dos povos que sofrem, em particular com as guerras, o deslocamento de pessoas, a
pobreza e a degradação do ecossistema. É urgente pôr fim à exploração dos mais pobres! É
urgente que cessem as atrocidades em países vítimas de guerras e conflitos que impelem
numerosas pessoas a caminho do exílio!

Gostaria de insistir sobre o cuidado da nossa casa comum, lançando mais uma vez o apelo a
uma conversão ecológica. O vosso testemunho de vida cristã, que se manifesta através da
generosidade e da atenção aos outros, convida hoje todos nós a lutar contra o clima generalizado
de individualismo, egoísmo e indiferença, que ameaça quer a paz entre as pessoas quer o meio
ambiente.

Convido-vos a permanecer firmes nas vossas convicções e na fé, a ser uma chama que traga
esperança ao coração dos homens e mulheres de hoje. Como São Pedro, fazei-vos ao largo com
coragem e partilhai o grande amor que Cristo nos revelou.

Confio cada um de vós e as vossas famílias, bem como todos os membros da vossa associação,
à intercessão da Virgem Maria, a São Pedro e aos Santos dos vossos países. Concedo-vos de
coração a Bênção Apostólica. E, por favor, não vos esqueçais de rezar por mim. Obrigado!
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