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Queridos irmãos e irmãs!

É-me grato receber-vos, representantes da Comunidade Trentina, que desde há vinte anos
colaborais generosamente com a Santa Sé, especialmente com o Governatorato do Estado da
Cidade do Vaticano, nas diversas atividades e iniciativas. Penso em particular nas várias
associações, empresas e famílias das Câmaras de Carisolo, Pinzolo, Tesero, assim como nos
Alpini, na Guarda Florestal e na Proteção Civil. A cada um dirijo uma cordial saudação,
começando pelo doutor Ugo Rossi, Presidente da Província Autónoma de Trento, ao vosso
Arcebispo D. Lauro Tisi, ao qual agradeço as gentis palavras, e a todos vós que, com a vossa
presença, testemunhais a devoção e o afeto de toda a população do Trentino pelo Papa.

Este nosso encontro oferece-me a oportunidade de expressar grato apreço pelo vosso
compromisso em apoiar concretamente diversos projetos, finalizados especialmente ao
acolhimento dos peregrinos e dos visitantes aqui no Vaticano. Com a vossa contribuição, vós
exprimis os tradicionais valores de fé, laboriosidade e solidariedade tão enraizados na vossa
terra. Há tanta necessidade nos nossos dias de pessoas que saibam dar um testemunho corajoso
dos valores morais ensinados pelo Evangelho!

Encorajo-vos a continuar o vosso propósito de divulgar a cultura do acolhimento e um modelo de
vida aberto e fraterno, em harmonia com a nossa dignidade de filhos de Deus. Possam as vossas
famílias ser verdadeiras “igrejas domésticas”, fundadas na Palavra de Jesus, no amor à Igreja e
no serviço em prol da vida. Elas constituirão deste modo outras tantas escolas de valores
humanos e cristãos para as novas gerações. Derramai generosamente a semente evangélica da
caridade nos lugares onde a Providência vos chama a agir.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2018/3/24/comuni-trentino.html


Queridos amigos, esta estadia no centro da cristandade vos ajude a aprofundar a vossa fé e a
preparar-vos com fervor para a Páscoa já próxima. Confio-vos, bem como as vossas famílias, à
intercessão solícita de Maria, Mãe da Igreja e, enquanto vos peço que rezeis por mim, concedo a
Bênção apostólica. Obrigado.
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