A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA BENTO XVI
AOS MEMBROS DA PAPAL FOUNDATION
Sala Clementina
Sábado, 21 de Abril de 2012

Estimados amigos
Apraz-me saudar-vos, membros da Papal Foundation, por ocasião da vossa peregrinação anual a
Roma. Possa a vossa visita ao túmulo dos apóstolos e mártires fortalecer o vosso amor ao
Senhor crucificado e ressuscitado e o vosso empenho ao serviço da sua Igreja. Sinto-me feliz por
ter esta oportunidade de vos agradecer pessoalmente o apoio que ofereceis a uma grande
variedade de apostolados que estão no coração do Sucessor de Pedro.
Nos próximos meses terei a honra de canonizar duas novas santas da América do Norte. A beata
Kateri Tekakwitha e a beata madre Marianne Cope são exemplos notáveis de santidade e de
caridade heróica, mas também nos recordam o papel histórico desempenhado pelas mulheres na
edificação da Igreja na América. Que através do seu exemplo e da sua intercessão, todos vós
possais ser fortalecidos na busca de santidade e nos vossos esforços para contribuir ao
crescimento do Reino de Deus hoje no coração das pessoas. Através do trabalho da Papal

Foundation ajudais a apoiar as missões evangelizadoras, promovendo a educação e o
desenvolvimento integral dos vossos irmãos e das vossas irmãs nos países mais pobres, e
favorecer o compromisso missionário de numerosas dioceses e congregações religiosas no
mundo inteiro.
Nestes dias peço a vossa constante oração pelas necessidades da Igreja universal,
especialmente pela liberdade dos cristãos para que possam proclamar o Evangelho e levar a sua
luz às actuais questões morais urgentes. Com grande afecto confio a vós e às vossas famílias à
intercessão amorosa de Maria, Mãe da Igreja, e de coração concedo a minha Bênção Apostólica,
em penhor de alegria e paz no Senhor Ressuscitado.
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