A Santa Sé
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Terça-feira, 16 de Fevereiro de 2016
[Multimídia]

Sentai-vos! Boa tarde!
Sei que vós vindes de todas as paróquias da cidade e das dioceses sufragâneas e de alguns
colégios. Muito obrigado pela visita.
Vou pedir a Jesus que vos faça crescer com muito amor, com grande amor, com o seu amor.
Com muito amor para ser cristãos sérios, para cumprir o mandamento que Jesus nos deu: amar a
Deus acima de todas as coisas e o próximo como Jesus o amou, como a nós mesmos ou até
mais, como Ele nos amou.
E vamos pedir também à Virgem que cuide de nós, que interceda por nós. Sobretudo, cada um
de vós, agora, pense no seu coração na família que tem e nos seus amigos, e se estiverdes em
desacordo com alguém, pensai inclusive nele, e vamos pedir que a Virgem cuide também dele: é
uma maneira de nos tornarmos amigos, e não tanto inimigos, porque a vida não é agradável se
temos inimigos, e quem faz verdadeiros amigos é Deus no nosso coração.
Então, em silêncio, pensemos na família, nos nossos amigos, naqueles com os quais não
estamos de acordo, para que Deus os abençoe, e em todas as pessoas que nos ajudam — as
monjas, os sacerdotes, os professores, os mestres na escola — todos aqueles que nos ajudam a
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crescer. E uma bênção especial também ao pai, à mãe e aos avós. Silêncio, fechemos os olhos e
peçamos tudo isto.

(Ave Maria...).
E peço-vos por favor que oreis por mim. Fá-lo-eis? (Respondem: «Sim!»). É assim que eu gosto!
Saudação ao coro que lhe dedicou um cântico
Parabéns, felicito-vos seriamente. A arte e o desporto dilatam a alma e fazem crescer bem, com
ar fresco, e não esmagam a vida. Continuai a ser criativos, continuai assim, à procura da beleza,
das coisas bonitas, daquilo que dura para sempre, e nunca vos deixeis pisar por ninguém, claro?
Concedo-vos a bênção? (Respondem: «Sim!»).
Bênção apostólica
E, por favor, peço-vos que rezeis por mim, e que de vez em quando também me dediqueis uma
canção, apesar da distância. Até à próxima, até logo! Que Deus vos abençoe.
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