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Queridas crianças, caros pais
Excelências, Senhoras e Senhores!
Dou-vos as boas-vindas aqui no Vaticano. Estou feliz por ver os vossos rostos, e vejo nos vossos
olhares que também vós estais contentes por passar um pouco de tempo comigo.
A vossa casa chama-se “Sonnenschein”, ou seja, “o esplendor do sol”. Posso imaginar porque os
responsáveis escolheram este nome. Porque a vossa casa se parece com um magnífico prado de
flores no esplendor do sol, e as flores desta Casa sois precisamente vós! Deus criou o mundo
com uma grande variedade de flores, de todas as cores. Cada flor tem a sua própria beleza, que
é única. Cada um de nós também é belo aos olhos de Deus, e Ele ama-nos. Isto faz-nos sentir a
necessidade de dizer a Deus: obrigado! Obrigado pelo dom da vida, obrigado por todas as
criaturas! Obrigado pela mãe e pelo pai! Obrigado pelas nossas famílias! E obrigado também
pelos nossos amigos do Centro “Sonnenschein”!
Dizer “obrigado” a Deus é uma bonita oração. Deus gosta desta forma de rezar. Em seguida,
podeis acrescentar um pequeno pedido. Por exemplo: Bom Jesus, poderias ajudar a mãe e o pai
no seu trabalho? Poderias dar um pouco de alívio à avó que está doente? Poderias prover às
crianças do mundo inteiro que não têm o que comer? Ou então: Jesus, por favor, ajuda o Papa a
guiar bem a Igreja. Se pedirdes com fé, o Senhor certamente vos ouvirá.
Concluindo, manifesto a minha gratidão aos vossos pais, às pessoas que vos acompanharam, à
Senhora Presidente da Região e a quantos estão aqui presentes. Obrigado por esta bonita
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iniciativa e pelo compromisso em prol dos mais pequeninos que vos foram confiados. Tudo aquilo
que fizestes a um só destes pequeninos, foi a Jesus que o fizestes!
Recordo-me de vós nas minhas orações. Jesus vos abençoe sempre e Nossa Senhora vos
ampare!
Und bitte vergesst nicht, für mich zu beten. Diese Arbeit ist nicht einfach. Betet für mich bitte.
Danke schön! [E por favor não vos esqueçais de rezar por mim. Este trabalho não é fácil. Por
favor, orai por mim. Obrigado!].
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