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Reverendo Senhor,

o Santo Padre acolheu com prazer as congratulações e votos que lhe quis
enviar, em nome pessoal e de toda a sua comunidade paroquial, felizes e agrade-
cidos ao Pai do Céu pela vida do Papa Francisco, que, há 77 anos,viu a luz do dia
para levar a Luz de Deus a tantas vidas provadas pela solidão e o 'sofrimento.

Grato pelas expressões de união e estima filial e sobretudo pelas orações
com que diariamente O recordam junto do Senhor, o Santo Padre confia à pro-
tecção da Virgem Maria os desejos bons que cada um traz no coração, neles
incluindo o desejo da «alegria da fé [vivida] com um coração jovem, sempre:
um coração jovem, mesmo aos setenta, oitenta anos! - disse o Papa Francisco,
em 24/III/2013 - Nunca sejais homens e mulheres tristes: um cristão não o pode
ser jamais! Nunca vos deixeis invadir pelo desânimo! A nossa alegria não nasce
do facto de possuirmos muitas coisas, mas de termos encontrado uma Pessoa -
Jesus - que está no meio de nós; nasce do facto de sabermos que, com Ele, nunca
estamos sozinhos, mesmo nos momentos dificeis, mesmo quando o caminho da
vida é confrontado com problemas e obstáculos que parecem insuperáveis ... e há
tantos! Mas Jesus nos acompanha e nos carrega aos seus ombros: aqui está a nos-
sa alegria, a esperança que devemos levar a este nosso mundo. E, por favor, não
deixeis que vos roubem a esperança! Não deixeis roubar a esperança ... aquela que
nos dá Jesus». Em penhor da mesma, o Papa Francisco concede-lhes a Bênção
Apostólica.

Aproveito o ensejo para lhe afirmar sentimentos de fraterna estima em
Cristo Senhor.
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