
 

 

 
Königstein, 05.05.2021 

 
Queridos amigos e benfeitores, 
 
Recebeis frequentemente correspondência dos colaboradores da Fundação Pontifícia AIS: 
boletins, cartas, e-mails, notícias, relatórios. Trata-se sobretudo de pedidos de ajuda e de orações 
pela Igreja necessitada e perseguida. Todos os dias chegam aos nossos secretariados nacionais – 
na Austrália, nas Filipinas e na Coreia do Sul; em 15 países da Europa e em quatro países da 
América Latina; nos Estados Unidos e no Canadá - os vossos generosos donativos que depois 
encaminhamos para os pobres e necessitados pelo mundo fora. Sem os vossos donativos, pouco 
poderíamos fazer. Muitos de vós sois, há vários anos, fiéis benfeitores e, por isso, gostaríamos, nós 
e todos aqueles que recebem a vossa ajuda, de vos fazer chegar um grande e sentido OBRIGADO 
através desta carta. A gratidão faz parte do amor e atrai as graças de Deus sobre nós. Mesmo que 
a maioria de vós queira permanecer no anonimato e não esteja à espera de agradecimento, é 
muito importante para nós e para os nossos irmãos e irmãs que sofrem, expressarmo-vos 
pessoalmente a nossa gratidão. 
 
Muitas vezes inteiramo-nos também das vossas necessidades, que frequentemente não são tanto 
materiais, mas muito mais relacionadas com a vida familiar, os desafios espirituais na paróquia, as 
condições de trabalho ou de saúde. Por isso, como expressão da nossa profunda gratidão e 
solidariedade, decidimos dedicar-vos um dia especial todos os anos, no qual nós e todos os 
parceiros dos nossos projetos rezaremos em particular por vós e pelas vossas intenções. 
 
Para este “Dia dos Benfeitores” escolhemos a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus - este 
ano, a 11 de Junho - porque a vossa generosidade tem a sua origem e a sua força na imitação do 
amor misericordioso do Divino Coração. Este amor está no cerne da AIS, porque o amor a Deus e 
ao próximo são indissociáveis. É por isso que nenhuma necessidade humana deve ser excluída do 
serviço de amor da Igreja. O coração trespassado do Salvador revela-nos que Deus é puro amor e 
misericórdia. Aqueles que são misericordiosos imitam Deus na sua maior propriedade. Ele faz 
sempre o que uma boa mãe e um bom pai fariam pelo seu filho. 
 
A forma mais bela de agradecer é celebrando a Sagrada Eucaristia. Eucaristia significa acção de 
graças. Na Sagrada Eucaristia, Jesus transforma até o Seu sofrimento em acção de graças e dá-se 
como alimento. É por isso que no dia 11 de Junho de 2021, na Solenidade do Sagrado Coração de 
Jesus, milhares de bispos e sacerdotes do mundo inteiro oferecerão a Santa Missa especialmente 
por vós, queridos amigos e benfeitores, rezando pelas vossas intenções, juntamente com muitas 
freiras, seminaristas, noviços, catequistas, paróquias, famílias e cristãos que sofrem, cujas 
dificuldades vós aliviastes. Queremos lembrar especialmente os benfeitores doentes, idosos e sós 
que, muitas vezes, só podem dar a “esmola da viúva”, mas cuja fidelidade e amor são uma 
verdadeira imagem do Coração de Jesus. Que o “Dia dos Benfeitores” se transforme numa grande 
festa de gratidão para que, no amor do Coração de Jesus, possamos inserir-nos e unir-nos ainda  



 

 

mais no seio da família una de Deus - naquela família em que não deve haver quem passe 
necessidades.  

  
Obrigado, queridos amigos e benfeitores, pela vossa resposta ao amor de Deus. Obrigado pelo 
vosso coração aberto, atento às necessidades dos outros. Obrigado por trazerdes nas vossas mãos 
generosas o vosso caridoso coração.     
 
Abençoa-vos, grato, o vosso 
 

 
P. Martin Maria Barta 
Assistente Espiritual 
                     
 


