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Vaticano, 27 de Dezembro de 2015

Prezada Senhora,

o Sumo Pontífice acolheu com viva complacência e apreço a carta que lhe
dirigiu, no dia 3 de Março passado, para depor no seu coração paterno o trabalho que a
instituição realiza a favor das crianças, adolescentes e jovens que lhes são confiados
com as suas limitações para que também eles «tenham vida - como quer Jesus - e a
tenham em abundância» (Jo 10, 10).

Grato pelas expressões de união e estima filial, nomeadamente a mascote do
Centro e o poema «Somos nós!», o Santo Padre invoca sobre o Centro de Reabilitação
e Integração de Deficientes (CRID) - com a sua direcção e os membros, os emprega-
dos e os voluntários, os benfeitores e os beneficiados particularmente os deficientes e
seus pais - «a carícia confortadora do sorriso» da Virgem de Fátima, repetindo-Lhe:
«Abençoai e fortalece i qualquer desejo de bem, reacendei e alimentai a fé, amparai e
ilurninai a esperança, suscitai e animai it ...aridadc, guiai-nos a-tedes-ae eaminho da-
santidade (ooo); reuni-nos a todos sob a vossa protecção e recomendai-nos a todos ao
vosso dilecto Filho, Jesus Nosso Senhor» iActo de Entrega, 13/X/2013)o «Na certeza
de que cada um de nós é precioso» aos olhos d 'Ela e que nada Lhe «é desconhecido de
tudo o que habita nos nossos corações», o Papa Francisco deixa-os a todos na materna
mão de Maria e pede para não se esquecerem de rezar por ele, que de bom grado lhes
concede a implorada Bênção Apostólica.

Aproveito a oportunidade para lhe desejar um Ano Novo feliz e testemunhar
sentimentos de fraterna estima em Cristo Senhor.

Mons. Petcr n.Wells
Assessor

Ex.ma Senhora
Maria de Lurdes Rocha ~IJ~P~.A
Presidente da Direcção do
Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes (CRID)

ALCABIDECHE


