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« Ex.ma Senhora Isilda Pegado 
Presidente da Federação Portuguesa pela Vida 
Rua da Artilharia Um, 48-3º Dto // 1070-013 LISBOA 
 
Informado da realização em Portugal do “V Fórum da Federação 
Europeia One of Us”, de 29 a 31 de outubro de 2021, com a sua última 
etapa prevista no Santuário de Fátima aos pés de Nossa Senhora, a fim de 
Lhe consagrarem todas as realidades confederadas e suas iniciativas e 
trabalhos em prol da vida e da família, o Papa Francisco incumbiu-me 
de fazer chegar aos respetivos membros, dinamizadores e organizadores 
presentes, física ou virtualmente, uma palavra de venturosa e grata 
saudação com a certeza duma lembrança particular nas Suas preces para 
que o Espirito Santo os anime a irem contracorrente não se acomodando 
ao conformismo cultural dominante que tende a confinar o ser humano 
no tempo esquecendo que se abre à eternidade de Deus, que a todos 
subjaz e envolve e, por compaixão pelos nossos conturbados dias, Se fez 
nesse Lugar Bendito apelo materno à penitência e emenda de vida, 
nomeadamente para salvaguarda da família hoje a saque e em risco de 
profanação da vida inclusive no ventre materno. Com a Sua 
complacência e gratidão pelo combate que travam pela nobilíssima causa 
da família e da vida para que se transforme em jubilosa paz o que nos 
causa fundado temor, o Santo Padre exorta-os a buscarem refúgio no 
Coração Imaculado de Maria, como parte que são da «descendência 
d’Ela» vista pelo Bom Deus «em inimizade» contra a serpente 
enganadora (Gen 3,15), enquanto de coração lhes concede a implorada 
Bênção Apostólica. 

Pietro Card. Parolin 
Secretário de Estado de Sua Santidade » 

 
Vaticano, 13 de outubro de 2021 


