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Queridos irmãos e irmãs!

Continua o Ano da Eucaristia, querido pelo amado Papa João Paulo II para despertar cada vez
mais nas consciências dos crentes a contemplação deste grande Sacramento. Neste singular
tempo eucarístico, um dos temas recorrentes é o do Domingo, o Dia do Senhor, tema que esteve
no centro também do recente Congresso Eucarístico italiano, realizado em Bari. Durante a
Celebração conclusiva, também eu realcei como a participação na Missa dominical deve ser
sentida pelo cristão não como uma imposição ou um peso, mas como uma necessidade e uma
alegria. Reunir-se com os irmãos e as irmãs, ouvir a Palavra de Deus e alimentar-se de Cristo,
imolado por nós, é uma bonita experiência que dá sentido à vida, que infunde paz no coração.
Sem o domingo nós, cristãos, não podemos viver.

Por isso os pais são chamados a fazer descobrir aos seus filhos o valor e a importância da
resposta ao convite de Cristo que convoca toda a família cristã à Missa dominical. Neste caminho
educativo, uma etapa muito significativa é a Primeira Comunhão, uma verdadeira festa para a
comunidade paroquial, que acolhe pela primeira vez os seus filhos mais pequeninos na Mesa do
Senhor. Para realçar a importância deste acontecimento para a família e para a paróquia, no dia
15 do próximo mês de Outubro, se Deus quiser, realizarei no Vaticano um encontro especial de
catequese com as crianças, em particular de Roma e do Lácio, que durante este ano receberam a
Primeira Comunhão. Este encontro de festa coincidirá quase com o final do Ano da Eucaristia,
quando estará a decorrer a Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos centrada sobre o mistério
eucarístico. Será uma ocasião oportuna e bonita para recordar o papel fundamental que o
sacramento da Eucaristia reveste para a formação e o crescimento espiritual das crianças.

http://www.vatican.va/holy_father/special_features/eucharist/index_po.html


Confio desde agora este encontro à Virgem Maria, para que nos ensine a amar cada vez mais
Jesus, na meditação constante da sua Palavra e na adoração da sua presença eucarística, e nos
ajude a fazer descobrir às jovens gerações a "pérola preciosa" da Eucaristia, que confere sentido
verdadeiro e pleno à vida. Com esta intenção dirigimo-nos agora à Santa Virgem.

Depois do Angelus

Obrigado pelo vosso entusiasmo. Saúdo os doadores de sangue do mundo inteiro, em particular
os que se encontram hoje na Praça de São Pedro, que vieram por ocasião da Jornada Mundial do
Doador de Sangue, que se celebrará depois de amanhã. Queridos irmãos, sei que participastes
na Santa Missa presidida pelo Cardeal Lozano Barragán, Presidente do Pontifício Conselho para
a Saúde. Cristo, que nos redimiu com o seu Sangue, seja sempre o modelo do vosso
voluntariado.

Saúdo cordialmente os peregrinos de língua espanhola, de modo especial os do Colégio de São
José de Reus e os das paróquias de Nossa Senhora do Carmo de Játiva e Valência. Exorto-vos
com as palavras de Jesus no Evangelho de  hoje:   "Ide,  e  anunciai  que  o  Reino dos Céus está
próximo". Deus vos abençoe!

Saúdo com prazer os peregrinos de Preddvor na Eslovénia. A peregrinação ao túmulo do
Padroeiro da vossa Paróquia fortaleça a vossa fé e a vossa fidelidade ao Evangelho! Bom
domingo a todos. Obrigado!
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