
A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA BENTO XVI
AO CARDEAL GIACOMO BIFFI,
NO ENCERRAMENTO
DOS EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS
 

Ao Venerado Irmão
Senhor Cardeal GIACOMO BIFFI
Arcebispo Emérito de Bolonha

Ao chegarmos felizmente à conclusão dos Exercícios Espirituais, com a minha presente
Mensagem desejo manifestar-lhe, Venerado Irmão, cordial reconhecimento e profundo apreço
pelo serviço que prestou a mim e aos meus Colaboradores da Cúria Romana, orientando-nos
com as suas meditações estimulantes.

Com a riqueza e a profundidade de pensamento, que bem conhecemos, o Senhor Cardeal
impeliu-nos a dirigir a mente e o coração "às coisas do alto" (Cl 3, 1-2), como indicava o tema de
inspiração paulina destes dias de oração e de reflexão. Inspirando-se nos dois convites litúrgicos
que, por assim dizer, dão início ao caminho quaresmal: "Convertei-vos e crede no Evangelho!"
"Recorda-te que és pó e pó hás-de tornar-se!", o Senhor Cardeal ajudou-nos a meditar sobre o
senhorio de Cristo sobre o cosmos e a história, sobre a sua bem-aventurada Paixão, o mistério da
Igreja e a Eucaristia, bem como sobre a relação destas Realidades sobrenaturais com o mundo.

Para completar e valorizar as reflexões teológicas e espirituais de cada dia, o Senhor Cardeal
apresentou sabiamente algumas figuras de "testemunhas" que, de várias maneiras e com
diversos estilos, orientaram e sustentaram o nosso itinerário rumo a Cristo, plenitude de vida para
cada pessoa e para o universo inteiro.

Como agradecer-lhe, estimado Senhor Cardeal, um dom tão precioso? Somente o Senhor saberá
e poderá recompensá-lo dignamente. Por minha vez, estou certo disto, e da parte de quantos
beneficiaram das meditações propostas pelo Senhor Cardeal, desejamos garantir-lhe uma
fervorosa lembrança na oração pela sua pessoa e pelas intenções que lhe são mais queridas. E a



fim de que este vínculo orante seja mais válido e eficaz, confio-o à intercessão celeste de Maria
Santíssima. "Permaneça em cada um a alma de Maria": esta bonita exortação que o Senhor
Cardeal, fazendo ressoar Santo Ambrósio, inseriu no ápice dos Exercícios, gostaria de dirigi-la
por minha vez como sinceros bons votos à sua pessoa, Venerado Irmão, enquanto de coração
lhe renovo a Bênção Apostólica, fazendo-a extensiva a quantos lhe são queridos.

Vaticano, 3 de Março de 2007.
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