
A Santa Sé

VISITA À PARÓQUIA ROMANA DE SÃO JOÃO DA CRUZ

SAUDAÇÃO AOS CATEQUISTAS, MOVIMENTOS
E COMUNIDADES NO FINAL DA CELEBRAÇÃO DA MISSA

Domingo, 7 de Março de 2010

 

Queridos irmãos e irmãs, de coração vos digo obrigado por esta bonita experiência pascal, que
me proporcionastes com esta manhã de domingo. Documentei-me um pouco sobre a história da
vossa paróquia, que começou precisamente do nada; construístes, entretanto, um bonito centro
pastoral, edifícios, estruturas, mas sobretudo construístes a Igreja viva, de pedras vivas. Agora é
agradável ver aqui como a Igreja é viva, vive da Palavra de Deus, da participação na sagrada
Eucaristia, com tantos componentes da vida espiritual, os movimentos, todos unidos num único
projecto pastoral na comum Igreja de Cristo.

Por isto vos estou muito grato e peço-vos que prossigais neste sentido:  construir sempre a Igreja
de pedras vivas, e deste modo, ser também um centro de irradiação da Palavra de Deus no
nosso mundo, que tem tanta necessidade desta Palavra de Deus, da vida que vem de Deus.

Hoje, na primeira leitura, ouvimos precisamente esta auto-apresentação de Deus, que entra na
história, se faz um de nós. E ouvimos que Deus é um Deus que nos ouve, que não está distante,
que se interessa por nós, que é para nós e está connosco. E isto exige a nossa resposta, exige
que também nós escutemos Deus, que também nós sejamos abertos à sua presença e assim céu
e terra comunicam-se e tornam-se mais unidos e o mundo torna-se mais luminoso, mais
agradável.

Obrigado por todo o vosso trabalho! Desejo-vos uma boa Páscoa e ulteriores progressos
espirituais na comunhão com Cristo e na comunidade dos sacerdotes, sobretudo do vosso
querido pároco. Ouvi que deu início à comunidade indo ao supermercado para conhecer o tipo de
pessoas, e assim cresceu a paróquia. Obrigado senhor pároco, obrigado a todos vós. Boa
Páscoa!
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