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1. Cristo diz a Tomé:

"Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.

Ninguém vem ao Pai senão por Mim" (Jo. 14, 6).

Pronuncia estas palavras na vigília da sua paixão.

Depois da Ressurreição elas encontram urna particular confirmação.

Os caminhos da vida parecem tender para a morte, que se põe diante do homem como término.
Mas Cristo, com a sua ressurreição, reconfirmou que o término do homem é Deus, e que Ele se
tornou o caminho para o Pai.

Portanto: não o caminho para a morte, mas para a Vida em Deus. Este caminho é em Jesus
Cristo a verdade dos destinos do homem: verdade da nossa existência já aqui na terra.

Em Jesus Cristo — crucificado ressuscitado — a verdade é a Vida, e não a morte. Ele de facto é
o Caminho.

Regina caeli, laetare!

Mãe do Ressuscitado, no nosso Coração Imaculado a Igreja rejubila com este Caminho, Verdade
Vida, que é Cristo, vosso Filho.

2. Domingo próximo em peregrinação pastoral, à ilustre e antiga Cidade de Viterbo,



profundamente ligada, através dos séculos, à história da Igreja e do Papado.

Entendo com essa visita unir-me à alegria dos fiéis daquela Diocese, que celebram o 750º
aniversário do nascimento de Santa Rosa de Viterbo; o 400º do nascimento de Santa Jacinta
Marescotti e também a trasladação do venerado corpo de São Crispim de Viterbo — frade
capuchinho amante da pobreza e dos pobres, exemplar no seu serviço aos necessitados —  por
mim canonizado a 20 de Junho de 1982.

Terei a alegria de me encontrar com os irmãos e as irmãs das várias componentes eclesiais da
Diocese viterbense, bem como das outras dioceses que actualmente estão unidas na pessoa do
Bispo: Tuscânia, Montefiascone, Acguapendente, Bagnoregio. Terei assim a possibilidade de orar
com eles e de os confirmar na fé.

Peço a todos vós uma lembrança na oração.
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