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Caríssimos Irmãos e Irmãs!

1. Aproxima-se o Encontro mundial do Papa com as famílias, que terá lugar no Rio de Janeiro, no
início do próximo mês. Também hoje a minha reflexão dirige-se para este importante evento que,
se Deus quiser, terei a alegria de presidir e ao qual é imprescindível que as comunidades cristãs,
e especialmente as famílias, cheguem sensíveis e preparadas.

Com muita satisfação eu soube que, de todas as partes do mundo, representantes de
associações e movimentos pró-família e pró-vida irão ao Rio de Janeiro. Juntos darão um grande
testemunho que assumirá o significado positivo de um desafio. Dirão ao mundo que, inspirando a
própria existência no Evangelho, é possível viver um amor fiel, responsável e generoso; dirão que
a família é o berço natural onde é possível acolher com alegria a vida humana, amá-la, protegê-la
e educá-la.

Queridas famílias! Sede o sal da terra e a luz do mundo! (cf. Mt 5, 13.14). Hoje, mais do que
nunca, é vossa tarefa imperiosa proclamar, com o vosso próprio modo de viver, a beleza e a
grandeza do amor autêntico. Haurindo, do sacramento do matrimónio, o mistério do amor de
Cristo e da Igreja, fazei resplandecer em vós mesmas a luz do Evangelho, no qual está a
salvação do mundo.

2. Ontem à tarde teve início em Bolonha o XXIII Congresso Eucarístico Nacional, que terá a sua
conclusão solene no próximo domingo. O tema do Congresso – «Jesus Cristo, único Salvador do
mundo, ontem, hoje e sempre» – coloca este extraordinário evento espiritual em estreita relação
com o Grande Jubileu do Ano 2000, do qual representa uma etapa significativa. Num certo



sentido, encerra o primeiro ano de imediata preparação para o evento jubilar, dedicado à reflexão
sobre Jesus.

Se Deus quiser, terei a alegria de tomar parte pessoalmente nas celebrações conclusivas do
Congresso, no sábado e domingo próximos. Desde já, todavia, gostaria de convidar todos os
crentes a unirem-se espiritualmente, com a oração, a este encontro de fé e de forte experiência
eclesial, que vê unida ao redor de Jesus-Eucaristia a inteira Igreja que está na Itália, para adorá-
l'O e haurir d'Ele renovado vigor no empenho quotidiano ao serviço do Evangelho.

3. Confiemos a nossa oração à intercessão de Maria Santíssima, Mãe do Verbo Encarnado e
Rainha da Família. Seja Ela a suplicar do seu Filho divino o bom êxito destes importantes eventos
eclesiais.

Saudação

Saúdo também os peregrinos de língua portuguesa, em particular os amigos da Rádio «Canção
Nova», do Brasil: agradecido pela presença e união na oração, desejo- lhes todo o bem no
Senhor Jesus.
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