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1. Hoje, último domingo do Ano litúrgico, celebramos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo. No
final do caminho de um ano, a Igreja professa que Aquele que foi crucificado e ressuscitou é o Senhor do mundo e da
história: a luz da Páscoa projecta-se sobre o cosmos inteiro e ilumina-o. É a luz do amor e da verdade, que resgata o
universo da morte, causada pelo pecado, e renova o desígnio da criação, para que todas as coisas adquiram o seu
significado completo e sejam reconciliadas com Deus e entre si.

Enquanto somos peregrinos aqui na terra, o nosso olhar volta-se para o Céu, nossa pátria definitiva. Para chegarmos à
plena realização do Reino divino, o Evangelho exorta-nos a não seguir o «príncipe deste mundo» (Jo 12, 31; 16, 11),
que semeia divisões e escândalos, mas antes a pormo-nos no fiel e humilde seguimento de Cristo. Ele conduz-nos ao
Reino da paz e da justiça, onde Deus será tudo em todos.

2. A Igreja é na história uma antecipação do Reino de Deus, e demonstra-o também com o seu ser católica, isto é,
universal. Nesta manhã, na Basílica de São Pedro, foi aberta com uma solene Eucaristia a Assembleia Especial do

Sínodo dos Bispos para a Oceânia, que tem como tema «Jesus Cristo e os Povos da Oceânia, seguindo o Seu caminho,
proclamando a Sua verdade, vivendo a Sua vida». O Sínodo assinala uma ulterior etapa do caminho da Igreja, que dá
graças pelo dom do Evangelho a todos os povos e vai ao encontro do Terceiro Milénio, empenhando-se com impulso
renovado na tarefa de o anunciar ao mundo. Dou as mais cordiais boas-vindas a todos os Bispos da Oceânia, que de
longe chegaram a Roma para participar, juntamente com outros Padres sinodais, nos trabalhos desta Assembleia. Peço
além disso a vós, aqui presentes, e ao inteiro povo de Deus, que rezeis por este importante evento eclesial, o qual
esperamos que dê frutos de renovação espiritual não só às comunidades do continente oceânico, mas a todos os
crentes do mundo.
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3. Com efeito, todos os fiéis, com o seu testemunho, são protagonistas da missão universal ao serviço do Reino de
Deus. De modo especial os sacerdotes são convidados a difundir em todos os cantos da terra a Boa Nova do amor de
Deus.

Caríssimos Irmãos e Irmãs, ao recordar que hoje se celebra em Roma o Dia do Seminário, convido-vos a elevar ao
Senhor uma especial oração pelas vocações sacerdotais. Jesus disse que se deve pedir ao Pai que envie trabalhadores
para a Sua messe: fazemo-lo invocando a intercessão de Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos, a fim de que em
Roma, na Itália e no mundo inteiro amadureçam numerosas e santas vocações, à imagem do Bom Pastor.
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