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Caríssimos Irmãos e Irmãs

1. Nesta tarde, com a solene Statio Orbis na Praça de São Pedro, concluir-se-á o Congresso
Eucarístico Internacional, que durante esta semana fez de Roma a cidade da Eucaristia.
Nas basílicas e paróquias, nos mosteiros e em muitos outros lugares de culto multiplicaram-se as
celebrações litúrgicas, mas também os momentos de adoração, e um grande número de pessoas
se deteve em oração na presença de Cristo no Sacramento do altar. Podemos dizer que a Igreja
inteira se reuniu idealmente aqui em Roma para permanecer no Cenáculo, à escuta e em
contemplação da Eucaristia.

2. Cristo é o Pão da salvação para o homem viandante e peregrino sobre a terra. Eis por que na
festa do Corpus Christi a Eucaristia é levada em procissão pelas ruas, entre as casas e os
edifícios da vida quotidiana. De facto, no mistério eucarístico o Ressuscitado quis continuar a
habitar no meio de nós, para que todo o ser humano possa conhecer o Seu verdadeiro nome, o
Seu rosto genuíno, e experimentar a Sua infinita misericórdia.

Cremos firmemente que Cristo é o único Salvador do mundo. Ele é o Medianeiro da nova e eterna
Aliança (cf. Hb 9, 15), que completou a Aliança estabelecida por Deus no Sinai com o povo eleito.
Aliança aberta a todos os povos, na perspectiva do grande banquete escatológico anunciado
pelos profetas de Israel. À luz desta verdade, a Igreja não despreza quanto nas diversas
expressões religiosas o homem faz para se aproximar de Deus e receber a sua purificação, e
também lhe favorece um profícuo diálogo inter-religioso. Ao mesmo tempo, porém, ela não pode
deixar de proclamar que Cristo é o único Redentor, o Filho de Deus, que por nós encarnou,
morreu e ressuscitou.



3. No mistério da Eucaristia, Cristo quis permanecer connosco, fazendo-se nosso alimento e
bebida de salvação. Salienta-o bem o tema do Congresso Eucarístico Internacional: Jesus Cristo,
único Salvador do mundo, Pão para a vida nova.

Confiamos a Maria Santíssima os frutos maturados nestes dias de reflexão e de oração. A Ela
confiamos também, já desde agora, o próximo Congresso Eucarístico Internacional que, se Deus
quiser, será celebrado em 2004 em Guadalajara, no México. Maria, que viveu em íntima e
constante comunhão com Jesus, Verbo que se fez carne, ajude todo o cristão a reconhecer na
Eucaristia a presença viva do seu Filho divino, a acolhê-l'O com fé, a invocá-l'O com amor.
Fortalecido pelo pão eucarístico, todo o cristão não hesitará em pôr-se ao serviço dos irmãos,
para construir uma nova humanidade mais justa e fraterna.

Depois de ter dado a Bênção Apostólica à imensa multidão de fiéis e peregrinos presentes na
Praça de São Pedro, o Sumo Pontífice assim se expressou:

Uma saudação muito cordial aos peregrinos de língua espanhola e em especial aos fiéis
mexicanos, que acolheram com alegria a notícia da celebração do próximo Congresso Eucarístico
Internacional na sua terra, na cidade de Guadalajara. Que este compromisso vos ajude a
fortalecer a vossa fé, confirme a unidade eclesial e vos leve a renovar a vossa caridade através
de obras de amor e serviço.

Bom domingo a todos, romanos e peregrinos!
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