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Queridos irmãos

Com solidariedade sacerdotal saúdo-vos nesta celebração eucarística comunitária. Estais
encarregados nas vossas dioceses das vocações para o trabalho na vinha do Senhor. Com este
trabalho compartilhais uma grande solicitude do Papa que pede diariamente ao Senhor para que
envie muitos e bons operários à sua messe. As minhas viagens pastorais mostram-me
continuamente que "a messe é grande e os operários são poucos" (Lc 10, 2).

Com uma grande alegria tive conhecimento do vosso desejo de conhecer alguns organismos e
colaboradores da Cúria Romana durante a vossa reunião de reitores de seminários, que estais a
realizar na Cidade Eterna. Oxalá os muitos encontros amistosos destes dias e a comunhão
fraterna na oração e no Sacríficio com o Bispo de Roma façam aprofundar a vossa solidariedade
com o centro vivo da Igreja e com o seu ministério supremo de magistério e de direcção, e
produzam além disso frutos em favor das vossas Igrejas locais! Que a oferenda eucarística,
apresentada na concelebração, seja uma fonte de abundantes bênçãos para nós e para o nosso
comum ministério na Igreja de Cristo.

Com este voto, vejo em vós também todos os que representais aqui e cujo caminho para o
sacerdócio foi confiado à vossa direcção e aos vossos cuidados. Transmiti-lhes as minhas
saudações pessoais e a minha especial bênção. Deposito neles grande esperança em favor da
Igreja de amanhã. Encorajo-os e acompanho a todos com a minha constante oração no seu
caminho até ao altar. Recomendemo-los também aqui juntos na oração e peçamos por que,
vivendo na comunidade de fé que é o seminário, reconheçam com maior clareza cada dia o



chamamento do Senhor e possam maturar o sim definitivo, que depositarão nas mãos do seu
bispo, e mature também o seu ministério sacerdotal.

A minha oração de hoje atinge também vós, irmãos queridos. Oxalá o Senhor, que se interessou
dia e noite pela iniciação dos seus discípulos na fé e no seu futuro apostolado, vos conceda sentir
que é precisamente àqueles que O seguem neste apostolado que se aplicam as suas palavras:
"Já não vos chamo servos... mas chamei-vos amigos" (Jo 15, 15). Que a familiaridade pessoal
com o Senhor anime sempre o vosso importante e difícil ministério nos seminários e faça frutificá-
lo abundantemente. Maria, a Rainha dos Apóstolos, a Mãe dos sacerdotes, implore de modo
constante para vós e para os vossos seminários de hoje e de amanhã, o Espírito Santo
vivificante. Para tanto, concedo de coração a todos a minha especial Bênção Apostólica.
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