A Santa Sé

CONCELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA PARA A ORDENAÇÃO SACERDOTAL
DE UM GRUPO DE DIÁCONOS

HOMILIA DO PAPA JOÃO PAULO II
Domingo, 2 de Maio de 2004 1. "Ressuscitou o Pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas... Aleluia" (Antífona de com.).
No dia de hoje, a Liturgia convida-nos a fixar o olhar sobre Cristo Bom Pastor. Agnus redemit oves, canta a Sequência
de Páscoa: "O Cordeiro redimiu o seu rebanho". O Filho unigénito do Pai, Bom Pastor da humanidade, que morreu na

Cruz, ressuscitou no terceiro dia.Esta é a Boa Nova que os Apóstolos anunciaram a todos os povos, a começar por
Jerusalém, animados pelo poder do Espírito Santo (cf. Lc 24, 47-49). Este é o alegre anúncio que continua a ressoar, no
início do terceiro milénio. No olhar repleto de misericórdia de Cristo, Bom Pastor ressuscitado, têm origem na Igreja o
dom e o mistério da vocação para o ministério pastoral.2. Caríssimos Diáconos, que daqui a pouco sereis ordenados
Presbíteros, foi deste mesmo olhar de amor que nasceu a vossa vocação para o Sacerdócio. Acolho-vos com afecto e
saúdo-vos um por um. Saúdo o Cardeal Vigário, o Mons. Vice-Gerente e os Membros do Conselho Episcopal
Diocesano. Saúdo os Reitores e os Superiores do Pontifício Seminário Maior Romano, do Seminário Diocesano

Redemptoris Mater, do Almo Colégio Caprânica e dos Oblatos Filhos de Nossa Senhora do Amor Divino, que cuidaram
da vossa formação. Saúdo o Cardeal Andrzej Maria Deskur e os Formadores da "Fraternidade Sacerdotal dos Filhos da
Cruz", enquanto saúdo e agradeço também aos Superiores e Formadores do Pontifício Instituto para as Missões
Estrangeiras.Desejo expressar o meu profundo reconhecimento às vossas famílias, aos sacerdotes que cuidaram da
vossa formação e do crescimento da vossa fé, assim como àqueles que, juntamente com as vossas comunidades
paroquiais e com as realidades eclesiais a que pertenceis, vos ajudaram a descobrir "o dom e o mistério" da vossa
vocação, e a dizer sim à chamada do Senhor.3. Vós estais a ser ordenados Sacerdotes numa época em que, também
aqui em Roma, fortes tendências culturais parecem querer levar ao esquecimento de Deus, sobretudo os jovens e as
famílias. Contudo, não tenhais medo: Deus estará sempre convosco! Com a sua ajuda, podereis percorrer os caminhos
que levam ao coração de cada homem e anunciar-lhe que o Bom Pastor deu a vida por ele, e quer que ele participe do
seu Mistério de amor e de salvação. Porém, para realizar esta obra tão necessária é preciso que Jesus seja sempre o

centro da vossa vida e que permaneçais em íntima união com Ele na oração, através da meditação pessoal quotidiana,
da fidelidade à Liturgia das Horas e sobretudo da devota Celebração Eucarística quotidiana. Se estiverdes repletos de
Deus, sereis verdadeiros apóstolos da nova evangelização, porque ninguém dá aquilo que não possui no seu
coração.Maria, dócil Mãe do Bom Pastor, em relação à qual vos convido a alimentar sempre uma devoção filial, vos
acompanhe e vele constantemente sobre vós.Amém! © Copyright 2004 - Libreria Editrice Vaticana
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