
A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO SANTO PADRE AO BRASIL
(30 DE JUNHO - 12 DE JULHO DE 1980)

ENCONTRO DO PAPA JOÃO PAULO II
COM O CARDEAL CARLOS MOTTA

Aparecida, 4 de Julho de 1980

 

Eminentíssimo Senhor Cardeal e amado Irmão

1. Minha visita a Aparecida não estaria completa se faltasse este encontro, mesmo breve. Vossa
Eminência está ligado a este lugar sagrado não somente por quase vinte anos de pastoreio, mas
também pelas vultosas obras que trazem a marca de sua atividade e a maior delas é certamente
a majestosa Basílica que, com emoção de todos nós, tive a alegria de consagrar esta manhã.
Com Vossa Eminência agradeço à Providência Divina que lhe concede a alegria de coroar junto a
um Santuário mariano sua vida de sacerdote, começada junto a um outro Santuário mariano a
então humilde igreja que, no alto da Serra da Piedade serve de escrínio à venerada imagem da
Mãe das Dores, padroeira do Estado natal de Vossa Eminência, a querida Minas Gerais.

2. Às vésperas do dia 16 de julho em que, sob o olhar de Nossa Senhora do Carmo, Vossa
Eminência celebrará 90 anos de fecunda existência, eu gostaria de evocar sua longa existência
de homem da Igreja: Reitor do Seminário em Belo Horizonte, Bispo Auxiliar em Diamantina,
Arcebispo de São Luís do Maranhão, Arcebispo de São Paulo por dois decênios, Cardeal da
Santa Igreja, Arcebispo de Aparecida.

Quero ao menos associar-me a Vossa Eminência, e aos milhares de pessoas que receberam o
benefício de sua ação de sacerdote e de bispo, numa fervorosa ação de graças. Seja portadora
do nosso “Te Deum laudamus” a Virgem Aparecida, de cuja devoção Vossa Eminência foi
ardente e sincero incentivador.

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/1980/travels/documents/trav_brazil.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/1980/travels/documents/trav_brazil.html


3. Possa a presença destes jovens que se preparam ao sacerdócio renovar constantemente no
seu espírito a alegria e o fervor do seu exemplar ministério sacerdotal. Agradeço-lhe em nome de
muitos pelo exemplo que Vossa Eminência sempre deu, de fidelidade à Sé Apostólica, de
piedade sacerdotal, de amor a Deus e à Igreja.

Parabéns, Senhor Cardeal. Seja penhor de serenidade, esperança e conforto ao longo dos anos
que o Senhor quiser lhe conceder a Bênção Apostólica que de todo o coração quero dar a Vossa
Eminência.
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