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MENSAGEM DO PAPA JOÃO PAULO II
ÀIGREJA DO BRASIL

NO DÉCIMO CONGRESSO EUCARÍSTICO

 

Meu caro Irmão Cardeal Aloísio Lorscheider, Arcebispo de Fortaleza,
amados Irmãos Cardeais, Arcebispos e Bispos do Brasil,
irmãos Sacerdotes, Religiosos e Religiosas das muitas Congregações e Institutos,
queridos peregrinos participantes no Décimo Congresso Eucarístico Nacional em Fortaleza

Uma vez mais desejo encontrar-me no meio de vós, no momento em que se encerra este
Congresso, que tive a dita de abrir no dia nove de julho próximo passado; ele constituiu o objetivo
final da minha peregrinação através dos espaços imensos da vossa pátria, através do Brasil, o
país-continente.

Parando nos diversos lugares, nos centros particularmente importantes para a vida da Nação e
da Igreja, eu fazia a mim próprio e aos presentes congregados à minha volta e a todos os que me
acompanhavam a mesma pergunta que foi escolhida como mote e lema do vosso Congresso
Eucarístico em Fortaleza: “para onde vais?”.

Com esta pergunta no coração vos aproximastes e viestes até junto de Cristo, o qual deixou esta
terra tendo ido para junto do Pai, mas, ao mesmo tempo, ficou neste mundo, no meio de nós, na
Santíssima Eucaristia, no Sacramento do Amor. E ficou, não apenas como uma testemunha da
historia do homem, dos povos e das nações, mas como o Amigo mais fiel, com uma fidelidade a
toda a prova, como Aquele que nos acompanha ao longo de todos os nossos caminhos,
particularmente ao longo dos caminhos difíceis e de maior responsabilidade.

Estou convencido, pois, de que a esta pergunta - “para onde vais?” - pergunta muito importante
para as gerações contemporâneas do vosso País, para as multidões de brasileiros, em especial
daqueles que se encontram em condições de vida mais difíceis, a Igreja no Brasil veio
exatamente procurar uma resposta aos pés da Eucaristia. E espero que tenha encontrado essa



resposta; e espero também que irá continuar a encontrá-la constantemente, prestando ouvidos à
Palavra do Senhor, entrando no Seu Coração e haurindo neste Amor, que é mais forte do que
todos os males, e perseverando naquela fraternidade e na paz que somente Ele, Jesus Cristo,
pode dar ao homem e ao mundo.

Com o pensamento neste grande acontecimento, qual foi o Décimo Congresso Eucarístico
Nacional em Fortaleza, uno-me uma vez mais a vós todos, diletos irmãos e irmãs, e uma vez
ainda abraço com o coração e com as preces todo o Brasil; e quero realizar para com todos vós
aquele serviço que me foi confiado pelo Senhor, abençoando-vos no espírito da verdade e do
amor.
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