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Ao Rev.mo Monsenhor Luigi GIUSSANI

Estimado Monsenhor, por ocasião do seu 80º aniversário, é de bom grado que me uno à sua
pessoa e dou graças ao Senhor pelos inúmeros benefícios que lhe foram concedidos ao longo
destas oito décadas de crescimento humano e espiritual.

Renovo-lhe os sentimentos mais cordiais da minha estima e do meu afecto e, em sua companhia,
desejo abarcar com um único olhar estes 80 anos para os confiar a Maria, nossa Mãe celestial,
que sua Reverência se preocupou em indicar a todos como o caminho privilegiado para encontrar
Jesus e para O servir fielmente.

Com a alma reconhecida, voltamos a percorrer juntos os anos da sua infância, pensando
novamente no exemplo e na ajuda dos seus pais; os anos do caminho para o sacerdócio, durante
os quais encontrou mestres que muito contribuíram para a sua formação humana e espiritual; os
anos do ensino liceal e universitário, com a fundação e o desenvolvimento do Movimento de
Comunhão e Libertação; e os anos que viram a rápida difusão da obra fundada por Sua
Reverência em muitos países. Mas detenho-me com singular participação nos anos mais
recentes, provados pela enfermidade, enquanto lhe agradeço o testemunho de adesão confiante
à Vontade divina, que o Rev.mo Monsenhor nunca cessou de oferecer ao Movimento e à Igreja.
O Senhor, que é dador de todo o bem, lhe faça experimentar o conforto da sua presença e a
alegria do seu amor.

Compartilho estes votos com os seus familiares e com os inúmeros amigos e filhos e filhas
espirituais, que participam na sua festa. Asseguro-lhe as minhas preces e, do íntimo do coração,
concedo-lhe uma especial Bênção que, de bom grado, faço extensiva a todas as pessoas que lhe
são queridas.



Vaticano, 7 de Outubro de 2002.
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