A Santa Sé

VISITA PASTORAL DO PAPA BENTO XVI A ASSIS

SAUDAÇÃO DO SANTO PADRE
ÀCOMUNIDADE DAS CLARISSAS
NA BASÍLICA DE SANTA CLARA
Domingo, 17 de Junho de 2007

Obrigado por este cântico tão bonito! É um cântico de acompanhamento nesta espera da
chegada do Senhor. Mas o Senhor está sempre para chegar. Portanto este é precisamente um
cântico de boas-vindas para o Senhor. Nós próprios vamos ao encontro do Senhor.
Este encontro faz-me pensar em encontros análogos nos tempos passados: encontros muito
agradáveis, que estão profundamente inscritos na minha memória. Rever esta vida de amor pelo
Senhor, esta vida de Maria que está totalmente em escuta do Senhor e assim em escuta da
Palavra de Deus para a humanidade de hoje para mim é sempre uma grande inspiração, um
grande encorajamento.
Celebramos 800 anos da conversão de São Francisco. Conversão não é só um momento, um
instante da vida: é um caminho. E vós ides à frente, precedeis-nos no caminho da conversão,
neste caminho por vezes também muito árduo, mas sempre acompanhado pelas alegrias do
Senhor. E desejamos que hoje seja um dia assim, vivido na alegria do Senhor. Um dia no qual o
sol de Deus, tão bem cantado por São Francisco, seja realmente também o nosso "centro" e nos
dê luz no coração e na nossa vida.
Agora não estou preparado para dizer outras coisas, mas agradeço-vos de coração por tudo.
Assis é sempre para mim um ponto de referência interior, uma força para o Papa na sua missão
de estar ao timão da barca de Pedro, da barca de Cristo. Então, prossigamos com o Senhor! Eu
rezo por vós e vós rezai por mim! Assim, não obstante a distância exterior, permaneçamos
profundamente unidos.
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De novo, obrigado!
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