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Irmãos caríssimos!
No momento em que estes nossos filhos, que são familiares e amigos vossos, vão entrar na
Ordem dos presbíteros, ponderai com atenção o grau do ministério a que eles são elevados.
Écerto que todo o povo santo de Deus se torna, em Cristo, um sacerdócio real. No entanto, o
nosso grande Sacerdote, Jesus Cristo, escolheu alguns discípulos para desempenharem na
Igreja, em seu nome, o ministério sacerdotal em favor dos homens. Enviado pelo Pai, Ele mesmo
enviou os Apóstolos por todo o mundo a fim de continuar, por meio deles e dos Bispos que lhes
haviam de suceder, a sua missão de Mestre, Sacerdote e Pastor. Ora os presbíteros são
constituídos cooperadores dos Bispos e, associados a eles na missão sacerdotal, são chamados
ao serviço do povo de Deus.
Estes irmãos, depois de séria e prolongada reflexão, vão ser ordenados para o sacerdócio na
Ordem dos presbíteros, para servirem a Cristo, Mestre, Sacerdote e Pastor, por cujo ministério o
seu Corpo, que é a Igreja, cresce e se edifica como templo santo e povo de Deus.
Vós, queridos filhos, que ides entrar na Ordem dos presbíteros, exercereis, no que vos compete,
o sagrado múnus de ensinar em nome de Cristo, nosso Mestre. Distribuí a todos a palavra de
Deus que vós mesmos recebestes com alegria. Meditando na lei do Senhor, procurai crer o que
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ledes, ensinar o que credes e viver o que ensinais.
Seja o vosso ensino alimento para o povo de Deus, e o vosso viver motivo de alegria para os fiéis
de Cristo, para edificardes, pela palavra e pelo exemplo, a casa que é a Igreja de Deus.
Exercereis também, em Cristo, o múnus de santificar. Pelo vosso ministério se realiza plenamente
o sacrifício espiritual dos fiéis, unido ao sacrifício de Cristo, que, juntamente com eles, é oferecido
pelas vossas mãos sobre o altar, de modo sacramental, na celebração dos santos mistérios.
Tomai, pois, consciência do que fazeis, imitai o que realizais. Celebrando o mistério da morte e da
ressurreição do Senhor, esforçai-vos por fazer morrer em vós todo o mal e por caminhar na vida
nova.
Ao fazer entrar os homens no povo de Deus pelo Batismo, ao perdoar os pecados em nome de
Cristo e da Igreja no sacramento da Penitência, ao aliviar os enfermos com o óleo santo, ao
celebrar os ritos sagrados, ao oferecer, nas horas do dia, o louvor com ações de graças e
súplicas, não só pelo povo de Deus mas também por todo o mundo, lembrai-vos de que fostes
assumidos de entre os homens e postos ao serviço dos homens nas coisas que são de Deus.
Realizai, pois, com verdadeira caridade e alegria constante, o ministério de Cristo Sacerdote, não
procurando os vossos interesses, mas sim os de Jesus Cristo.
Finalmente, ao exercer, na parte que vos compete, o ministério de Cristo, Cabeça do Corpo da
Igreja e Pastor do seu povo, procurai, filhos caríssimos, unidos e atentos ao Bispo, congregar os
fiéis numa só família, a fim de poderdes conduzi-los a Deus Pai, por Cristo, no Espírito Santo.
Trazei sempre diante de vós o exemplo do Bom Pastor que veio não para ser servido mas para
servir e para buscar e salvar o que estava perdido.
Agora quero dirigir-me a vós, queridos irmãos e irmãs que viestes a esta festa, a esta grande
festa de Deus que é a Ordenação destes irmãos sacerdotes. Sei que muitos de vós vieram de
longe, precisando de viajar mais de dois dias. Obrigado pela vossa generosidade! Isto mostra o
amor que tendes pela Igreja; isto mostra o amor que tendes por Jesus Cristo. Muito obrigado!
Muito obrigado pela vossa generosidade, muito obrigado pela vossa fidelidade. Continuai a
caminhar, com o espírito das Bem-aventuranças. E recomendo-vos, especialmente hoje vos
recomendo que rezeis sempre pelos vossos sacerdotes, especialmente por aqueles que hoje vão
receber o sacramento das Sacras Ordens. O povo de Deus apoia os sacerdotes com a oração.
Tendes a responsabilidade de apoiar os sacerdotes. Alguém de vós poderia perguntar-me: «Mas,
padre, como se faz para apoiar um sacerdote?» Deixai-vos guiar pela vossa generosidade. O
coração generoso que tendes, dir-vos-á como apoiar os sacerdotes. Mas o primeiro apoio ao
sacerdote é a oração. O povo de Deus – isto é, todos, todos – apoia o sacerdote com a oração.
Nunca vos canseis de rezar pelos vossos sacerdotes. Eu sei que o fareis. Muito obrigado! E
agora vamos continuar o rito da Ordenação destes diáconos, que serão os vossos sacerdotes.
Obrigado.
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