A Santa Sé
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Sábado, 11 de junho de 2016

Boa tarde, prezados amigos!
O Bispo disse-me que aí chove. Mas até a chuva é uma bênção, porque é má mas também boa!
São dois aspetos. É má porque incomoda, mas é boa porque representa a figura da graça de
Deus que desce sobre nós. Agora começais a percorrer o caminho; um caminho que durará a
noite inteira. Mas também a vida é um caminho. Nenhum de nós sabe quanto durará a própria
vida, mas é um caminho.
E quando alguém pensa em levar uma vida sem caminhar... Não se pode levar uma vida
permanecendo parado. A vida é para caminhar, para fazer algo, para ir em frente, para construir
uma amizade social, uma sociedade justa, para proclamar o Evangelho de Jesus.
Esta noite estou próximo de vós, próximo de vós na oração; acompanho-vos e desejo-vos uma
noite de oração e alegria. Haverá certamente também um pouco de sofrimento, mas isto superase com a esperança do encontro, amanhã, com Jesus Eucaristia.
Abençoo-vos! Caminhai sempre na vida; nunca pareis, mas permanecei sempre a caminho. A
vida é assim!
E orai também por mim, a fim de que eu não me detenha, mas continue a ir pelo caminho, o
caminho que o Senhor me indicará como o percorrer.
Caros amigos, dou-vos a minha bênção e desejo-vos uma noite de caminho, oração, alegria e
fraternidade, e com o olhar fixo em Nossa Senhora e na Eucaristia, que haveis de receber
amanhã. Agora, todos juntos, rezemos a Nossa Senhora: Ave Maria...
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Concedo-vos a minha bênção. Que vos abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito
Santo. E por favor, nãos vos esqueçais de rezar por mim. Um abraço a todos!
Um abraço, e orai por mim.
Boa noite!
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