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MENSAGEM DO PAPA JOÃO PAULO II
POR OCASIÃO DO CONGRESSO DE BISPOS
AMIGOS DO MOVIMENTO DOS FOCOLARES

 

Ao Venerado Irmão
Senhor Cardeal MILOSLAV VLK

1. É com profunda alegria que me uno espiritualmente a Vossa Eminência e aos Bispos amigos
do Movimento dos Focolares, que participam no Congresso programado no "Centro Marapoli" de
Castel Gandolfo, sobre a presença do Ressuscitado como princípio vital da Igreja.

Chegue a cada um a minha saudação cordial e de bons votos. Dirijo um pensamento especial à
Senhora Chiara Lubich, renovando-lhe a expressão da minha estima e do meu reconhecimento
pelo testemunho evangélico que o Movimento presta em tantas partes do mundo.

2. Esta providencial iniciativa, que se insere bem no contexto do Ano da Eucaristia, será
certamente para todos fonte de renovada vitalidade apostólica e de audácia missionária ao
enfrentar os numerosos desafios sociais e religiosos do nosso tempo.

De facto, durante estes dias de estudo e de oração é vosso desejo comum discernir os caminhos
mais adequados para testemunhar na sociedade de hoje a presença de Cristo ressuscitado,
centro da Igreja. Venerados e amados Irmãos, contemplai com fervor sempre renovado Jesus no
mistério da Eucaristia; seguindo o seu exemplo, estai preparados em qualquer circunstância para
vos tornardes instrumentos de misericórdia e de comunhão. O segredo da eficiência pastoral é o
Senhor crucificado e ressuscitado, que adoramos no sacramento da Eucaristia. Para ser sinais
eloquentes do seu amor e artífices da sua paz em qualquer ambiente, vós sabei-lo bem, é exigido
a todos que cultivem em primeiro lugar uma familiaridade íntima e constante com Ele. Da
participação intensa na Eucaristia brota a energia espiritual necessária para realizar todos os
projectos de bem.



3. Confio Vossa Eminência, Venerado Irmão, e os Prelados que participam no congresso, à
protecção e à intercessão da Virgem Maria. Que Ela vos conduza pelo caminho da santidade.
Para esta finalidade garanto-vos a recordação na oração, invocando uma abundante efusão de
graças e de confortos celestes, e concedo-vos a todos uma especial Bênção, que de bom grado
faço extensiva aos fiéis confiados ao ministério episcopal de cada um de vós e a todo o
Movimento dos Focolares.

Vaticano, 19 de Fevereiro de 2005.
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