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Prezados irmãos e irmãs

Estou profundamente comovido com esta recepção tão calorosa que recebi aqui, e só posso dizer
obrigado de todo o coração! Agradeço ao Senhor que nos concedeu este grande Santo, São José
Freinademetz, que nos indica o caminho da vida e é um sinal também para o futuro da Igreja. Um
Santo de enorme actualidade: sabemos que a China se torna cada vez mais importante na vida
política, económica e inclusive na vida das ideias. É importante que este grande país se abra ao
Evangelho. E São José Freinademetz, mostra-nos que a fé não é uma alienação para qualquer
cultura e povo, porque todas as culturas esperam Cristo e não são destruídas pelo Senhor: pelo
contrário, alcançam a sua própria maturidade. Como ouvimos, São José Freinademetz não queria
somente viver e morrer como chinês, mas permanecer chinês também no Céu: assim, identificou-
se idealmente com esse povo, na certeza que se teria aberto à fé em Jesus Cristo. Agora, oremos
para que este grande Santo seja um encorajamento a fim de que todos nós vivamos de novo
neste nosso tempo a vida da fé, caminhando rumo a Cristo, porque só Ele, Cristo, pode unir os
povos e as culturas. E rezemos também para que infunda em muitos jovens a coragem para
dedicar a sua vida totalmente ao Senhor e ao seu Evangelho. Todavia, simplesmente posso dizer
"obrigado" ao Senhor e obrigado a todos vós por este acolhimento, que me demonstra
visivelmente que a Igreja está viva também hoje, que a fé é alegria que nos une e nos orienta
pelos caminhos da vida.

Obrigado a todos vós!
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