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Queridos amigos,

Com grande alegria, saúdo a todos e vos agradeço pelo cordial acolhimento que me reservastes.
Depois dos magníficos encontros em Berlim e Erfurt, sinto-me feliz por poder estar agora
convosco em Friburgo, envolvido pela luz e o calor do sol. Um obrigado particular ao vosso
querido Arcebispo Robert Zollitsch pelo convite – insistiu tanto que, no final, tive que dizer:
deveras tenho que ir a Friburgo! - e pelas amáveis palavras de boas-vindas que me dirigiu.

«Onde há Deus, há futuro»: assim diz o lema destas jornadas. Como Sucessor do Apóstolo
Pedro, a quem o Senhor – no Cenáculo – precisamente deu o encargo de confirmar os irmãos (cf.
Lc 22, 32), de boa vontade vim ter convosco, nesta bela cidade, para rezarmos juntos, proclamar
a palavra de Deus e celebrarmos juntos a Eucaristia. Peço a vossa oração para que estes dias
sejam frutuosos, para que Deus confirme a nossa fé, revigore a nossa esperança e aumente o
nosso amor. Oxalá nos tornemos de novo, nestes dias, cientes de quanto Deus nos ama e que
Ele é verdadeiramente bom. E assim, devemos ser colmados pela confiança de que Ele é bom
para connosco, que tem um poder benévolo e que Ele nos leva, com tudo o que faz mover o
nosso coração e é importante para nós, nas suas mãos. E queremos nos colocar
conscientemente nas suas mãos. N’Ele, o nosso futuro está assegurado; Ele dá sentido à nossa
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vida e pode levá-la à plenitude. Que o Senhor vos acompanhe na paz e torne a nós todos
mensageiros da sua paz! Obrigado de coração pelo acolhimento.
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