A Santa Sé

PALAVRAS DO PAPA FRANCISCO
AOS FIÉIS DE RITO SÍRIO-MALABAR VINDOS PARA AS CANONIZAÇÕES
DE KURIAKOSE ELIAS CHAVARA DA SAGRADA FAMÍLIA
E DE EUFRASIA ELUVATHINGAL DO SAGRADO CORAÇÃOBasílica Vaticana
Segunda-feira, 24 de Novembro de
2014[Multimídia]
Amados irmãos e irmãs!
Sinto-me feliz por me unir a vós na vossa acção de graças ao Senhor pela canonização de dois
novos Santos indianos, provenientes do Kerala. E aproveito esta oportunidade para agradecer à
Igreja que está na Índia, mas também para dar graças à Igreja presente no Kerala, por todo o seu
vigor apostólico, pelo testemunho de fé que vós prestais! Muito obrigado, continuai assim! O
Kerala é uma terra realmente fértil de vocações consagradas e sacerdotais! Ide em frente deste
modo, trabalhando através do vosso testemunho. Estou grato ao Cardeal George Alencherry, aos
Prelados, aos sacerdotes e às pessoas consagradas, assim como a todos vós, caríssimos fiéis de
rito sírio-malabar. Estou grato também pela presença do Cardeal de rito sírio-malancar, obrigado!
Sabeis que o vosso Cardeal sírio-malancar é o membro mais jovem do Colégio cardinalício?
Vós viestes deveras numerosos a Roma, para esta circunstância singular, e deste modo pudestes
transcorrer dias de fé e de comunhão eclesial, inclusive rezando sobre os túmulos dos Apóstolos.
Que estes momentos de festa e de espiritualidade intensa possam ajudar-vos a contemplar as
obras maravilhosas que o Senhor levou a cabo através da vida e inclusive das actividades destes
novos Santos.
O sacerdote Kuriakose Elias Chavara e a irmã Eufrásia Eluvathingal, religiosa do Instituto
feminino por ele fundado, recordam a cada um de nós que o amor de Deus constitui a fonte, a
meta e o ponto de apoio de toda a santidade, enquanto o amor ao próximo é a manifestação
límpida do amor ao Senhor. Com efeito, o sacerdote Kuriakose Elias foi um religioso concreto e
contemplativo, que despendeu generosamente a sua existência pela Igreja sírio-malabar,
trabalhando com o tema «santificação pessoal e salvação do próximo». Entretanto, a religiosa
Eufrásia viveu em profunda união com Deus, de tal maneira que a sua existência de santidade
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serviu de exemplo e de encorajamento para o povo, que lhe atribuiu o qualificativo de «Mãe
orante». Para as irmãs, é assim: que elas sejam religiosas orantes!
Estimados irmãos e irmãs, que estes novos Santos vos ajudem a valorizar a sua lição de vida
evangélica. Segui os seus passos e imitai-os, de forma particular, o seu amor a Jesus Eucaristia e
à Igreja, para assim progredirdes sempre no caminho da santidade. Com estes bons votos, que
acompanho mediante a oração, renovo a todos vós e aos vossos entes queridos a minha Bênção
Apostólica. Obrigado!
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