A Santa Sé

CARTA DO PAPA JOÃO PAULO II
AO CARDEAL JOSÉ SARAIVA MARTINS
SEU ENVIADO ESPECIAL AO
XIV CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL BRASILEIRO

Ao nosso venerável Irmão Card. JOSÉ SARAIVA MARTINS
Prefeito da Congregação para as Causas dos Santos
A cidade de Campinas, no Brasil, viverá momentos de celebridade no próximo mês de Julho,
quando nela se celebrar o XIV Congresso Eucarístico Nacional, onde clero e fiéis se reunirão e,
tendo como tema "A Eucaristia, fonte da Missão e da Solidariedade", darão público testemunho
da fé nesse inefável mistério do Corpo e Sangue de Cristo. Todos, de facto, justamente
professamos que Jesus é o "Pão da vida", pois acreditamos ser este divino Sacramento como
que o "centro" e o "ápice" universal da vida da Igreja, e mesmo o coração da própria Igreja, onde
está contido o Autor de toda a nossa vida e donde todos recebemos a força espiritual.
Pois, para que não falte numa tão importante celebração eucarística um nosso especial
Delegado, acolhendo o pedido do Arcebispo de Campinas, Venerável Irmão Gilberto Pereira
Lopes, bem como de todos os Senhores Bispos dessa Conferência Episcopal e de toda a
comunidade eclesial, decidimos enviar um homem insigne que nela represente a Nossa pessoa e
manifeste a Nossa presença. Por isso, Nosso Venerável Irmão, de quem há muito conhecemos a
integridade da doutrina e a sólida fidelidade à referida verdade da nossa fé, com esta Carta te
constituímos e nomeamos Enviado Especial, para que, de 19 a 22 do próximo mês de Julho,
presidas na cidade de Campinas, em Nosso nome e com a Nossa autoridade, às celebrações
sagradas e às reuniões que se farão nesse acontecimento eclesial tão importante.
Através de ti, saudamos todos os participantes do Congresso, de modo especial os Senhores
Bispos, os sacerdotes, religiosos e religiosas, fiéis leigos e leigas, a todos propondo o mistério
Eucarístico como ápice de toda a vida cristã e de toda a família, através do qual "se comunica e
se alimenta aquela caridade para com Deus e para com os homens, que é a alma de todo o
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apostolado" (Lumen gentium, 33).
E para que desse Congresso Eucarístico se recebam copiosíssimos frutos de unidade e de paz,
dirigimos a Deus instantes preces, ao mesmo tempo que te comunicamos com muito gosto e
empenho estes Nossos pensamentos e te concedemos de coração, a ti em primeiro lugar, Nosso
Venerável Irmão, e a quantos tomarão parte no Congresso, a Bênção Apostólica, penhor de todos
os bens celestes.

Do Palácio do Vaticano, aos 20 de Maio do ano de 2001, 23° do Nosso Pontificado.

JOÃO PAULO PP. II
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