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1. Com sincera alegria e viva satisfação, caríssimos Milaneses, me encontro convosco, no dia a
seguir à solene cerimónia do Consistório, em que o vosso amado Arcebispo foi chamado a tomar
parte no Sacro Colégio.

Tenho assim a possibilidade de apresentar de modo mais directo e mais íntimo a minha cordial
saudação a todos e, de modo particular, as minhas felicitações e os meus bons votos ao neo-
Cardeal.

Agradeço-vos esta vossa visita que me oferece a ocasião de vos exprimir a profunda estima que
nutro pelo vosso digno Pastor e o amor que sinto pela vossa grande e laboriosa Metrópole!

O acontecimento tão importante e significativo do Consistório seja, para vós aqui presentes e
para todos os Milaneses, motivo e estímulo para vos unirdes com amor generoso em redor do
vosso Cardeal, como já aconteceu no passado, com os grandes Pastores que governaram a
Diocese de Santo Ambrósio e de São Carlos: senti-vos junto do seu coração e do seu anseio
apostólico: amai-o, compreendei-o nas suas intenções e nos projectos pastorais; escutai as suas
palavras de Pai e de Mestre! Estai unidos na fé é na caridade, para serdes sempre mais
fervorosas e corajosas testemunhas de Cristo.

A eleição dos novos Cardeais é também ocasião para reflectir sobre á presença perene da Igreja
na história dos homens: nas vicissitudes humanas, na maior parte tão violentas e contrastantes, a
Igreja está sempre viva e presente, e prossegue como luz que ilumina os povos e salvação para a



humanidade inteira. Afastar-se da Igreja, significa isolar-se da Verdade, perder o sentido dos
verdadeiros valores, ser arrastados pelo ímpeto dos acontecimentos e dos sentimentos. Exorto-
vos portanto a permanecer sempre unidos ao vosso Arcebispo, para estardes unidos à Igreja.

2. Se Deus quiser, ver-nos-emos em breve, na vossa Cidade e na vossa Diocese, por ocasião do
próximo Congresso Eucarístico Nacional. Preparai-vos bem com a oração e a meditação para
este acontecimento histórico, que além de ser mensagem válida para toda a Itália e para a Igreja
inteira deverá, especialmente na vossa Cidade, ser expressão também pública da vossa fé e do
vosso amor a Jesus presente na Eucaristia. E sentir-me-ei feliz em poder ajoelhar-me para rezar
convosco diante do augusto Sacramento do Altar.

Na expectativa ansiosa deste encontro não distante em terra milanesa, elevo desde já ò meu
olhar para a estátua da "Madonnina" que da agulha mais alta do "Duomo" vigia maternalmente
por todos os cidadãos, e invoco-a de coração, para que de modo especial ajude e ilumine o vosso
Arcebispo e todos vós que o amais, ao mesmo tempo que em sinal da minha constante
benevolência de bom grado, vos concedo, a propiciadora Bênção Apostólica, que desejo fazer
extensiva a toda a Comunidade milanesa.

 

 

© Copyright 1983 - Libreria Editrice Vaticana

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


