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Meus amados Irmãos!

ESTAMOS AQUI CONGREGADOS, em Igreja, como sucessores do Corpo dos Apóstolos: é
Eucaristia e Comunhão este nosso encontro com Deus. Agradecimento e caridade unem-nos em
torno da Mesa da Palavra e do Pão da Vida, ao celebrarmos o Sacrifício da Cruz, a
universalidade do Povo de Deus e a colegialidade de seus Pastores.

Vamos agradecer, com Cristo, bom e único Pastor, que nos quer sinais e testemunhas da
misericórdia e do amor divinos: no Espírito da Verdade, a congregação de Pastores com que
entramos no Colégio episcopal; e os nossos encontros fraternos: dos Bispos, sucessores dos
Apóstolos, que regem a Igreja de Deus que está no Nordeste do Brasil, com o Sucessor de
Pedro. E, juntos, vamos suplicar ao Pai pelas intenções da Igreja universal e das Comunidades
confiadas aos seus cuidados pastorais: pelos Sacerdotes e Pessoas consagradas,
comprometidos no serviço do reino de Deus; pelo aumento e boa formação de novas vocações;
pelos Leigos, chamados à construção de uma sociedade mais de acordo com os planos divinos
de amor e salvação; pelo fortalecimento dos laços de união e fraternidade nos lares e nas
comunidades; pelos que sofrem, vítimas das intempéries e de desajustes sociais, pelos sem-
casa, sem-trabalho e sem-terra; pela actuação das reformas que se apresentam necessárias e
para que o amor prevaleça sobre toda a forma de divisão, de ódio e violência, pois só o amor
constrói.

Rezemos, enfim, para que no Nordeste e em toda a parte do mundo, Deus seja cada vez mais
glorificado, no homem, na Igreja e em Jesus Cristo, único nome pelo qual podemos ser salvos.



E para celebrar dignamente esta Santa Missa, reconheçamos e peçamos humildemente perdão
pelos nossos pecados e omissões para com Deus, para com a Igreja e para com toda a Família
humana.
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