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Caríssimos Seminaristas!

1. Recebo-vos de muito bom grado por ocasião do vosso Congresso anual, promovido pelo Movimento dos Focolarinos.

Saúdo Chiara. Saúdo-vos com grande afecto e congratulo-me com os Organizadores desta bonita iniciativa, com a qual

se tem em vista oferecer aos jovens, encaminhados na via do Sacerdócio nas várias partes do mundo, a oportunidade

de se conhecerem, encontrarem, trocarem experiências e olharem juntos para os numerosos e inéditos desafios do

mundo actual.

O clima de alegria e de festa, típico das solenidades natalícias, favorece ulteriormente a instauração de relações mais

fraternas e cordiais entre vós: sentis-vos parte duma família que celebra na alegria o nascimento do Redentor,

meditando sobre a Sua mensagem de amor que deve ser anunciada e testemunhada a todos os homens. Precisamente

por este motivo, o vosso objectivo é fixar o olhar em Jesus, o nosso único Salvador.

2. Como recorda o tema escolhido para o Congresso: «Jesus crucificado e abandonado, ponte entre o céu e a terra»,

quereis deter-vos a contemplar a pessoa e a missão salvífica de Cristo. Na realidade, Ele está no centro de todo o

caminho vocacional, e isto vale de maneira especial para aqueles que se preparam para o sacerdócio ministerial. Não é,

porventura, o fascínio da pessoa de Cristo, a intensidade das Suas palavras e a força sedutora dos Seus gestos

proféticos que ainda hoje atraem muitos jovens para a estrada da vida evangélica e do serviço humilde e generoso ao

Reino de Deus e ao bem das pessoas?

Caríssimos, aprofundai o conhecimento de Cristo com a oração e a ajuda dos vossos formadores. No momento

supremo da morte, Jesus crucificado e abandonado revela-se como a verdadeira ponte que liga o céu e a terra: através

da Sua total oferta de amor, Ele manifesta a todos os homens o rosto misericordioso do Pai celeste. O Sacerdote é

chamado a ser, como Jesus, ministro da misericórdia de Deus, tornando viva e activa a Sua mediação salvífica, ponte

suprema que une Deus à humanidade.



Maria, Mãe da Unidade, que aos pés da Cruz acolheu o Discípulo predilecto que lhe foi confiado por Cristo, vos aju- de a

ser sempre mais conformes com a imagem do seu divino Filho. A Ela confio todos os vossos desejos, projectos e

empenhos. Ela vos acompanhe e vos proteja com a sua intercessão materna e torne o vosso caminho sempre rico de

frutos espirituais. Sirva-vos de sustento também a Bênção que, com afecto, concedo a vós aqui presentes, às vossas

famílias e às vossas Comunidades formativas.

Seminaristas e Focolarinos, um esplêndido binómio. Em Castel Gandolfo, ele torna-se ainda melhor. Estamos no

período do Natal. Hoje é o dia 30 de Dezembro, amanhã é último dia do ano. Desejo-vos um bom ano. Brasileiros,

polacos, espanhóis, italianos e outros ainda. Sois uma multinacional.

Louvado seja Jesus Cristo!
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