
A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO SANTO PADRE JOÃO PAULO II 
ÀPONTIFÍCIA COMISSÃO PARA OS 

CONGRESSOS EUCARÍSTICOS

Sexta-feira, 22 de Março de 2002

 
Senhores Cardeais
Venerados Irmãos no Episcopado
Caríssimos Irmãos e Irmãs

1. Sinto-me feliz por vos receber e vos saudar com grande cordialidade. O meu afectuoso
pensamento dirige-se, antes de tudo, ao Senhor Cardeal Jozef Tomko, Presidente da Pontifícia
Comissão para os Congressos Eucarísticos Internacionais, ao qual agradeço as palavras que me
dirigiu em vosso nome.

Nestes dias, durante os quais estivestes reunidos para programar a actividade da Comissão
recentemente renovada nos seus componentes, desejastes ter este encontro com o Papa.
Agradeço-vos esta visita, e dou a cada um as minhas cordiais boas-vindas, juntamente com os
votos de bom trabalho.

2. Aproveito de bom grado esta propícia ocasião para exprimir o meu mais sincero apreço à
vossa Comissão, que está empenhada em promover em toda a Igreja o culto eucarístico. Os
Congressos Eucarísticos são experiências importantes de fé e de oração intensa, porque
oferecem a muitos crentes a oportunidade de contemplar o rosto de Cristo misteriosamente
velado no sacramento da Eucaristia. Através de vós, gostaria de fazer chegar aos Delegados
Nacionais e a todos os que cooperam de diversas formas para o bom êxito de manifestações tão
importantes de piedade cristã a expressão da minha mais sincera gratidão.

Sabeis como é importante a devoção eucarística para a vida da Igreja e para a difusão do
Evangelho. De facto, na Eucaristia encontra-se o bem espiritual mais precioso da Comunidade
cristã, isto é o próprio Cristo, que na Cruz se imolou pela salvação da humanidade. Por



conseguinte, continuai com dedicação e entusiasmo esta vossa obra, mais apreciada do que
nunca.

Ao garantir-vos a minha lembrança na oração, concedo-vos de coração, a vós e a todos os que
vos são queridos, uma especial Bênção apostólica.
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