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Senhores Cardeais
Caros Irmãos Bispos e Sacerdotes
Irmãos e irmãs

Écom prazer que me encontro convosco na conclusão dos trabalhos da vossa Assembleia; estou
grato a D. Piero Marini pelas amáveis palavras que me dirigiu em nome de todos, no início deste
encontro. Saúdo os Delegados nacionais designados pelas Conferências episcopais e, de modo
especial, a Delegação da comissão filipina, chefiada por D. José Palma, Arcebispo de Cebu,
cidade na qual terá lugar o próximo Congresso Eucarístico Internacional, em Janeiro de 2016.

Naqueles dias, o mundo católico manterá fixo o olhar do seu coração no máximo mistério da
Eucaristia, para dali haurir um renovado impulso apostólico e missionário. Este é o motivo pelo
qual é importante preparar-se bem e manifesto-vos a minha gratidão, prezados irmãos e irmãs,
pelo trabalho que levais a cabo, com a finalidade de ajudar os fiéis de todos os Continentes a
compreenderem cada vez mais e melhor o valor e a importância da Eucaristia na nossa vida.

A Eucaristia ocupa um lugar central na Igreja, porque é precisamente ela que «faz a Igreja».
Como afirma o Concílio Vaticano II, citando as palavras do grande Agostinho, ela é
«sacramentum pietatis, signum unitatis, vinculum caritatis» (Sacrosanctum Concilium,47).

O tema escolhido para o próximo Congresso Eucarístico Internacional é mais significativo do que
nunca: «Cristo em vós, esperança da glória» (Cl 1, 27). Ele esclarece totalmente o vínculo entre a

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_po.html


Eucaristia, a missão e a esperança. Hoje existe uma carência de esperança no mundo, e por isso
a humanidade tem necessidade de ouvir a mensagem da nossa esperança em Jesus Cristo. A
Igreja proclama esta mensagem com renovado ardor, recorrendo a novos métodos e expressões.
Com o espírito da «nova evangelização», a Igreja anuncia esta mensagem a todos e, de maneira
especial, àqueles que, embora tenham sido baptizados, se afastaram da Igreja e vivem sem fazer
qualquer referência à vida cristã.

O 51° Congresso Eucarístico Internacional oferece a oportunidade de experimentar e
compreender a Eucaristia como um encontro transformador com o Senhor na sua palavra e no
seu sacrifício de amor, a fim de que todos tenham vida, e a tenham em abundância (cf. Jo 10,
10). Ele é a ocasião propícia para voltar a descobrir a fé como nascente de Graça que confere
alegria e esperança à vida pessoal, familiar e social.

O encontro com Jesus na Eucaristia será fonte de esperança para o mundo se, transformados
pelo poder do Espírito Santo à imagem daquele que nós encontramos, cumprirmos a missão de
mudar o mundo oferecendo a plenitude de vida que nós mesmos recebemos e pudemos
experimentar, levando esperança, perdão, cura e amor a quantos vivem em necessidade, de
forma particular os pobres, os deserdados e os oprimidos, compartilhando a sua vida e
aspirações, e caminhando com eles em busca de uma autêntica vida humana em Jesus Cristo.

Estimados irmãos e irmãs, confio desde já o próximo Congresso Eucarístico Internacional à
Virgem Maria. Nossa Senhora proteja e acompanhe cada um de vós e as vossas comunidades,
tornando fecundo o trabalho que levais a cabo em vista do importante acontecimento eclesial de
Cebu. Peço-vos, por favor, que rezeis por mim, e abençoo-vos de coração.
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