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Santa Messa con la consegna delle reliquie del
Beato Giovanni Paolo II

Rio de Janeiro, 7 de julho de 2013

Caros irmãos e irmãs,

Trago-vos de Roma uma cordial saudação e benção do Papa Francisco,
que em poucos dias chegará ao Rio para a Jornada Mundial da Juventude.

De  minha  parte,  estou  muito  feliz  de  poder  presidir  esta  Eucaristia
durante a qual será entregue a relíquia do Beato João Paulo II (segundo), que –
como sabeis – em breve será proclamado santo.

Ele foi um grande Papa, muito amado pelo povo em todas as partes do
mundo. Um jornalista italiano escreveu: “João Paulo II (segundo) é um Papa
que não morre!...”.  É verdade,  este  Papa continua a viver  nos corações das
pessoas. Prova disto é a multidão de peregrinos que a cada dia se dirige ao altar
onde se encontram as suas relíquias, na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Mas o beato João Paulo II (segundo) foi, de modo especial, um Papa dos
jovens; ele foi um Papa que durante o seu pontificado apostou nos jovens e viu
neles os protagonistas especiais da nova evangelização,  um Papa tão amado
pelos jovens – ainda hoje!...

Durante esta Eucaristia quero confiar à intercessão do Beato João Paulo
II (segundo) o grande evento da JMJ (Jota eme jota) no Rio de Janeiro, que em
poucos dias iniciará... Oremos, para que esta JMJ (Jota eme jota) traga muitos
frutos espirituais para a vida de tantos jovens que virão ao Rio de 180 (cento e
oitenta) países do mundo. Beato João Paulo II (segundo), rogai por nós!

Agradeço de coração a  Sua Excelência  Dom Orani Tempesta  por me
convidar a presidir esta celebração Eucarística. 

E agora preparemos os nossos corações ao encontro com Cristo através
do ato penitencial, no qual pedimos perdão pelos nossos pecados.

Confesso a Deus Todo-Poderoso...
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