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VATICANO - O PAPA ORDENA 31 SACERDOTES NO DIA MUNDIAL PARA AS
VOCAÇÕES: “O SACERDOTE É O HOMEM DA PALAVRA, O HOMEM DA
EUCARISTIA, O MINISTRO DA DIVINA MISERICÓRDIA”
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Domingo, 11 de maio, IV Domingo da Páscoa e Dia Mundial para as
Vocações, o Santo Padre joão Paulo II presidiu a Santa missa na Basílica do vaticano, no curso do qual conferiu a
ordenação presbiteral para 31 diáconos da diocese de Roma.
“Caríssimos ordenandos, este dia permanecerá inesquecível para cada um de vós. Estes hoje foram ‘promovidos
ao serviço de Cristo mestre, sacerdote e rei’, tomando parte de Seu ministério”, disse o Papa na homilia. O Papa
enumerou os traços fundamentais que distinguem o sacerdote: “O sacerdote é o homem da Palavra, a quem cabe a
tarefa de levar o anúncio evangélico aos homens e às mulheres de seu tempo. Ele deve fazê-lo com vivo senso de
responsabilidade, esforçando-se a estar sempre em plena sintonia com o magistério da Igreja. Ele é também o
homem da Eucaristia, mediante o qual ele penetra no coração do Mistério pascal. Especialmente na Santa missa,
ele adverte a exigência de uma sempre maior íntima configuração com Jesus o Bom Pastor, sumo e eterno
sacerdote... Configurai-vos com cristo bom Pastor, caros ordenandos, vós sereis os ministros da divina
misericórdia. Administrareis o sacramento da reconciliação, cumprindo assim com o mandato transmitido pelo
Senhor aos Apóstolos após a ressurreição: “Recebeis o Espírito Santo; a quem perdoais os pecados serão
perdoados e a quem não os perdoar, permanecerão não perdoados” (Jó 20,22-23). Quantos milagres e prodígios já
foram operados pela misericórdia de deus no confessionário sereis testemunhas!”
O Santo Padre exortou os ordenandos a alimentarem-se da Palavra De Deus e a deter-se a cada dia com cristo
presente realmente no sacramento do Altar. “ Para poder cumprir dignamente a missão que hoje vos é confiada,
deverão manter-se em união constante com deus na oração, e fazer vós mesmo experiência de seu amor
misericordioso mediante uma regular prática da Confissão”.
“O sacerdote, chamado em especial modo a tender para a santidade, é para todo o povo cristão a testemunha do
amor e da alegria de cristo – concluiu o Papa-. Sob o exemplo do Bom Pastor, ele ajuda os fieis a seguirem
Cristo... Estejam próximos dos vossos sacerdotes; acompanhai-os com constante oração e peçam ao Senhor com
insistência que não faltem operários para a sua messe”.(S.L) (Agência Fides 12/5/2003- linhas:29; Palavras:379)
> LINKS
O texto integral da homilia do Santo Padre e do “Regina Coeli” estão em nosso site www.fides.org:
http://www.fides.org/ita/magistero/2003/jpii_ordpre110503.html:
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