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Dossiê - Instrumentum mensis Octobris pro lectura Magisterii Summi
Pontifici Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
A celebração da XI Assembléia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, dedicada ao tema “Eucaristia, fonte e
ápice da vida e da missão da Igreja”, que concluiu o Ano da Eucaristia, constituiu para a vida da Igreja o
acontecimento central deste mês. De 2 a 23 de outubro, mais de 250 Padres Sinodais provenientes de todas as
partes do mundo se reuniram no Vaticano, em torno do Santo Padre Bento XVI, que seguiu constantemente os
trabalhos do Sínodo, para refletir e rezar sobre o mistério da Eucaristia. Durante os encontros dominicais para a
oração do Angelus e as audiências gerais de quarta-feira, o Santo Padre não deixou de destacar a importância da
Eucaristia para a vida e a missão de toda a Igreja, convidando os presentes a unirem-se espiritualmente aos
trabalhos do Sínodo. O Papa Bento XVI recordou em diversas ocasiões o seu predecessor, o Papa João Paulo II,
que convocou o Ano da Eucaristia e esta Assembléia Sinodal. Os trabalhos do Sínodo foram marcados por
momentos de oração por parte dos Padres Sinodais e pelo festivo encontro do Papa Bento XVI com mais de 100
mil crianças da Primeira Comunhão, reunidas na Praça S. Pedro para uma catequese sobre a Eucaristia, guiada
pelo Santo Padre, e para a adoração eucarística. Por ocasião do encerramento do Sínodo e do Ano da Eucaristia,
no Domingo em que a Igreja celebrava o Dia Mundial das Missões, o Santo Padre Bento XVI destacou mais uma
vez a estreita relação existente entre Eucaristia e Missão, e durante a canonização de alguns novos Santos,
recordou como também a ação missionária dos maiores Santos sempre teve como fonte e nutrimento o sacramento
da Eucaristia.
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