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Vós da orquestra sois hábeis, e também vós que entoastes a canção! Sois hábeis. Obrigado!
[aplauso].
Vós oferecestes-me alguns presentes. Um era com a terra das catacumbas. Foste tu que mo
deste?

Sim, eu!
Tu, eis! E o outro presente que me destes é uma planta. Quem trouxe a planta? ... uma planta. E
dissestes-me: «É a planta da luz...» — como era isto? A planta da luz, para fazer um mundo...
não ouço...

...melhor!
Melhor! Aqui dentro há um pouco de terra das catacumbas...

...das Catacumbas de São Januário!
São Januário! São as mais importantes, não?

Sim!
Porque se encontram em Nápoles, não? [ri, riem]. Sois espertos, vós napolitanos! Mas diz-me: as

2
catacumbas encontram-se na praia, à luz do sol?

Não!
Não. Onde se encontram as catacumbas?

Debaixo da terra.
Debaixo da terra. E nas catacumbas há luz?

Não!
O que há nelas?

A escuridão.
A escuridão. Mas vós trouxestes-me um pouco da terra da escuridão... E o que significa esta terra
da escuridão? Que significa esta terra da escuridão? Quem sabe? Quem sabe responder-me?
Por que motivo me trouxestes a «terra da escuridão»? Alto... mais alto, pois não consigo ouvir...

Para fazer com que ela se torne luz.
Para fazer com que ela se torne luz. A escuridão é para a luz: quando anoitece, tudo é escuro.
Mas nós esperamos as primeiras horas da manhã, quando começa a luz. O que é mais
importante — eis a pergunta — a escuridão ou a luz?

A luz!
A luz! E quando nos encontramos na escuridão, o que é importante fazer? Ir...

...até à luz.
...até à luz, procurar...

...a luz.
A luz. Dentro de nós, sempre. Porque a luz nos dá alegria e esperança. E todos nós temos a
possibilidade de encontrar a luz?

Sim!
Pois bem, tu respondeste bem! Tu não tens dúvidas! Diz: todos temos a possibilidade?
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Sim!
Respondei todos agora: temos a possibilidade?

Sim!
Sim! Porque na luz existem coisas boas, e na luz é possível fazer aquilo que vós me dissestes,
quando me oferecestes a planta: fazer com que os frutos nos ajudem a construir um mundo...?

...melhor!
Melhor. E é possível fazer um mundo melhor?

Sim!
Melhor do que este mundo?

Sim!
Sim. E melhor do que o mundo no qual eu vivo?

Sim!
Sim. E como se faz para construir um mundo melhor? Com o ódio, constrói-se com o ódio?

Não!
Bem, diz, diz em voz alta!

Com o amor!
Com o amor. Com o amor. Todos juntos, como irmãos, lutando um ao lado do outro por amor. Por
isso, digo-vos algo: quando o apóstolo João, que era um grande amigo de Jesus — muito amigo!
— queria dizer quem é Deus, sabeis o que disse? «Deus é amor!». Isto é bonito. Quem é Deus?

É amor!
Mais alto!

Amor!
Deus é amor. Quanto a nós, caminhemos rumo à luz para encontrar o amor de Deus. Mas
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encontra-se o amor de Deus dentro de nós, inclusive nos momentos obscuros? Está o amor de
Deus ali, escondido? Sim, sempre! O amor de Deus nunca nos deixa. Permanece sempre
connosco. Temos confiança neste amor?

Sim!
Agradeço-vos esta vossa visita e estou feliz por me encontrar convosco, pelo facto de nos termos
encontrado todos juntos. Estou muito contente!

Nós também!
Também vós?

Também nós!
Algum de vós não se sente contente?

Não!
Ah, muito bem! Está bem, está bem...

Todos nós estamos felizes... E gostamos de ti!
Muito obrigado! E agora eu rezarei ao Senhor por vós, para que Ele faça de vós meninos,
meninas, adolescentes, jovens, homens e mulheres que façam progredir o amor. Quando o amor
de Deus progride, tudo está bem. E agora, gostaria de vos conceder a Bênção. Cada um de vós
pense, dentro do seu coração, nas pessoas que ama, para que sejam abençoadas. [Bênção].
Muito bem... Mas há mais uma canção?

Sim...
Então, cantemos mais uma...
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