A Santa Sé

CONCELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA COM OS ALUNOS
DO SEMINÁRIO REGIONAL LICEAL DE TÁRANTO (ITÁLIA)

HOMILIA DO PAPA JOÃO PAULO II
Terça-feira, 19 de Janeiro de 1982

Caríssimos Alunos do Seminário Regional Liceal de Taranto!
Acolhi de bom grado o convite de celebrar esta Eucaristia convosco seja porque representais uma
Região, a Pulha, da qual tive a oportunidade de conhecer a vitalidade espiritual, quando da minha
visita a Otranto, seja sobretudo porque me é grato ver jovens desejosos de responder ao
chamamento para o sacerdócio, que se preparam na oração, no estudo e na disciplina para se
tornarem aptos e fiéis instrumentos de Cristo, sumo e eterno sacerdote.
A Missa que agora celebramos quer ser um momento privilegiado para esclarecer ulteriormente a
autenticidade daquela voz divina que não cessa de vos repetir: "Vinde após Mim e farei de vós
pescadores de homens" (Mc 1, 17). Quer ser um momento de graça especial, em que possais dar
assentimento definitivo a esta voz que urge no vosso coração de modo misterioso, mas com
matizes significativos, um momento forte capaz de isolar tal voz do grande ruído de outras que
poderiam abafá-la.
"Vinde após Mim": repete-vos hoje o Senhor e Mestre. Felizes vós, se ao escutardes esta voz
advertirdes todo o seu fascínio magnífico e tremendo, alegre e grave! Felizes vós, jovens, se
souberdes acolhê-la com coração generoso e fazer dela o programa da vossa vida!
Experimentareis que nenhuma outra perspectiva a respeito da vida poderá oferecer-vos um ideal
mais verdadeiro, mais humano e mais santo do que aquele que vos deriva da imitação de Cristo,
pelo seu heroísmo, pela sua santidade e missão de bondade e de salvação, e que nenhum
programa de vida é mais sugestivo do que o de revelar aos homens as imensas e inefáveis
riquezas da caridade de Cristo.
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A tanto sois chamados também vós: sede conscientes e merecedores disto!
Oxalá vos apoie nesta caminhada uma sólida piedade para com a divina Eucaristia, que agora
renovamos neste altar para alegria, conforto e edificação da nossa fé é da nossa vocação
sacerdotal.
A Virgem Santíssima esteja junto de vós na vossa preparação, como esteve com os Apóstolos no
Cenáculo.
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