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Queridos irmãos e filhos em Nosso Senhor Jesus Cristo
Vós ocupais um lugar especial no meu coração e no coração da Igreja. Durante a minha visita a
Maynooth desejava estar sozinho convosco, mesmo se apenas poucos instantes.
Há muitas coisas que queria dizer-vos: todas as que afirmei repetidamente sobre a vida dos
seminaristas e sobre todos os seminários, ao longo do primeiro ano do meu pontificado.
Em particular, queria falar novamente sobre a palavra de Deus: sobre como vós sois chamados a
escutar, a guardar e a pôr em prática a palavra de Deus. E sobre como deveis basear toda a
vossa vida e o vosso ministério sobre a palavra de Deus, tal como é transmitida pela Igreja, como
é proclamada pelo Magistério, tal como foi interpretada durante toda a história da Igreja graças à
inspiração fiel do Espírito Santo: sempre e em toda a parte e por todos. A palavra de Deus é o
grande tesouro das vossas vidas. Graças à palavra de Deus alcançareis um conhecimento
profundo do mistério de Jesus Cristo, filho de Deus e filho de Maria: Jesus Cristo, o Sumo
Sacerdote do Novo Testamento e o Redentor do mundo.
O mundo de Deus deve mobilizar todos os vossos esforços. Compreendê-lo na sua pureza e
integridade, e dar nele testemunho pela palavra e pelo exemplo, é grande missão.
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E esta é a vossa missão, hoje e amanhã e para o resto da vossa vida. Enquanto seguis a vossa
vocação — vocação tão intimamente ligada à palavra de Deus — desejo repropor-vos uma
simples mas significativa lição, tirada da vida de São Patrício; e é esta: na história da
evangelização, o destino de um povo inteiro, o vosso povo, foi radicalmente influenciado, naquele
tempo e no tempo posterior, pela fidelidade com que São Patrício compreendeu e proclamou a
palavra de Deus, e pela fidelidade com que São Patrício seguiu o chamamento dela até ao fim.
O que verdadeiramente desejo que compreendais é o seguinte: que Deus conta convosco; e os
Seus planos, em certo sentido, dependem da vossa livre colaboração, da oferta das vossas vidas,
e da generosidade com que seguis a inspiração do Espírito Santo no íntimo dos vossos corações.
A fé católica da Irlanda está ligada hoje, no plano de Deus, à fidelidade de São Patrício. E
amanhã, sim, amanhã, uma parte do plano de Deus estará ligado à vossa fidelidade, ao fervor
com que digais sim à palavra de Deus nas vossas vidas.
Hoje Jesus Cristo faz-vos um apelo através da minha pessoa, o apelo à fidelidade. Na oração
descobrireis cada vez mais, em cada dia que passa, o que eu quero dizer e quais são as
implicações deste apelo. Com a graça de Deus compreendereis cada vez mais, em cada dia que
passa, quanto Deus deseja e aceita a vossa fidelidade como condição para a eficácia
sobrenatural de todo o vosso ministério. A expressão suprema de fidelidade será a vossa entrega
irrevogável e total, em união com Jesus Cristo e com o Pai. E oxalá a nossa Santa Mãe Maria vos
ajude a tornar aceite este dom.
Lembrai-vos de São Patrício. Lembrai-vos de quanto significou a fidelidade de um único homem
para a Irlanda e para o mundo. Sim, queridos irmãos e filhos, é a fidelidade a Cristo e ao que Ele
trouxe o que determina as diferenças no mundo. Por isso, voltemos o nosso olhar para Jesus,
que é em todos os tempos a testemunha fiel do Pai.
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