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No termo desta solene Celebração eucarística, desejo dirigir ainda uma palavra a vós, caríssimos
jovens de Vercelli, para vos propor como modelo e guia este jovem sacerdote que acabei de
proclamar Beato. 

Talvez estejam entre vós alguns que advertem no coração o impulso a segui-lo no caminho do
sacerdócio. O Padre Secondo Pollo obtenha a estes escolhidos a coragem de um sim generoso à
chamada de Deus. Mas há uma proposta que ele dirige a todos nesta tarde: a de apostar com ele
na santidade. Qualquer que seja a estrada que cada um de vós escolher na vida, essa meta não
é fechada a ninguém, porque a todos Deus chama a ser santos. 

O Padre Secondo Pollo entendeu-o e, por isso, em poucos anos soube escalar os cumes da
perfeição evangélica, vivendo em profundidade a amizade com Deus e a caridade para com os
irmãos. Nisto ele serve de exemplo a todos vós, caros jovens! Se quiserdes imitá-lo, deveis
aprender dele a pôr a vossa vida sob o sinal do dom abnegado. É a partir do outro que podeis
encontrar a vós mesmos. É doando-vos aos outros que realizareis plenamente as vossas
aspirações mais profundas. Rejeitai quem vos desaconselha a amar e vos sugere o cálculo e o
egoísmo. Quem vos fala assim, na realidade leva-vos a renunciar a ser homens e mulheres em
plenitude. Na sua breve vida, o Padre Pollo não foi guiado pela busca de emoções egoístas e
fugazes, mas pela paixão por Cristo e pelos irmãos. 



Este jovem sacerdote está agora diante de vós, jovens de Vercelli, e fala-vos com o testemunho
da sua vida inteira. Do Céu, onde compartilha a alegria dos Beatos, diz-vos: não tenhais medo, o
Espírito de Cristo está convosco. Escutai-O! 

Abençoo todos vós de coração.
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