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CARTA DE NOMEAÇAO DO ENVIADO ESPECIAL DO SANTA PADRE 
AO IV CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL 

 
 

Ao nosso venerado irmão 
S. E. R. Cardeal JOÃO BRAZ DE AVIZ 

Prefeito da Congregação para os Institutos de vida consagrada 
e as sociedades de vida apostólica 

 
Cristo veio como Pastor supremo, a fim de dar a vida eterna às suas ovelhas. Ele que disse: “Eu sou 
o pão da vida. Quem vem a mim não mais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede” (Jo 6, 
35). Aos homens, atribulados por tantas e tão grandes angústias, a Igreja mostra continuamente o 
caminho da salvação e oferece às almas o pão delicioso e a bebida salutar, remédio da 
imortalidade, instituído pelo Senhor Jesus na Última Ceia. Sabemos, por informação bem segura, 
que os sagrados Prelados de Portugal, juntamente com todo o povo, a fim de organizarem, no 
próximo ano, um acontecimento da maior importância, isto é, a comemoração dos cem anos das 
aparições da Rainha da Paz, em Fátima, conceberam o sábio propósito de, como preparação 
espiritual, promover, no próximo mês de junho, o IV Congresso Eucarístico Nacional, cujo tema é: 
Viver a Eucaristia, fonte de misericórdia. 
Para que tal Congresso alcance a maior importância, o nosso venerado irmão S. E. R. Cardeal 
Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, solicitou-
nos que enviássemos um eminente Prelado, a fim de nos representar e manifestar o nosso pensar. 
Dirigimos para ti, nosso Venerado Irmão, o nosso pensamento, por te julgarmos perfeitamente 
apto para cumprires, com eficácia, esta missão, uma vez que já antes conhecíamos a tua atuação 
profícua em favor do bem das almas e de utilidade para toda a Igreja Católica.  
Por conseguinte, movidos por grande confiança e caridade, designamos-te Nosso Enviado 
Extraordinário para a celebração do IV Congresso Eucarístico da Nação Portuguesa, nos dias 10-12 
do mês de junho, do Ano da Misericórdia. É que, nesta nossa época, em que “um 
antropocentrismo desordenado gera um estilo de vida desordenado... não deveria surpreender 
que, juntamente com a omnipresença do paradigma tecnocrático se adore o poder humano sem 
limites” (“Laudato si”, 122). Tanto mais os homens têm necessidade da adoração verdadeira e 
humilde, feita diante do Santíssimo Sacramento. Por isso, como nos exortou o nosso santo 
predecessor João Paulo II, “refugiemo-nos em Deus, por Cristo, lembrados das palavras do canto 
de Maria, o “Magnificat” – que exaltam a misericórdia “de geração em geração”. Imploremos a 
misericórdia divina para os homens deste nosso século! A Igreja que, a exemplo de Maria, procura, 
em Deus, ser mãe dos homens, proclame, com esta mesma prece, a sua solicitude maternal e, ao 
mesmo tempo, o seu amor fiel, de onde nasce a necessidade gravíssima de rezar” (“Dives in 
misericordia”, 15). Acompanhamos a tua delegação com ardentes preces, a fim de que se recebam 
frutos abundantes do Congresso. Quanto a ti, exortarás, com solicitude, os Pastores e os fiéis ao 
culto constante da Eucaristia e, juntamente com eles, rezarás por Nós. Por fim, concedemos a 
Bênção Apostólica, augúrio da graça celeste e testemunho da nossa vontade propícia, por 
intercessão da Bem-aventurada Virgem Maria, em primeiro lugar a ti, Venerado Irmão nosso, e 
desejamos que concedas a mesma a todos os participantes do IV Congresso Eucarístico da Nação 
Portuguesa, e a todos os bispos aí reunidos, aos sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos e 
religiosas, fiéis leigos e autoridades civis. 
Cidade do Vaticano, 26 de Maio, na solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, do ano 
2016, Jubileu da Misericórdia, quarto do Nosso pontificado. 
FRANCISCO 
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Venerabili Fratri Nostro 
IOANNI S.R.E. Cardinali BRAZ DE AVIZ 

Praefecto Congregationis pro Institutis vitae consecratae 
et Societatibus vitae apostolicae 

 
Vitam aeternam ovibus suis daturus venit Christus, supremus Pastor, qui locutus est: «Ego sum 
panis vitae. Qui venit ad me, non esuriet; et qui credit in me, non sitiet umquam» (Io 
6,35).Hominibus, tot angustiis tantisque malis vexatis, Ecclesia continenter viam ostendit salutis 
atqueanimabus delectabilem panem potumque praebet salutarem, immortalitatis pharmacum, a 
Domino Iesu in Novissima Cena constitutum.Saluberrimo quidem de consilio novimus sacros 
Lusitaniae Praesules, simul cum universo populo, ad maioris momenti eventum proximo anno 
peragendum, centenariam scilicet memoriam Reginae Pacis apparitionum Fatimae, uti spiritalem 
praeparationem, sapiens propositum concepisse proximo mense Iunio IV Congressum 
Eucharisticum Nationalem perficiendi, cuius argumentum est: Eucharistia, fons misericordiae. 
Ut autem huiusmodi Congressus maxima polleretur gravitate, Venerabilis Frater Noster Emmanuel 
S.R.E. Cardinalis Clemente, Patriarcha Lisbonensis atque Praeses Conferentiae Episcoporum 
Lusitaniae, a Nobis postulavit ut illuc eminentem Praesulem mitteremus ad personam Nostram 
gerendam Nostramnque simul mentem ostendendam. Ad te autem, Venerabilis Frater Noster, 
cogitationem Nostram admovimus, quem peraptum ad hoc munus efficaciter explendum 
aestimamus, curo iam antea deditam noverimus sollertem actuositatem tuam pro animarum bono 
et universalis catholicae Ecclesiae utilitate. 
Quam ob rem, magna permoti fiducia et caritate, te Missum Extraordinarium Nostrum designamus 
ad IV Congressus Eucharistici Nationis Lusitanae Fatimae diebus X-XII mensis Iunii Anno 
Misericordiae celebrationem. Hac autem nostra aetate, dum "anthropocentrismus depravatus dat 
locum vitae generi depravato... mirandum non est cum ubique adsit paradigma technocraticum et 
humanum imperium sine limitibus adoretur" (Laudato si’, 122) . Eo magis indigent homines vera 
humilique adoratione, quae coram Sanctissimo Sacramento fit. Ideo, sicut nos hortatus est sanctus 
Decessor Noster Ioannes Paulus II, "ad Deum confugiamus per Christum memores eloquiorum 
cantus Mariae «Magnificat», quae misericordiam extollunt «in progenies et progenies». Divinam 
imploremus misericordiam huius saeculi nostri hominibus! Ecclesia vero, quae ad Mariae exemplar 
in Deo hominum studet esse mater, efferat eadem hac prece maternam sollicitudinem suam 
fidentemque simul amorem, unde profecto nascitur gravissima precandi necessitas" (Dives in 
misericordia, 15). Et quo uberiores spiritales fructus Congressus recipiantur, Nos legationem tuam 
ardentibus precibus comitabimur. Tu verum Pastores et christifideles ad constantem Eucharistiae 
cultum sollicite cohortaberis et una cum iis pro Nobis quoque ibi orabis. Benedictionem denique 
Apostolicam, caelestis gratiae auspicem atque propensae Nostrae voluntatis testem; intercedente 
Beatissima Virgine Maria, tibi in primis impertimus, Venerabilis Frater Noster, eamque IV 
Congressus Eucharistici Nationalis Lusitaniae participibus, cunctisque Episcopis ibi congregatis, 
sacerdotibus, diaconis, seminarii alumnis, religiosis viris et mulieribus, christifidelibus laicis et 
civilibus auctoritatibus nomine Nostro largiaris volumus. 
Ex Aedibus Vaticanis, die XXVI mensis Maii, in sollemnitate Sanctissimi Corporis et Sanguinis 
Christi, anno MMXVI, Iubilaeo Misericordiae, Pontificatus Nostri quarto. 
FRANCISCUS 
 

 
 
 
 


