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1. Sinto muita alegria por este encontro e saúdo-vos cordialmente, queridos participantes no
Congresso Internacional "Movimentos na Igreja".

2. Como bens sabeis, a própria Igreja é "um movimento". E é, sobretudo, um mistério: o mistério
do eterno "Amor" do Pai, do seu coração paterno, do qual têm início a missão do Filho e a missão
do Espírito Santo. A Igreja, nascida desta missão, encontra-se in statu missionis. Ela é um
"movimento" que penetra nos corações e nas consciências. É um "movimento" que se inscreve na
história do homem-pessoa e das comunidades humanas.

Os "movimentos" na Igreja devem reflectir em si o mistério daquele "amor", do qual ela nasceu e
nasce continuamente. Os vários "movimentos" devem viver a plenitude da Vida transmitida ao
homem como dom do Pai em Jesus Cristo por obra do Espírito Santo. Devem realizar em toda a
plenitude possível a missão sacerdotal, profética e real de Cristo, na qual todo o Povo de Deus
participa.

3. Os "movimentos" no seio da Igreja-Povo de Deus exprimem aquele múltiplo movimento, que é
a resposta do homem à Revelação, ao Evangelho:

— o movimento para o próprio Deus Vivo, que também se aproximou do homem;

— o movimento para o próprio íntimo, para a própria consciência e para o próprio coração, o qual,
no encontro com Deus revela a profundidade que lhe é própria;



— o movimento para os homens, nossos irmãos, que Cristo coloca no caminho da nossa vida;

— o movimento para o mundo, que espera constantemente em si "a revelação dos filhos de
Deus" (Rom 8, 19).

A dimensão substancial do movimento em cada uma das direcções acima mencionadas é o amor:
"o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi concebido"
(Rom 5, 5).

4. De todo o coração abraço um a um os participantes no Congresso e faço os meus mais
cordiais votos de todo o bem aos "movimentos" que representais: Comunhão e Libertação,
"Swiatlo-Zycie", Focolarinos, Cursilhos de Cristandade, Renovação no Espírito, Schönstatt,
Equipa de Nossa Senhora, Oásis, Comunidade de vida cristã.

A todos abençoo de coração.
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