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Sede bem-vindas à Casa do Papa, gentis hóspedes do Internato "Santa Cecília" em Vitínia, que
formais uma Comunidade feminina com o objectivo de conseguir uma recta e esclarecida
formação espiritual e teológica, para depois poderdes desenvolver, com proveito, um qualificado
apostolado nas Igrejas locais.

Tal iniciativa está ligada à memória e ao gesto generoso de um distinto sacerdote romano.
Monsenhor Umberto Dionisi, ex-aluno caprânico; e foi promovida com intuição de longo alcance
pela Comissão Episcopal colocada à frente do Glorioso Colégio Caprânica, aqui dignamente
representada pelo seu Presidente, o Cardeal Baggio.

Desejosas antes de tudo de corresponder ao pessoal chamamento do Senhor nas mais diversas
condições de vida, vós, prezadas jovens, estais responsavelmente cônscias das necessidades,
anseios e perspectivas de esperança das vossas Comunidades às quais vos propondes oferecer
um digno serviço.

Dedicai-vos, então, com seriedade ao estudo das ciências teológicas, que hoje é tão
recomendado também aos leigos para a própria promoção eclesial. Ele tem um valor de relevo
para o crescimento pessoal na fé; é necessário para qualquer tipo de evangelização exercida com
competência; é indispensável para uma resposta adequada à problemática da cultura actual.

Todavia, a formação que vos propondes adquirir tem o seu fulcro e fundamento na vida de
oração, que é a alma de todo o apostolado. Na oração, a teologia-ciência transforma-se em
teologia-sabedoria.



Santa Cecília, virgem e mártir romana — de quem hoje celebramos a memória —, modelo da
mulher que escolheu a virgindade até ao sacrifício, por amor do Senhor e como sinal do Reino
futuro, vos assista, proteja e conforte: por isto a invocaremos com fervor durante o Sacrifício
Eucarístico.
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