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Queridos irmãos em Cristo

Estou muito satisfeito em dar as boas-vindas aos sacerdotes que frequentam o Instituto para a
Continuação da Educação Teológica no Colégio Norte-Americano. Causa-me alegria estar
convosco, porque a vossa presença recorda-me a missão comum que é a nossa como servos do
Evangelho, a missão de anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor.

Durante a vossa permanência em Roma, tendes a oportunidade de aumentar o vosso
conhecimento de teologia e sagrada escritura, de fortalecer a vossa vida espiritual e de
aprofundar o vosso amor pela Igreja. É como se tivésseis ouvido o convite do Senhor a despojar-
vos e a ficar com Ele. Nos últimos meses, deixastes o ministério activo e, na companhia de
irmãos sacerdotes, tivestes a oportunidade de meditar os mistérios de Deus e de vos renovardes
na mente e no coração.

Ao preparar-vos para voltar para as vossas respectivas dioceses e comunidades, quero recordar-
vos as encorajadoras palavras de São Paulo, "Aquele que vos chama é fiel; Ele o realizará" (1
Tess 5, 24). Meus irmãos, em tudo o que fizerdes e onde quer que fordes chamados a sofrer,
tende sempre profunda confiança no amor de Deus que trabalha no vosso coração e nos
corações de outros como vós que se oferecem em serviço fiel. O poder da Cruz e da
Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo actua hoje na Igreja do mesmo modo que actuou em
todas as épocas. E actua em cada um de vós quando dispensais o cuidado de pastores ao
rebanho que vos foi confiado.

Deus vos abençoe, e abençoe todos os que vos são caros e servis como sacerdotes.
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