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Queridos Irmãos e Irmãs,
membros do Movimento
e do Sodalício de Vida Cristã!

Saúdo-vos com afecto nesta visita que me fazeis por ocasião da vossa primeira Assembleia
Plenária, que estais a celebrar em Roma para orar e reflectir junto do túmulo dos Apóstolos Pedro
e Paulo. Dirigis o vosso olhar para o mundo desde o centro da catolicidade, meditando no
significado da universalidade do Evangelho, que não pode excluir nenhuma cultura ou região da
terra, nenhum sector da sociedade. Ao mesmo tempo, renovais a vossa plena adesão ao
Sucessor de Pedro, encarregado por Cristo de confirmar na fé os seus irmãos (cf. Lc 22, 32).

Nascido em terras peruanas em 1985, com uma projecção eminentemente evangelizadora, o
Movimento de Vida Cristã estendeu-se já por numerosos países americanos e superou também
os confins do Continente englobando, além do Sodalício, outros grupos e associações
comprometidos, a partir das diversas vocações e estados de vida, em proclamar Cristo como
Salvador do género humano.

Diante da iminência do Grande Jubileu, exorto-vos a preparar os vossos corações para receber a
misericórdia de Deus e favorecer um espírito de vida cristã coerente e profunda nos vossos
ambientes e actividades apostólicas. Fazei com que na formação da juventude o espírito de
iniciativa esteja unido à fidelidade ao Evangelho, que a cultura se abra ao sentido da
transcendência e da pobreza em todas as suas manifestações e receba da caridade e



solidariedade efectiva um raio de esperança. Deste modo sereis verdadeiros artífices de
reconciliação no mundo actual.

Enquanto confio à Virgem Maria os frutos desta primeira Assembleia Plenária, para que
vivifiquem o compromisso cristão e o impulso evangelizador das vossas comunidades e grupos,
concedo-vos de coração a Bênção Apostólica, que de bom grado faço extensiva a todos os
membros do Movimento de Vida Cristã.
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