
A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
ÀS IRMÃS BENEDITINAS REPARADORAS

 DA SAGRADA FACE DE N. S. JESUS CRISTO

Quinta-feira, 14 de Outubro de 1999

Queridas Irmãs!

1. É-me grato encontrar-vos por ocasião do quarto Capítulo Geral electivo da vossa
Congregação.

Dirijo a cada uma de vós a minha saudação cordial e faço-a extensiva com fraterno afecto ao
Senhor Cardeal Fiorenzo Angelini, que quis acompanhar-vos como testemunho do profundo
vínculo que o une às Irmãs Beneditinas Reparadoras da Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Esse vínculo remete para aquele que ele teve com o vosso Fundador, o Servo de Deus
Abade Ildebrando Gregori, de venerada memória.

Uma especial saudação de bons votos dirige-se, depois, à Madre Maria Maurizia Biancucci, que a
confiança das Coirmãs reconfirmou no cargo de Superiora-Geral.

2. Caríssimas, a vossa Família, nascida há quase cinquenta anos, caracteriza-se pela devoção à
Sagrada Face de Cristo, em espírito de "reparação". Adorais a Face do Senhor na celebração da
Eucaristia e no Tabernáculo; vós a contemplais, segundo o modelo da Virgem de Nazaré,
meditando no silêncio orante do coração os mistérios da salvação; vós a honrais nos irmãos mais
necessitados, doentes e pobres, aos quais se dirige o vosso apostolado na Itália, Índia, Roménia,
Polónia, República Democrática do Congo; vós a reconheceis naquela das Irmãs com quem
compartilhais a vida fraterna em comunidade, e dos Sacerdotes aos quais ofereceis a vossa
preciosa colaboração.

A vossa generosa dedicação foi premiada com um abundante florescimento de vocações. Isto
requer um forte empenho na formação, a qual será tanto mais sólida quanto mais profundamente
estiver enraizada nos valores evangélicos próprios do vosso carisma.



3. Há dois anos, juntamente com o Cardeal Angelini, a vossa Congregação deu vida ao Instituto
Internacional de Pesquisa sobre a Face de Cristo, cujas iniciativas encontraram amplo
acolhimento. A Face de Jesus, caríssimas Irmãs, que vos empenhais em fazer conhecer  e
 reconhecer  em  quantos  sofrem no espírito e no corpo, seja a constante referência da vossa
vida espiritual e do vosso apostolado, a fim de que, com a intercessão da Virgem Santíssima, a
vossa Família religiosa continue a produzir frutos sempre mais abundantes na Igreja.

Com estes votos, acompanhados da minha lembrança na oração, concedo de coração a Bênção
Apostólica a vós aqui presentes, à inteira Congregação e a quantos são destinatários do vosso
serviço quotidiano.
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