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Queridos Irmãos
da Instrução Cristã de Ploërmel

Sinto-me feliz em vos receber, enquanto estais reunidos em Roma para realizar o vosso Capítulo
Geral. Saúdo de maneira particular o Ir. José António Obeso Vega, Superior-Geral, que acaba de
ser reeleito para um novo mandato. Neste ano jubilar, as vossas reflexões sobre o tema
"Redescobrir e viver o carisma de Jean-Marie de la Mennais com fidelidade criativa" tem um
significado particular. De facto, o tempo jubilar estimula-nos a converter o coração e a ampliar  o
 nosso  olhar  de  fé  rumo  a horizontes novos, para o anúncio do Reino de Deus (cf. Bula
Incarnationis mysterium, 2).

Ver Deus e só Deus em tudo, eis o significado do mote que inspirou toda a existência do
Venerável Jean-Marie de la Mennais, vosso fundador juntamente com o Pe. Gabriel Deshayes, e
que vos deixou como inspiração na vossa missão de educadores da juventude:  unicamente
Deus.

Numerosos jovens formados nas vossas escolas foram marcados por esta palavra que sintetiza
muito bem a vossa espiritualidade e, para eles, é também uma fonte de dinamismo na sua vida
cristã. Estimados Irmãos, continuai a ser homens de oração e contemplação, almas sequiosas
unicamente de Deus. "Separai-vos do nada a fim de vos apegardes ao todo" (Mémorial, 90),
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através da renúncia, da pobreza e da humildade. Então, no abandono à Providência, podeis
consagrar-vos com fervor à vossa obra educativa e ser para os jovens autênticos mestres de
vida.

Num mundo marcado pela fragilidade e por dificuldades sociais e familiares, é fundamental
preparar o futuro propondo aos jovens uma formação integral, que os fará descobrir os princípios
espirituais, morais e humanos, para que possam edificar a sua personalidade e participar
activamente na vida da sociedade.

No espírito apostólico que o Pe. de la Mennais vos transmitiu e que se desenvolveu ao longo da
vossa história, encorajo-vos de coração a estimular de maneira cada vez mais vigorosa o
empenho missionário do vosso Instituto. Ainda hoje, o anúncio do Evangelho através da
educação é mais necessário do que nunca. Ao dardes prosseguimento ao vosso esforço pela
formação dos jovens, sobretudo em meios sociais desfavoráveis ou junto de populações mais
desvantajadas, manifestais corajosamente que o "amor preferencial pelos pobres encontra uma
das suas aplicações particulares na escolha dos meios mais aptos para libertar os homens
daquela grave forma de miséria que é a falta de formação cultural e religiosa" (Vita consecrata,
97). Nos vossos compromissos assumidos com generosidade todos os dias entre os jovens, sede
educadores totalmente dedicados à glória de Deus e ao serviço do seu Reino!

O vosso modo característico de viver estes empenhos convida-vos a encontrar na vida
comunitária um lugar de santificação e de inspiração para discernir juntos, em união de espírito e
de coração, a vontade do Pai e realizar os seus desígnios na fidelidade ao carisma fundador.
Oxalá as vossas comunidades, com os colaboradores leigos que participam de maneira
específica na espiritualidade e na missão do Instituto, suscitem com audácia respostas
evangélicas às grandes questões do mundo dos jovens!

Na alegria do Jubileu, confio-vos à protecção da Virgem Maria, Mãe de misericórdia, e concedo-
vos de coração uma particular Bênção apostólica que faço extensiva a todos os Irmãos da
Instrução Cristã de Ploërmel e aos seus colaboradores, bem como aos jovens que beneficiam do
vosso serviço educativo.
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