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Aos Responsáveis da
Comunidade Mundial de Vida Cristã

Com grande alegria dou-vos as boas-vindas ao Vaticano, Responsáveis da Comunidade Mundial
de Vida Cristã, e em particular saúdo o vosso Presidente, Senhor José Maria Riera, os membros
do Comité Executivo da Comunidade e o vosso Vice-Assistente eclesiástico, que representa o
Prepósito-Geral da Companhia de Jesus. Quisestes vir aqui hoje para poderdes proclamar
publicamente, durante este Grande Jubileu do Ano 2000, o vosso desejo de que Jesus Cristo,
Filho de Deus e Filho de Maria, seja o centro autêntico da vida apostólica de toda a vossa
Comunidade.

Vossa é a longa e rica tradição das Congregações Marianas, cuja origem remonta ao século XVI,
por iniciativa de Santo Inácio de Loiola e dos seus companheiros. No decurso dos séculos, os
Sumos Pontífices sustentaram e encorajaram o apostolado das Congregações, também através
da publicação de documentos pontifícios. Em 1968, as Congregações Marianas, unidas numa
Federação Mundial, pediram a Paulo VI que aprovasse os novos Princípios Gerais e os Estatutos
da Federação, e em 1971 o nome da Congregação transformou-se em "Federação Mundial das
Comunidades de Vida Cristã". Mais recentemente, em 1990, com a aprovação por parte da Sé
Apostólica dos Princípios Gerais e das Normas, tornastes-vos a "Comunidade Mundial de Vida
Cristã". Não obstante estas mudanças de nome e de estrutura, a Comunidade permanece fiel às
comuns raízes espirituais, que compartilha com a Companhia de Jesus, e à tradição inaciana que
herdou.

Actualmente, estais presentes em cinquenta e oito Países do mundo como comunidade de leigos,



homens e mulheres, que dão testemunho de Jesus Cristo e trabalham para edificar o seu Reino.
Para esta tarefa, hauris inspiração e força dos Exercícios espirituais de Santo Inácio. A ênfase
que dedicais a uma radical e completa formação cristã é de particular benefício para cumprirdes o
vosso apostolado. Como membros do laicado, sois chamados a ser fiéis testemunhas de Jesus
Cristo em todos os sectores da vida:  na família, na vida profissional, no mundo da política e da
cultura, nas comunidades locais a que pertenceis. É-me grato saber que, como responsáveis da
Comunidade de Vida Cristã, pedistes aos vossos grupos individuais que cooperassem de maneira
mais intensa com os seus Pastores durante este ano jubilar e fortalecessem os vínculos de união
com os Bispos diocesanos.

Em obediência ao "poder de Deus" (Rm 1, 16), esforçais-vos por levar ao coração da cultura
humana os ensinamentos da Igreja, que iluminam e orientam o anseio por uma sociedade mais
justa e fraterna. De modo particular sois sensíveis à necessidade de levar o Evangelho como
sustentáculo de todas as realidades humanas, pois "o Evangelho de Cristo renova continuamente
a vida e cultura do homem decaído... Purifica sem cessar e eleva os costumes dos povos"
(Gaudium et spes, 58). A habilidade de exercitar este difícil apostolado deriva do esforço
quotidiano por serdes conformes a Cristo, vivendo na sua graça e cultivando em vós os seus
mesmos sentimentos (cf. Fl 2, 5). Mediante a adesão fiel a estas nobres finalidades, a vossa vida
de fé tornar-se-á enriquecida e o vosso testemunho de Jesus Cristo na sociedade moderna
produzirá frutos abundantes na vida da Igreja.

Convido-vos a recordar sempre a vossa história e tradição, em particular aquelas encarnadas
pelas primeiras Congregações Marianas, das quais haure inspiração a actual Comunidade
Mundial de Vida Cristã. Renovai a vossa confiança na Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de
nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe. O seu exemplo de fé e de oração levar-vos-á a níveis
cada vez mais elevados de serviço generoso à Igreja e à sociedade. É o exemplo mais eloquente
de obediência ao Senhor e de aceitação da sua vontade. Tendo-a como modelo, Jesus será sem
dúvida o centro da vossa vida e do vosso apostolado. Ao invocar sobre todos os membros da
Comunidade Mundial de Vida Cristã a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, concedo de
coração a minha Bênção Apostólica.
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