
A Santa Sé

 DISCURSO DO SANTO PADRE JOÃO PAULO II
 ÀPEREGRINAÇÃO DA "FAMÍLIA JESUS-MARIA"

Sexta-feira, 15 de Setembro de 2000

 

 

Caros Irmãos e Irmãs

Estou particularmente feliz por vos receber nesta manhã, a vós religiosos e leigos da Família
Jesus-Maria, vindos de numerosos países para celebrar a vossa peregrinação jubilar junto do
túmulo dos Apóstolos.

A caminhada de fé que quisestes fazer exprime bem o objectivo da vossa família espiritual, que
consiste em "conhecer melhor Jesus Cristo e trabalhar na Igreja para fazer conhecer a Deus e a
Sua bondade misericordiosa". Com efeito, neste ano em que celebramos o segundo milénio do
nascimento de Jesus, toda a Igreja é convidada a erguer o seu olhar de uma maneira nova para o
Senhor Jesus, que revela aos homens o rosto de Deus Pai, "misericordioso e compassivo" e que,
pelo envio do Espírito Santo, torna manifesto o mistério de amor da Trindade (cf. Bula
Incarnationis mysterium, 3).

Encorajo-vos vivamente a renovar a generosidade do dom de vós mesmos a Cristo, acolhendo o
dom que Ele vos fez de Si mesmo e permanecendo em íntima união com Ele. Na vossa vida de
discípulos de Cristo, como nos vossos compromissos apostólicos, mantende viva em vós uma
verdadeira consciência eclesial. Religiosas da Congregação de Jesus-Maria e membros
associados leigos, pela vossa frutuosa colaboração no serviço da missão salvadora da Igreja,
sede sinais, cada vez mais eficazes, da presença  de  Cristo  Salvador  entre  os homens,  Seus
 irmãos,  de  modo  especial entre os mais pequenos. Que nenhum deles possa sentir-se excluído
do amor que o Pai propõe a todos os Seus filhos!



Seguindo Santa Claudina Thévenet, sede junto de todos e particularmente dos jovens e das
crianças, testemunhas ardentes do perdão e da misericórdia, lançando sobre eles um olhar que
vos faça descobrir em cada um deles uma promessa, uma espera, uma manifestação da
presença divina (cf. Homilia para a canonização de Claudina Thévenet, 21 de Março de 1993).
Como a vossa fundadora e inspiradora, hauri a energia missionária na fonte do Coração de Cristo
e do Coração de Sua Mãe, a fim de que "a caridade seja a menina dos  vossos  olhos"  (Santa
 Claudina Thévenet).

Confio-vos à intercessão amorosa da Virgem Imaculada, a vós que estais aqui presentes, assim
como ao conjunto de religiosas e leigos da Família Jesus-Maria e de todo o coração concedo a
cada um e a cada uma de vós uma particular Bênção Apostólica.
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