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MENSAGEM DO DO SANTO PADRE
 PARA A INAUGURAÇÃO DO

CENTRO INTERNACIONAL DE
"COMUNHÃO E LIBERTAÇÃO"

 

 Ao Venerado Irmão

ANGELO Cardeal SODANO

Secretário de EstadoDesde o início do meu pontificado dediquei uma atenção especial às novas agregações laicais,

sobretudo aos movimentos para que, sob a orientação iluminada e prudente dos Pastores, constituam um recurso

providencial de energia missionária na Igreja e nas diversificadas situações culturais, sociais e ambientais em que o

homem hoje vive e se exprime. Entre estas novas agregações, o Senhor suscitou "Comunhão e Libertação" que,

realizando um desejo longamente cultivado por Mons. Luigi Giussani, inaugura hoje em Roma um próprio Centro

Internacional, confiado à responsável guia do Prof. Jesus Carrascosa e da sua Esposa, Sra. Juana Echarri.Desta forma,

o Movimento "Comunhão e Libertação", que surgiu em Milão e se desenvolveu primeiro na Lombardia, difundindo-se

depois em toda a Itália e que actualmente se encontra presente em todos os continentes, pode agora conferir uma forma

estável à própria missão eclesial.A Cidade eterna, onde está a Sede de Pedro, reveste de facto um significado especial

para todas as comunidades e movimentos:  em Roma encontram-se as Casas Gerais de muitos Institutos religiosos, as

Sedes de um número relevante de Instituições culturais, eclesiásticas e civis, os Centros directivos de outras

comunidades e agregações laicais internacionais. Graças à inauguração deste Centro, também o Movimento

"Comunhão e Libertação" passa desta forma a encontrar-se no coração pulsante da cristandade, para oferecer com

renovado empenho o seu serviço à Sede de Pedro e a toda a Igreja.Confio à materna protecção de Maria, Mãe da

Igreja, a obra que hoje é inaugurada, e envio de coração a Vossa Eminência, Venerado Irmão, que presidirá à solene

cerimónia de inauguração, aos responsáveis do Movimento "Comunhão e Libertação" e a quantos se encontram

presentes uma especial Bênção Apostólica.Vaticano, 17 de Outubro de 2000.  
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