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Queridas Irmãs e queridos Irmãos da família espiritual "Das Werk"

1. Na alegre comunhão do Deus Uno e Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dirijo-vos uma
cordial saudação de boas-vindas. A alegria pelo reconhecimento da vossa família espiritual leva-
vos a manifestar de novo ao Sucessor de São Pedro a vossa união e a vossa disponibilidade de
serviço. De boa vontade, dou, convosco, graças a Deus, o Senhor da Igreja, pelo vosso carisma e
rezo para que possa produzir frutos abundantes.

2. No espírito da vossa fundadora, estais determinados a enfrentar os desafios do nosso tempo
com a força da fé católica. Deveis servir a Igreja e o homem, com alegria, como uma comunidade
contemplativa e, ao mesmo tempo, apostólica, que quer ser activa no mundo, como fermento.

Seguistes com generosidade o convite do Senhor, a pôr-vos "ao trabalho" pelo Seu Reino. Se
permanecerdes sempre disponíveis ao Desígnio de Deus e puserdes as vossas capacidades ao
serviço da missão salvífica da Igreja, a vossa família espiritual poderá tornar-se um instrumento
eficaz de nova evangelização, em particular na Europa. O vosso dom vivo a Deus é a melhor
resposta aos pedidos urgentes do homem e às necessidades do tempo.

3. Em diálogo com o Pai, Jesus Cristo reassume a sua missão salvífica:  "Glorifiquei-Te na terra,
tendo consumado a obra que me deste a fazer" (Jo 17, 4). A obra de Cristo, a glorificação de
Deus e a libertação do homem, foi conduzida pela Igreja com a força do Espírito Santo no
decurso dos tempos. A vossa famílai espiritual nasceu da Igreja. Como membros da "Obra" estais



prontos a fazer vossa a missão da Igreja de Cristo.

4. A Igreja é a grande obra de Deus. Se hoje, às vezes, é posta em dúvida a sua origem divina, "a
Obra" contribui para descobrir e viver, na sua profundidade, o mistério da Igreja. A vossa
comunidade permanece sempre fiel ao seu propósito:  sede o reflexo da Igreja, para louvor de
Deus Uno e Trino e para a salvação do homem. Testemunhai a beleza da Igreja como Povo de
Deus, Esposa de Cristo e templo do Espírito Santo. Continuai radicados na Santa Eucaristia, a
fonte da unidade com Deus e entre vós.

5. Na vossa comunidade, é vital o espírito de adoração. Deus está no centro. É o eixo do vosso
pensamento e da vossa acção. Assim, "a Obra" pode ser um instrumento eficaz contra a
resignação, que por vezes se apodera também dos servidores da Igreja. Que as vossas orações
e as vossas acções se tornem fecundas na grande obra de Deus para a salvação do homem! O
Senhor da História guie o caminho da vossa família espiritual no futuro. Do coração vos concedo
a minha Bênção Apostólica.

Vaticano, 10 de Novembro de 2001.
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