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Caríssimos Irmãos

1. Sinto-me feliz em vos receber por ocasião do XXV Capítulo Geral da vossa Congregação.
Através de vós, gostaria de fazer chegar a minha cordial saudação a todos os Salesianos
comprometidos em várias partes do mundo.

Saúdo com afecto o novo Reitor-Mor, Pe. Pascual Chavez Villanueva, e o Conselho Geral que o
apoiará nos próximos anos. Faço votos por que eles orientem a vossa Família religiosa com
entusiasmo e docilidade à acção do Espírito Santo, mantendo vivo o carisma sempre actual do
vosso santo Fundador.

Não posso deixar de recordar o precedente Reitor-Mor, Pe. Juan Vecchi, que faleceu
recentemente, no final de uma doença aceite com resignação e abandono  à  vontade  do
 Senhor.  O seu testemunho sirva de estímulo a cada Salesiano para fazer da própria vida uma
oferta total de amor a Deus e aos irmãos.

2. Neste tempo pascal, a Igreja, depois dos dias da paixão e da crucifixão do Filho de Deus,
convida os crentes a contemplar o rosto resplandecente do Mestre divino ressuscitado. De facto,
como recordei na Carta Apostólica Novo millennio ineunte, "o nosso testemunho seria
excessivamente pobre, se não fôssemos primeiro contemplativos do seu rosto" (n. 16). Só em
Cristo podemos encontrar a resposta às expectativas mais profundas do nosso coração. Isto
pressupõe que qualquer energia esteja orientada para Jesus "que temos de conhecer, amar e
imitar, para n'Ele viver a vida trinitária e com Ele transformar a história" (Ibid., 29).

Caríssimos Salesianos, se fordes constantemente fiéis a este compromisso, se vos esforçardes

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html


por imprimir ao vosso trabalho uma constante carga de amor evangélico,  podereis  realizar
 plenamente a vossa missão com alegria e eficácia. Sede santos! A santidade é e vós sabei-lo
bem a vossa principal tarefa, como de resto, também o é para todos os cristãos.

A Família Salesiana prepara-se para viver a alegria da próxima beatificação de três filhos seus:  o
Pe. Luís Variara, o Coadjutor Artemide Zatti e a religiosa Maria Romero Meneses. A santidade
constitui a melhor garantia de uma evangelização eficaz, porque nela se encontra o testemunho
mais importante que se deve oferecer aos jovens destinatários das vossas várias actividades.

3. A Virgem Santíssima, que vós venerais com o título de Maria Auxiliadora, oriente os vossos
passos e vos proteja em todos lugares. São João Bosco, juntamente com os numerosos Santos e
Beatos que constituem a multidão celeste dos vossos protectores, vos acompanhe na difícil tarefa
de executar as orientações pragmáticas resultantes dos trabalhos do Capítulo para o bem de todo
o Instituto.

Com estes votos vos abençoo a vós, caríssimos Irmãos, garantindo-vos a minha oração por cada
um de vós e por todos os que encontrardes no vosso quotidiano ministério apostólico e
missionário.
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