A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
À COMUNIDADE DO ALMO COLÉGIO CAPRÂNICA
NA FESTIVIDADE DE SANTA INÊS
Sábado, 22 de Janeiro de 2005

Senhor Cardeal
Caríssimos Alunos
do Almo Colégio Caprânica
1. É com profunda alegria que vos recebo, também no corrente ano, por ocasião da festividade de
Santa Inês, vossa Padroeira celestial. Dirijo a minha cordial saudação a cada um de vós. Em
primeiro lugar, saúdo o Senhor Cardeal Camillo Ruini e agradeço-lhe as expressões de filial
devoção e de proximidade espiritual que me transmitiu no nome de todos vós.
Saúdo o Reitor, Mons. Ermenegildo Manicardi, os Superiores, os ex-Alunos e quantos colaboram
para a vossa formação, dilectos estudantes, comprometidos no caminho educativo proposto pela
Igreja em preparação para o ministério ordenado.
Nos anos que transcorreis no Colégio, a graça do Senhor modela a vossa personalidade, em
vista de uma presença marcante na comunidade cristã e na sociedade.
2. Para realizar um discernimento justo, é indispensável um diálogo intenso e confiante, mesmo a
diversificados níveis, com os Superiores e com os discípulos. Além disso, é necessário prestar
uma atenção constante às expectativas da Igreja e do mundo inteiro, e de modo especial dos
pobres.
Permanecei em dócil escuta da tradição cristã, em particular tornando vossos os precípuos
valores típicos da "Família Capranicense". Depois, ao estudo das ciências teológicas deveis unir
a meditação da Palavra de Deus a um intenso diálogo pessoal com Jesus, nosso Mestre divino.

2
O ponto de referência da vossa vida seja sobretudo a Eucaristia: este Sacramento, que é "o
compêndio e a síntese da nossa fé" (Código de Direito Canónico, 1327), se torne na realidade de
todos os dias a fonte da graça, da qual brota a vossa acção, e o ápice da perfeição para o qual
tendeis constantemente.
3. Há vinte e cinco anos, tive a oportunidade de visitar o vosso Almo Colégio. Desejastes recordar
este acontecimento com um recente compromisso dedicado à teologia do sacerdócio e às formas
históricas que no vosso Instituto, desde o início, caracterizaram o itinerário formativo. Também
este aniversário significativo constitua para vós um ulterior estímulo para crescer na comunhão
com o Sucessor de Pedro e no amor à Igreja.
A Virgem Maria, Mãe da Eucaristia, e a querida Santa Inês, esposa mística do Cordeiro, vos
sustentem com a sua intercessão e o seu exemplo.
Concedo-vos a minha bênção do íntimo do coração.
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