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Caríssimos Seminaristas do Almo Colégio Caprânica

Desejastes vivamente este encontro eucarístico por ocasião da celebração, para vós sempre tão
solene, da Festa de Santa Inês, vossa Padroeira celeste, festa à qual se junta este ano a
comemoração do centenário do nascimento de Monsenhor César Federici, que foi Reitor do
Colégio durante bem 34 anos.

Ao prepararmo-nos para celebrar o Santo Sacrifício da Missa, pode ajudar a vossa devoção uma
breve reflexão sobre a realidade tão importante e significativa do martírio de Santa Inês, que
viveu com fidelidade intrépida e com amor total e heróico o seu amor a Cristo. A sua experiência
indica claramente que o Altíssimo tem para cada um de nós um seu projecto. Um projecto
certamente muito misterioso, que é preciso descobrir com inteligente atenção, e que às vezes
contrasta com a nossa maneira de ver e com os nossos próprios planos; é um projecto que exige
compromisso, fadiga, dedicação e muitas vezes também sofrimento e luta contra as tentações
adversas e as fraquezas da natureza. Mas é um projecto superior, divino, de longo alcance e
salvífico para nós pessoalmente e para a humanidade.

Éessencial compreender este "projecto", aceitá-lo e realizá-lo, confiante e corajosamente,
haurindo todos os dias a força e a alegria no Sacrifício da Santa Missa, que prolonga no tempo o
Sacrifício do Calvário, e na comunhão Eucarística, que renova nos séculos a suave intimidade da
Última Ceia. São os votos que formulo a todos vós, repetindo as palavras do Divino Mestre, que
daqui a pouco vamos receber em nós: "Quem come a Minha carne e bebe o Meu sangue fica em



Mim e Eu nele" (Jo 6, 57); "Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós... Quem está em Mim
e Eu nele, esse dá muito fruto..." (Jo 15, 4.5); "Permanecei no Meu amor" (Jo 15, 9).

Aceitai também vós generosamente o projecto de Deus a vosso respeito! Permanecei no seu
amor, procurando ser, e vir a ser, santos Sacerdotes! Na agitação dos acontecimentos humanos,
em que cada um é chamado a amar os irmãos e a melhorar o mundo, a "santidade" é, de modo
particular, o projecto divino acerca da vossa vida.

Assim também a comemoração do centenário do inesquecível Monsenhor César Federici e da
sua longa, apaixonada e incansável consagração ao próprio dever de Sacerdote e de Educador, é
motivo de meditação, para sabermos imitar o seu exemplo de absoluta dedicação à vontade de
Deus.

Caríssimos! Ofereçamos agora ao Pai a Vítima divina, Jesus Cristo, no amor do Espírito Santo.
Ele vos dê luz e coragem para dizermos: "Eis-me aqui. Senhor! Estou pronto: dispõe de mim!".
Maria Santíssima vos acompanhe. Santa Inês, mártir, interceda por vós!
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