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DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
 AOS SUPERIORES E AOS ESTUDANTES
DO COLÉGIO PIO BRASILEIRO Sexta-feira, 29 de Abril de 1994 Senhor Cardeal,

Veneráveis Irmãos no Episcopado,

Caríssimos seminaristas,1. É motivo para mim de grande alegria acolher aqui ao Padre Reitor e toda a família do

Colégio Pio Brasileiro que, junto da Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, participam das

celebrações em comemoração dos 60 anos de fundação do Colégio. Sou grato também pela presença de Dom Lucas

Moreira Neves, Cardeal Arcebispo de Salvador da Bahia, e de um nutrido grupo de bispos, que quiseram prestigiar, com

sua presença, este acontecimento.2. Foi meu predecessor, de feliz memória, Pio XI, quem desejou a criação de um

seminário brasileiro em Roma, cuja necessidade já fora manifestada pela Igreja no Brasil. O vosso episcopado,

estimulado pelo Cardeal Sebastião Leme da Silveira Cintra, motivou os católicos, através de diversas campanhas, a

apoiar a construção e manutenção do mesmo, tendo sido inaugurado solenemente dia 3 de Abril de 1934, sendo desde

o início consagrado ao Sagrado Coração de Jesus.3. Fiel à inspiração de seus fundadores, o Colégio dedicou-se nesses

sessenta anos à formação de seminaristas e ao aperfeiçoamento de sacerdotes nas ciências sagradas, tendo em vista

seu futuro trabalho no campo da formação do clero e nos diversos setores da pastoral eclesial. Sob a sábia orientação

dos padres da Companhia de Jesus, a direção do Colégio tem-se dedicado ao benemérito trabalho de colaborar na

formação do clero brasileiro.4. No ano de 1982 tive a oportunidade de conhecer vosso grande Colégio, na via Aurélia,

em uma visita de apoio e encorajamento; sentimentos que renovo nesta oportunidade para animar-vos a prosseguir na

linha que inspirou vossos predecessores, e a reforçar a convicção de que a nova evangelização tem necessidade de

evangelizadores novos: os presbíteros que se esforçam por viver o seu sacerdócio como caminho específico para a

santidade (cf. João Paulo II, Pastores dabo vobis, 82). O sacerdote poderá ser santo se for fiel, com a graça de Deus, na

sua vida e nos seus ensinamentos, ao Papa e ao Magistério da Igreja.5. Desejando que o Colégio, ao trabalhar em

espírito de harmoniosa e fraterna colaboração com todos os seus integrantes, continue fiel a sua missão de formação

permanente do clero para o Brasil, invoco abundantes graças do Altíssimo sobre a família do Pio Brasileiro: Direção,

estudantes, religiosas “ Filhas do Amor Divino ”, funcionários, benfeitores e antigos alunos, e concedo, com alegria,

minha Bênção Apostólica. © Copyright 1994 - Libreria Editrice Vaticana 
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