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31 de Janeiro de 2005

Queridos irmãos!

1. Por ocasião do terceiro Capítulo Geral do vosso Instituto, é-me grato enviar a minha saudação
de modo particular ao Pe. Marcial Maciel, vosso Fundador, assim como ao Pe. Álvaro Corcuera,
recém-eleito Director-Geral da Congregação dos Legionários de Cristo e do Movimento Regnum
Christi. Faço a minha saudação extensiva também aos membros do Conselho Geral e aos
demais Padres Capitulares.

2. O Capítulo Geral é sempre um acontecimento muito importante para revitalizar o próprio
carisma fundacional, examinar com o coração agradecido as maravilhas que Deus realizou na
vossa história e enfrentar os desafios actuais da Igreja com a espiritualidade que vos é própria,
em comunhão com a grande variedade de carismas que o Espírito Santo derramou nela ao longo
dos séculos.

Encontrais-vos num momento histórico para a vida do Instituto, no qual tem início uma nova fase.
Tivestes a alegria de caminhar durante 64 anos sob a orientação do vosso Fundador. Assim,
crescestes e desenvolvestes-vos até alcançar a maturidade. Agora deveis prosseguir o caminho
guiados pelo novo Director-Geral, que não vos fará faltar a companhia, o afecto paterno e a
experiência do Pe. Maciel, que renunciou a um novo período de governo. Isto compromete-vos a
guardar, viver e transmitir fielmente os dons que por meio dele recebestes do Senhor.

3. Tendes diante de vós a tarefa de desenvolver a obra inspirada no Fundador, a qual procura
distinguir-se pela entrega ao serviço à Igreja e à formação da juventude em sólidos princípios
cristãos e humanos que, baseados na liberdade e responsabilidade pessoal, contribuam para a
sua maturidade espiritual, social e cultural, em fidelidade ao Magistério e em plena comunhão
com o Papa. Pude participar pessoalmente, em várias ocasiões, na vida da vossa Congregação,



concretamente com a aprovação definitiva das Constituições, em Junho de 1983 e, recentemente,
aprovando os Estatutos do Movimento Regnum Christi.

4. Queridos irmãos, estimulo-vos a continuar a irradiar a vossa espiritualidade e dinamismo
apostólico, rico na diversidade das suas obras e sempre aberto a novas expressões, de acordo
com as necessidades mais urgentes da Igreja nos diversos tempos e lugares. Fiéis ao carisma do
Instituto e firmemente unidos à Rocha de Pedro, o vosso contributo à missão evangelizadora da
Igreja será realmente fecundo.

Peço ao Espírito Santo, pela intercessão materna da Santíssima Virgem Maria, que vos ilumine
nos vossos trabalhos capitulares, e concedo-vos de coração a minha Bênção Apostólica.

Vaticano, 31 de Janeiro de 2005.
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