
A Santa Sé

VISITA DO SANTO PADRE AO INSTITUTO SÃO JOÃO BAPTISTA DE LA SALLE

SAUDAÇÃO DO PAPA JOÃO PAULO II
 ÀS RELIGIOSAS NO INSTITUTO LA SALLE

Sábado, 21 de Novembro de 1981

 

Dá-me satisfação poder encontrar-me também, durante a minha visita a esta casa, com os
membros do Capítulo geral das Religiosas Carmelitas da Caridade.

Sei que estais a trabalhar, queridas Irmãs, na última revisão das Constituições, que deverão ser
aprovadas pela Santa Sé, e na elaboração das linhas programáticas para os próximos anos.

Não duvido que desejais levar a cabo este esforço em plena fidelidade às claras normas deixadas
pela vossa Fundadora, Santa Joaquina Vedruna, e aos documentos do Concílio Vaticano II e da
Sé Apostólica sobre a vida religiosa. A propósito disto desejo insistir em que procureis em
profundidade a vossa identidade própria como almas consagradas a Deus e à Igreja, como
seguidoras sobretudo do exemplo de Cristo pobre casto e obediente. Este deve ser o vosso ponto
de partida, que inspire toda a vossa actuação, individualmente e como membros de um Instituto
apostólico.

E para que os vossos trabalhos de educação cristã — função que não perdeu actualidade no
mundo de hoje — e de ajuda ao enfermo ou necessitado tenham sólido fundamento e garantia de
contínua eficácia, obtende na oração pessoal e comunitária os critérios do Evangelho, os quais,
superando critérios humanos ou sociológicos, vos configurem interior e exteriormente. Assim é
que a Igreja e o mundo têm necessidade de vós: portadoras de valores e motivações superiores,
eternos.

Neste compromisso eclesial, sabei que vos acompanhará a minha oração, o meu encorajamento
e a minha cordial Bênção.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_po.htm


Saúdo também de todo o coração as Irmãs Guadalupanas de La Salle aqui presentes. Encorajo-
vos a prosseguir a vossa vida consagrada e dou-vos, a vós e aos membros do vosso Instituto, a
minha especial Bênção.

Saúdo muito cordialmente, as Irmãs Missionárias do Imaculado Coração de Maria aqui presentes.
Representais uma numerosa Congregação que fez muito para levar a Boa Nova de Jesus
àqueles que ainda não a tinham ouvido. Oxalá ela continue, mediante a palavra e a acção, a
proclamar este Evangelho na sua pureza e esplendor, de modo que as palavras da Escritura
possam verdadeiramente aplicar-se a todos os seus membros: "Quão formosos são os pés dos
que anunciam boas novas. Peço a Deus vos assista, guie e inspire sempre no serviço zeloso e
perfeito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em seu nome abençoo todas vós.
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