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Senhor Cardeal
Venerados Irmãos no Episcopado
Caros Alunos e ex-Alunos
do Almo Colégio Caprânica

A aproximação da memória anual de Santa Inês, oferece-me a grata oportunidade de encontrar a
comunidade do vosso Colégio, que venera a jovem mártir romana como padroeira. Com imensa
cordialidade transmito a cada um de vós a minha saudação. Antes de tudo, saúdo o Cardeal
Camillo Ruini, Presidente da Comissão Episcopal para a Alta Direcção do Colégio, e agradeço-lhe
as palavras que me dirigiu em nome de todos. Saúdo os Prelados presentes, o Reitor, Mons.
Alfredo Abbondi, com os seus colaboradores, os alunos e os ex-alunos e quantos fazem parte da
família capranicense. Agradeço-vos a todos essa agradável visita.

Caríssimos, o vosso Colégio caracteriza-se por uma acentuada atenção à "vida de família", como
amais dizer entre os Capranicenses, fundada sobre sólidas referências humanas, teológicas e
espirituais. Sei quanto insistis sobre este espírito de fraterna comunhão, que vos prepara para o
futuro ministério pastoral que vos será confiado. Este espírito bem o sabeis deve nutrir-se
primeiramente de intensa e incessante oração, sendo Deus a fonte da nossa unidade. Além
disso, exige que se compartilhem os mesmos objectivos e ideais propendendo para a união das
mentes e dos corações. Nunca pode faltar o cimento da unidade, isto é, a caridade, verdadeira
"vis unitiva", juntamente com o exercício das virtudes, especialmente da obediência e da
humildade, buscando sem cessar a perfeição evangélica. O Senhor, que vos escolheu como seus
ministros, deseja que sejais santos, isto é, que vos consagreis totalmente a Ele e à sua Igreja.
Seja esta a vossa ocupação principal, à qual se deve unir o empenho diário para uma sólida
formação humana e doutrinal.



A celeste Mãe da Igreja vele sobre o vosso Colégio e o proteja, e interceda por vós também a
Santa Mártir Inês. Asseguro-vos a lembrança constante ao Senhor e, do íntimo do coração,
abençoo-vos a todos.
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