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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
AO REV. PADRE JOACHIM REGO, SUPERIOR GERAL
DA CONGREGAÇÃO DA PAIXÃO DE JESUS CRISTO,

POR OCASIÃO DO CONGRESSO TEOLÓGICO INTERNACIONAL

[21-24 DE SETEMBRO 2021]

Ao Rev. Padre Joachim REGO C.P.
Superior Geral da
Congregação da Paixão de Jesus Cristo

Dirijo uma cordial saudação aos Participantes no Congresso Teológico Internacional, que terá
lugar na Pontifícia Universidade Lateranense desde o dia 21 a 24 de setembro próximo, tendo por
tema “A Sabedoria da Cruz num mundo plural”. Este Congresso situa-se no contexto das
Celebrações Jubilares do Terceiro Centenário da Fundação da Congregação Passionista,
propondo-se aprofundar a atualidade da Cruz no contexto dos múltiplos areópagos
contemporâneos. Neste sentido, responde ao desejo de São Paulo da Cruz de se esforçar para
que o Mistério Pascal, centro da fé cristã e do carisma da Família Religiosa Passionista, se irradie
e se difunda como resposta à Caridade divina e para que vá ao encontro das expetativas e
esperanças do mundo.

O Apóstolo Paulo fala da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Cristo
(cf. Ef 3, 18). Contemplando o Crucificado, vemos todas as dimensões humanas abraçadas pela
misericórdia de Deus. O seu amor kenótico e compassivo toca, através da Cruz, os quatro pontos
cardeais e alcança os extremos da nossa condição, unindo inseparavelmente a relação vertical
com Deus e a horizontal com os homens, numa fraternidade que a morte de Jesus tornou
definitivamente universal.

O imenso poder salvífico que se liberta da fragilidade da Cruz aponta à teologia a importância de
um estilo que saiba unir a altura do pensamento com a humildade do coração. Frente ao
Crucificado, também se convida a dirigir-se à condição mais frágil e concreta do homem e a
renunciar às modalidades e tensões polémicas, compartilhando com ânimo alegre o esforço do



estudo, e procurando com confiança as sementes preciosas que a Palavra semeia na pluralidade
descontínua e, às vezes, contraditória, da cultura.

A Cruz do Senhor, fonte de salvação para os homens de todos os lugares e de todos os tempos,
é, por isso, atual e eficaz, também e sobretudo, numa situação como é a contemporânea,
caraterizada por mudanças rápidas e complexas. Portanto, o Congresso Teológico propõe muito
oportunamente dar a conhecer a Sapientia Crucis em vários âmbitos – como os desafios das
culturas, a promoção do humanismo e o diálogo inter-religioso e os novos cenários da
Evangelização –, associando à reflexão científica uma série de manifestações que garantem o
impacto benéfico em vários contextos.

Espero, portanto, que a iniciativa, ao promover frutuosos diálogos teológicos, culturais e
pastorais, contribua para uma leitura renovada dos desafios contemporâneos à luz da Sabedoria
da Cruz, para que favoreça uma evangelização fiel ao estilo de Deus e próxima do homem. Ao
formular cordiais votos para as jornadas de estudo, invoco a proteção da Santíssima Virgem e de
São Paulo da Cruz, concedendo de coração a Bênção Apostólica aos Oradores, Organizadores e
a todos os participantes nesta importante Assembleia, pedindo a todos que continuem a rezar por
mim.

Roma, São João de Latrão, 1 de julho de 2021

Francisco
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