
A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
POR OCASIÃO DO 30° ANIVERSÁRIO

DA INSTITUIÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES APOSTÓLICOS
PARA OS CATÓLICOS RUSSOS DE RITO LATINO  

 

Queridos irmãos e irmãs

Por ocasião do 30º aniversário da instituição das Administrações Apostólicas para os católicos de
rito latino nesta amada terra, com alegria estou espiritualmente presente entre vós através do
meu Representante, Sua Excelência D. Giovanni d’Aniello, no desejo de fortalecer a comunhão
eclesial que nos une em Cristo. Expresso a todos vós a minha proximidade na oração, grato pelo
vosso testemunho de fé e de caridade.

O que celebrais não representa somente a recordação de atos jurídicos e de realidades formais.
É antes um momento para fazer memória , com humildade e gratidão, do bem recebido do
Senhor e de tantos irmãos e irmãs que, como verdadeiros “santos da porta ao lado”, vos
apoiaram no caminho. É também a oportunidade favorável para vos propordes, com a ajuda da
graça, crescer segundo o Evangelho , aspirando a tornar-vos comunidades cada vez mais dóceis
à Palavra de Deus, animadas pela esperança e sustentadas pela força consoladora do Espírito;
abertas, em obediência ao mandamento supremo do amor, ao encontro e à partilha solidária com
todos, de modo especial com os irmãos e irmãs da Igreja ortodoxa.

A autoconsciência eclesial precisa constantemente de momentos fortes, como aquele que estais
a viver, para se renovar e purificar, em particular para remover, com a ajuda de Deus, toda a
tentação de autorreferencialidade e de autocelebração, a fim de melhor aderir aos mesmos
sentimentos que havia em Cristo Jesus (cf. Fl  2, 5). N’Ele, que se tornou servo por nós e nos
amou até ao fim (cf. Jo  13, 1), regeneram-se os nossos comportamentos pessoais e
comunitários; com Ele podemos tornar-nos, como esperava o Apóstolo Paulo, «alegres na
esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração, socorrendo os santos nas suas
necessidades, exercendo a hospitalidade» (Rm  12, 12-13).



A minha esperança é que esta comemoração estimule toda a comunidade católica da Federação
Russa a ser uma semente evangélica  que, com alegria e humildade, ofereça uma límpida
transparência do Reino de Deus. Desejo que sejais uma comunidade de homens e mulheres,
crianças e adultos, jovens e idosos, sacerdotes e leigos, consagrados e pessoas em busca de
uma vocação, inclinada à comunhão com todos , a fim de dar testemunho com simplicidade e
generosidade, na vida familiar e em todas as áreas da vida quotidiana, do dom da graça recebida.
Isto é muito agradável a Deus e contribui para o bem comum de toda a sociedade. Em particular,
o testemunho cristão destaca-se por se ocupar dos outros, especialmente dos mais necessitados
e negligenciados.

Caríssimos, «num só Espírito todos nós fomos batizados, a fim formarmos um só corpo» (1 Cor 
12, 13): no âmbito da tradição cristã oriental em que viveis, é importante continuar a caminhar
juntos com todos os irmãos e irmãs cristãos, sem se cansar de pedir a ajuda do Senhor para
aprofundar o conhecimento recíproco e avançar, passo a passo, no caminho da unidade.
Rezando por todos e servindo aqueles com quem partilhamos a mesma humanidade, que Jesus
inseparavelmente uniu a si mesmo, reencontrar-nos-emos irmãos e irmãs numa peregrinação
comum rumo à meta da comunhão, que Deus nos indica em cada Celebração eucarística.

Permaneçamos unidos em Cristo: que o Espírito Santo, derramado nos nossos corações, nos
faça sentir filhos do Pai, irmãos e irmãs entre nós e com todos. Que a Santíssima Trindade, fonte
incessante de amor, aumente a coesão e o desejo de a promover em todos os âmbitos. Por
intercessão da Santa Mãe de Deus e de São José, concedo  a cada um, com um pensamento
especial para os doentes, a minha Bênção pedindo-vos que rezeis por mim.

Roma, São João de Latrão, 16 de setembro de 2021, memória dos SS. Cornélio e Cipriano.

Francisco
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