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Caríssimos Professores e Alunos!

Neste dia tão intenso de espiritualidade missionária e muito denso de encontros e emoções, sinto
particular alegria por me encontrar convosco e reservar um pouco do meu tempo, para vos dirigir
a minha saudação muito cordial e afectuosa e dizer quanto o Vigário de Cristo está sempre perto
de vós. Meus são os vossos problemas, desejos e ideais; e meus também as vossas alegrias e
júbilos.

Viestes de tantas regiões da terra, falais várias línguas, trazeis convosco diversas culturas; e,
contudo, sois "uma só coisa" aqui, em Roma, no centro da Cristandade, unidos na fé e no amor a
Cristo, para retornardes para as vossas terras com mais profunda e convicta consciência da
verdade do mistério escondido por tantos séculos e revelado em Cristo Jesus (cf. Col 1, 26).

Muito me alegro com cada um de vós, e auguro-vos de coração uma formação intelectual e moral
completa, profunda e irradiante, que vos dê força e consolação por toda a vida. E a este
propósito, deixo-vos uma particular exortação.

Neste "Dia Mundial das Missões" meditámos sobre o valor sempre actual e autêntico da palavra
ao Divino Mestre: "Ide, pois, ensinai todas as nações... ensinando-as a cumprir tudo quanto vos
tenho mandado" (Mt 28, 19-20). O mundo tem sempre necessidade de evangelização, de
catequese e de conversão.



Mas para realizar este intento, Jesus prescreveu-nos também a condição necessária e
indispensável: a unidade! Assim disse Jesus na "oração sacerdotal": "para que todos sejam um
só; como Tu, ó Pai, estás em Mim e Eu em Ti, que também eles estejam em Nós, para que o
mundo creia que Tu Me enviaste!" (Jo 17, 21).

São palavras impressionantes porque fazem depender da nossa unidade na verdade, na caridade
e na disciplina, a credibilidade do Evangelho, isto é, do amor de Deus criador e redentor. E são
palavras determinantes e irreversíveis, porque divinas.

Por este motivo, caríssimos, exorto-vos a tender, nestes anos de estudo e formação, ao amor da
verdade, como é revelada pela "palavra de Deus" e ensinada pelo Magistério da Igreja. Tendei
constante e seriamente à unidade na verdade, seguindo os exemplos dos grandes Santos e dos
heróicos Missionários! Esta é a orientação que vos deixo; estes são os meus votos!

O amor ardente a Jesus Eucarístico e a Maria Santíssima, seja o centro propulsor para a vossa
formação na unidade, para todos serem, e logo, apóstolos e testemunhos da verdade e da
caridade.

Acompanhe-vos sempre a minha oração e a minha Bênção Apostólica.
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