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Queridas Irmãs!

1. É para mim uma grande alegria poder compartilhar este encontro convosco, Irmãs Adoradoras
Servas do Santíssimo Sacramento e da Caridade, que celebrais nestes dias o vosso XXVII
Capítulo Geral, sob o lema "Comunidade de mulheres consagradas, radicadas em Cristo
Eucaristia, chamadas a uma missão libertadora, diante dos desafios do novo milénio". Com esta
frase recolheis a essência do carisma de fundação de Santa Maria Micaela do Santíssimo
Sacramento e expressais o vosso propósito de o viver com fidelidade, diante das exigências dos
anos vindouros que, como escrevi na Carta Tertio millennio adveniente, hão-de ser "uma nova
Primavera de vida cristã" (n. 18).

Saúdo a Madre Emília Orta, Superiora-Geral, e todas vós, querendo por vosso intermédio chegar
a cada uma das vossas irmãs, que cumprem a missão própria do Instituto em diversos países da
Europa, Ásia, África e América.

2. Para responder ao chamado a dedicar-se ao serviço da juventude socialmente inadaptada, a
vossa Fundadora sabia quanto era necessária a força que vem do Alto, de Jesus Cristo presente
na Eucaristia e, por isso, quis acompanhar o exercício da caridade com a adoração eucarística.
Esta, como bem sabeis por experiência, fortalece a vida cristã e de modo muito particular a vida
consagrada, pois nela se encontram o consolo, a firme esperança e o impulso para a caridade
que vêm da presença misteriosa e oculta, mas também real, do Senhor. Ele, que prometeu estar
connosco todos os dias até ao fim do mundo (cf. Mt 28, 20), neste admirável Sacramento faz-se
presente na realidade mesma do seu Corpo ressuscitado, que os anjos e os santos contemplam
na glória do Céu.

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_10111994_tertio-millennio-adveniente.html


3. Animo-vos, pois, a prosseguir, a partir da fidelidade à vossa espiritualidade eucarística, nas
obras de apostolado em que estais comprometidas, ajudando tantas jovens necessitadas no
corpo e no espírito, escravas de diversos tipos de opressão, anunciando-lhes a verdade e
proporcionando-lhes os meios para a vida nova que nos é trazida por Cristo, favorecendo ao
mesmo tempo a sua promoção humana e cristã nos vossos centros de formação.

Sirva-vos de estímulo nesse empenho a Bênção Apostólica, que de bom grado vos concedo e
que, com prazer, faço extensiva a todas as Religiosas da Congregação, aos vossos benfeitores e
às pessoas por vós assistidas.
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