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DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS LEGINÁRIOS DE CRISTO
E AOS MEMBROS DO MOVIMENTO
"REGNUM CHRISTI" Terça-feira, 30 de Novembro de 2004 Caríssimos Irmãos e Irmãs1. É-me grato encontrar-me

com todos vós, no clima de alegria e de reconhecimento ao Senhor pelo 60º aniversário de Ordenação sacerdotal do

Rev.do Pe. Marcial Maciel Degollado, Fundador e Superior-Geral da vossa jovem e benemérita Família religiosa.Em

primeiro lugar, dirijo ao Pe. Maciel a minha afectuosa saudação, que acompanho de bom grado com os cordiais bons

votos para um ministério presbiteral repleto dos dons do Espírito Santo.Além disso, saúdo os Superiores do Instituto, de

maneira particular o Vigário-Geral, a quem agradeço as palavras que me dirigiu em nome de todos. Depois, transmito a

minha saudação a vós, prezados Sacerdotes e Seminaristas Legionários de Cristo, a vós, estimados membros do

Movimento Regnum Christi, e a quantos de vós participastes nas celebrações jubilares realizadas nestes dias.2. A feliz

celebração que reúne todos vós à volta do Fundador, enquanto convida a recordar as dádivas que ele recebeu do

Senhor ao longo destes sessenta anos de ministério sacerdotal, constitui ao mesmo tempo uma ocasião para reiterar os

compromissos que, como Legionários de Cristo, vós assumistes ao serviço do Evangelho. Em particular no dia hoje, ao

encontrar-vos com o Sucessor de Pedro, desejais renovar o compromisso da vossa fidelidade total à Igreja e àquele que

a Providência desejou como seu Pastor.Neste encontro significativo, é com prazer que vos repito aquilo que tive a

oportunidade de vos dizer, no termo do Grande Jubileu do Ano 2000: "Hoje, mais do que nunca, é necessária uma

confiante proclamação do Evangelho que, abandonando todos os temores paralisantes, anuncie com profundidade

intelectual e com coragem a verdade acerca de Deus, do homem e do mundo" (Discurso aos Legionários de Cristo e

aos membros do Movimento "Regnum Christi", n. 4).3. Para completar esta missão comprometedora, é indispensável

cultivar uma intimidade constante com Cristo, procurando segui-lo e imitá-lo docilmente. Isto tornar-vos-á sempre

prontos a corresponder às expectativas mais autênticas e profundas dos homens e das mulheres do nosso tempo.O Ano

da Eucaristia, que começou em Outubro, constitua para vós uma ocasião propícia para crescer no amor eucarístico,

fonte e ápice de toda a vida cristã. Para a Igreja, este sumo Mistério é o dom por excelência de Cristo, porque é o "dom

dele mesmo, da sua Pessoa na humanidade sagrada, e também da sua obra de salvação" (Ecclesia de Eucharistia,

11).4. Permanecei unidos na Eucaristia! Fiéis ao carisma que vos caracteriza, continuai a vossa missão evangelizadora,

alimentando-vos de Cristo e tornando-vos suas intrépidas testemunhas.

Que vos acompanhem os vossos santos protectores; e vos sirva de guia e de sustento sobretudo Maria Santíssima,

"Nossa Senhora do Socorro".Com estes sentimentos e bons votos, é de coração que concedo ao querido Pe. Maciel e a

todos vós aqui presentes uma especial Bênção Apostólica que, de bom grado, faço extensiva aos membros da vossa

Família religiosa e a quantos encontrais no vosso apostolado quotidiano. 
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