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A Mauricio López Oropeza Presidente da Comunidade de Vida Cristã Mundial

Querido irmão!

Recebi a tua gentil carta na qual me informas sobre a celebração da vossa Assembleia Mundial
de 2018, por ocasião do cinquentenário do vosso caminho como Comunidade de Vida Cristã.
Neste encontro desejais rezar e refletir juntos a fim de que o Senhor vos conceda maior
intensidade na experiência do vosso carisma, e assim, ao aprofundar o carisma recebido,
continueis a ser dom para a Igreja e para o mundo.

Contudo, este reconhecimento do dom e da graça que o Senhor vos concedeu nestes anos, em
primeiro lugar, deve levar-vos a uma humilde ação de graças, porque Jesus olhou para vós além
das vossas qualidades e virtudes. Mas, ao mesmo tempo, pressupõe uma chamada à
responsabilidade, a sair de vós mesmos e a ir ao encontro dos outros, para os nutrir com o único
pão capaz de saciar o coração humano: o amor de Cristo. Que a “ilusão agnóstica” não vos
desoriente!

No centro da vossa espiritualidade inaciana está o desejo de ser contemplativos em ação.
Contemplação e ação, as duas dimensões juntas: só podemos entrar no coração de Deus através
das chagas de Cristo, e sabemos que Cristo ferido está nos famintos, ignorantes, descartados,
idosos, doentes, presos, em toda a carne humana vulnerável.

Levar um estilo de vida cristão, de intensa experiência espiritual e de obras pelo Reino, significa



deixar-nos plasmar pelo amor de Jesus, ter os seus mesmos sentimentos (cf. Fl 2, 5), questionar-
nos continuamente: o que fiz por Cristo? O que faço por Cristo? O que devo fazer por Cristo? (cf.
Exercícios espirituais, n. 53).

Agradeço-vos a dedicação e o amor pela Igreja e pelos irmãos, e encorajo-vos a continuar a
tornar Cristo presente no vosso ambiente, dando sentido apostólico a todas as vossas ações.

E, por favor, não deixeis de rezar por mim. Que Jesus vos abençoe e a Virgem Santa vos proteja.

 

Francisco
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