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Caros Irmãos no sacerdócio
Presidente e Membros
da Associação "Lumen Gentium"

Éuma confortadora alegria para o Papa saber que, há dez anos, vós criastes e tendes
desenvolvido, num espírito de serviço ao clero francês, de profundo amor à "Mater Ecclesiae" e
de crescente comunhão com os Bispos do vosso país, uma associação entre sacerdotes tendo
em vista essencialmente aprofundar a riquíssima Tradição viva da Igreja, sempre geradora da
intensa vida espiritual e apostólica. Os vossos estatutos exprimem de modo claro as vossas
intenções.

Na Igreja, o gosto pelos mananciais, brotados recentemente como os do Concílio Vaticano II, ou
mais antigos mas ainda vigorosos e vivificantes como os dos outros Concílios — há pouco foi-me
oferecida a nova e admirável colecção dos Concílios —, ou de modo copioso abertos pelos
Padres da Igreja e pelos grandes Doutores da Idade Média, o gosto pelos mananciais, disse eu, é
absolutamente indispensável para a santidade e para o crescimento da fé do povo cristão. E bem
evidente é que os teólogos de ofício que animam a vossa Associação, e os sacerdotes que são
os seus discípulos assíduos, são os primeiros beneficiários desta melhor inteligência da fé e da
tradição eclesiais. Sem pretender algum monopólio, vós quereis contribuir para que a Igreja
cresça sempre como uma árvore em pleno vigor. Felicito-vos e encorajo-vos a acreditar que não
pode haver dicotomia entre o pensamento teológico especulativo, absolutamente necessário e
expresso numa linguagem acessível ao público cristão, e a pesquisa concreta de projectos
pastorais realizados com paciência.

Caros Irmãos no sacerdócio, permanecei muito unidos entre vós e ao redor dos vossos Bispos.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_po.htm


Dialogai e colaborai com as outras instâncias de formação permanente do clero. Esta é a chave
da vossa felicidade e eficácia! De todo o coração, invoco sobre vós aqui presentes e sobre todos
os membros de "Lumen Gentium" a abundância dos dons do Espírito Santo.
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