A Santa Sé

DISCURSO DO SANTO PADRE
ÀCOMUNIDADE DO ALMO COLÉGIO CAPRÂNICA
8 de Janeiro de 1998

1. Tenho o prazer de vos acolher, caros Alunos do Almo Colégio Caprânica, na proximidade da memória litúrgica da
vossa Padroeira, Santa Inês. Saúdo-vos, juntamente com o Cardeal-Vigário, com o Reitor, Mons. Michele Pennisi, e os
outros Superiores.Encontramo-nos no tempo do Natal, entre a solenidade da Epifania e a festa do Baptismo do Senhor,
no decorrer deste ano de 1998, dedicado de modo particular ao Espírito Santo. A celebração da Epifania convidou-nos a
meditar sobre a missão universal da Igreja, prolongamento da missão salvífica de Cristo, luz dos povos, «Lumen

gentium». Cada um de vós, caros seminaristas e jovens presbíteros, está inserido nesta missão da Igreja, e está a
preparar-se para a servir de modo complexo e amadurecido. Para isto, é necessário antes de tudo crescer naquela
docilidade pessoal ao Espírito Santo, cujo modelo é Maria Santíssima. De Maria aprendemos, neste tempo natalino, rico
de estupefacção e de admiração, o empenho em escutar e acolher em profundidade a Palavra de Deus. 2. O Espírito
Santo é o protagonista da missão da Igreja, é o protagonista da nova evangelização. No próximo domingo
contemplaremos o ícone de Cristo que, baptizado no Jordão, recebe do Pai a unção espiritual. Ele é mais do que nunca
eloquente e rico de significado para todo o cristão e, de modo particular, para cada sacerdote. Ele ajuda-nos a
aprofundar o mistério do nosso pessoal chamamento e consagração no Espírito Santo, aquela «unção», que, como diz o
apóstolo João, «ensina todas as coisas, é verdadeira e não é mentirosa» (1 Jo 2, 27). O Espírito Santo conforma-nos a
Cristo, dá-nos a força para O seguir e O testemunhar. É fonte de santidade vivida nas provas ordinárias
eextraordinárias. A Virgem Inês é, de modo especial para vós, que a venerais como Padroeira, modelo de conformação
a Cristo no dom total de si para o Evangelho. O Senhor, pela intercessão desta Virgem mártir, faça de cada um de vós
uma testemunha corajosa do Seu amor, um santo sacerdote, uma fiel imagem de Cristo Bom Pastor.
Com estes sentimentos, enquanto vos desejo todo o bem para o ano há pouco iniciado, de coração concedo a todos vós
a Bênção Apostólica, fazendo-a extensiva às pessoas que vos são queridas.
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