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Foi com profundo reconhecimento que tomei conhecimento de que a Província italiana da
Companhia de Jesus se prepara para comemorar o 90º aniversário de fundação do Pontifício
Seminário Campano Inter-Regional de Nápoles-Posilipo. Nesta feliz circunstância, apraz-me
enviar-lhe, assim como à Comunidade educanda e docente, aos alunos e a quantos tomarem
parte nestas celebrações jubilares, a minha cordial e benévola saudação.

No início do século passado, num contexto de grande fermento eclesial e cultural, o Seminário foi
erigido por vontade dos Bispos da Campânia, em resposta ao ardente desejo do meu venerado
predecessor São Pio X, de oferecer ao Instituto de Estudos Teológicos, por ele desejado, uma
sede que fosse idónea. A nova obra foi confiada pelo próprio Pontífice aos Sacerdotes da
Companhia de Jesus, a fim de que os seminaristas fossem formados na espiritualidade que é
própria do presbitério diocesano, à luz da pedagogia inaciana. Em particular, indicou ao
Seminário uma tarefa específica:  "A elevadíssima finalidade de fazer com que os sacerdotes
sejam capazes da piedade e da doutrina que os há-de tornar exemplares no exercício do seu
ministério" (Carta de 4 de Março de 1910).

Àdistância de noventa anos, podem constatar-se os frutos nascidos de uma instituição tão
provindencial para as Comunidades diocesanas da Campânia. Com efeito, ela desempenhou um
papel significativo na evangelização dessa Região, cultivando e incrementando as suas tradições
religiosas e culturais.

Desejo manifestar a minha profunda gratidão a essa Província da Companhia de Jesus, pelo
esforço realizado nas últimas décadas, em ordem a formar os futuros pastores do Povo de Deus.



Trata-se de um precioso serviço prestado à Igreja, no sulco de uma longa e estimada tradição.
Nesta feliz circunstância, formulo a toda a Comunidade do Seminário os votos de um generoso e
renovado impulso espiritual. "Fazei-vos ao largo!":  este seja o compromisso de todos, que dê um
novo ímpeto às iniciativas de formação do próprio Seminário, em sintonia com as expectativas da
Igreja universal, projectada para o terceiro milénio. Cresça em cada um a adesão a Cristo, fonte
de renovada vitalidade apostólica, para estar à altura das expectativas do Povo de Deus neste
nosso tempo. Tanto hoje como no passado, para poder realizar a vocação que lhe é própria, o
sacerdote deve cultivar em primeiro lugar uma familiaridade íntima e constante com o Mestre
divino. É somente assim que o seu ministério poderá ser animado por uma paixão ardente pelo
Evangelho e pela salvação do mundo inteiro.

A Virgem Maria estenda a sua protecção maternal sobre o Seminário Campano Inter-Regional,
assista a Província italiana da Companhia de Jesus e a ajude a caminhar para a frente,
mantendo-se sempre fiel ao carisma inaciano.

Asseguro aos Superiores e aos alunos, uma especial lembrança na oração, enquanto a todos
concedo uma cordial e afectuosa Bênção apostólica, tornando-a de bom grado extensiva a
quantos compartilham a alegria desta feliz celebração jubilar.

Vaticano, 8 de Março de 2002.
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