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VATICANO - O PAPA AOS DEHONIANOS: “ ESTAIS PRONTOS PARA
ENFRENTAR AS EXIGÊNCIAS DE NOSSA ÉPOCA E A REQUALIFICAR O
VOSSO APOSTOLADO NOS ÂMBITOS DA ESPIRITUALIDADE, DA MISSÃO “
AD GENTES”, DA PRESENÇA NO SOCIAL E DE UMA ATENÇÃO SINGULAR À
CULTURA”.
Cidade do vaticano (Agência Fides) – “ como o tema do capítulo sugere, sois “Dehonianos em missão: coração e
solidariedade”, prontos e enfrentar as exigências da nossa época e a requalificar o vosso apostolado nos âmbitos
da espiritualidade, da missão “as gentes”, da presença no social e de uma atenção singular à cultura”. Assim
recomendou o Santo Padre João Paulo II aos participantes do Capítulo da Congregação dos Sacerdotes do
Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos) recebidos no vaticano na terça-feira, 10 de junho.
O Papa recordou o Ano Dehoniano que se está celebrando para recordar o 125º aniversário de fundação do
Instituto idealizado pelo venerável Leon Dehon: “ Faço votos para esta ocasião vos sirva de estímulo para tornar
ás origens, com aquela “fidelidade criativa” que conserva inalterado o vosso carisma, caracterizado por uma
constante contemplação do Coração de Cristo, da consciente participação á sua oblação reparadora e por uma
zelosa dedicação na difusão do Reino do Senhor nas almas e na sociedade”. O Papa destacou “a preciosa
atualidade” da missão dos Dehonianos: “ no vosso trabalho, sois chamados a enfrentar os desafios do atual
momento histórico, e seguramente de experimentar como a verdadeira necessidade de cada ser humano é
conhecer e encontrar Deus... Notável é também a vossa atividade no campo da informação e da documentação
religiosa. Atentos a perceber os “sinais dos tempos”, jamais enfraqueça em vós a fidelidade à doutrina católica e
ao magistério da Igreja, para que possais oferecer, também com as vossas publicações, o indispensável serviço da
verdade, primeira forma de caridade”.(S.L) (Agência Fides 11/6/2003 – linhas: 25; palavras: 316)
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