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„O forţă de reînnoire a Bisericii”*
Mesajul Papei Ioan Paul al II-lea către participanţii la Adunarea Plenară
a Fraternităţii Catolice a Comunităţilor şi Asociaţiilor Carismatice de Alianţă,
Roma, 14 noiembrie 1994

Dragi prieteni în Cristos,
Sunt bucuros să-i salut pe membrii Fraternităţii Catolice a Comunităţilor şi
Asociaţiilor Carismatice de Alianţă, cu ocazia întâlnirii voastre anuale. Adunarea
voastră, care aduce împreună reprezentanţi ai acestor comunităţi din întreaga lume, dă
mărturie despre remarcabila diversitate a darurilor Duhului Sfânt, toate fiind date
pentru construirea unităţii Bisericii prin legătura păcii1.
Recunoaşterea, în anul 1990, a Fraternităţii voastre ca asociaţie privată de
credincioşi, de drept pontifical, a fost un semn al faptului că aceste comunităţi
carismatice de Alianţă au acţionat ca o forţă pentru reînnoirea Bisericii, în fidelitate faţă
de Cuvântul lui Dumnezeu, în sfinţenia vieţii şi angajarea în lucrarea de evanghelizare.
Comuniunea eclezială pe care Fraternitatea voastră se străduieşte să o realizeze cu
episcopii şi cu Scaunul lui Petru, ca şi între comunităţile individuale, este într-adevăr o
marcă a adevăratei voastre identităţi catolice. Într-adevăr, „comuniunea dă viaţă
misiunii, iar misiunea este împlinită în comuniune”2.
Ca cenacole de rugăciune, mărturie evanghelică şi sensibilitate la acţiunea
Duhului Sfânt, comunităţile voastre au un rol specific de jucat în reînnoirea în sfinţenie a
Poporului lui Dumnezeu, în faţa unei lipse crescânde de a simţi prezenţa lui Dumnezeu,
care duce la indiferenţă religioasă. Eforturile voastre de a face cunoscută şi altora
bucuria credinţei voastre în Cristos vor contribui nu numai la întărirea vieţii bisericilor
locale cărora le aparţineţi, ci, de asemenea, vor inspira o credinţă mai profundă şi mai
matură în rândul membrilor voştri. În mod deosebit, vă încurajez la o fidelitate plină de
bucurie faţă de învăţăturile morale ale Bisericii. Aşa cum am notat în Enciclica Veritatis
Splendor, „noua evanghelizare îşi va arăta autenticitatea şi îşi va dezlănţui întreaga
putere misionară atunci când va fi realizată prin darul nu numai al cuvântului
proclamat, ci şi al cuvântului trăit”3. De asemenea, accentul pe care îl puneţi pe
centralitatea Scripturii în viaţa creştină poate să ajute mult înţelegerea şi cooperarea
ecumenică, întrucât toţi credincioşii caută să audă vocea Duhului, care continuă să
vorbească bisericilor4.
Mărturia voastră poate fi deosebit de importantă pentru tineri, asupra cărora
idealul sfinţeniei exercită o mare fascinaţie. Vă încurajez în mod special, ca un rod
durabil al acestui „An al Familiei”, să proclamaţi sfinţenia căsătoriei şi a familiei
conform planului lui Dumnezeu şi să lucraţi pentru asigurarea respectului faţă de darul
vieţii date de Dumnezeu la toate nivelele societăţii. În timp ce Biserica se pregăteşte să
celebreze cel de-al treilea mileniu creştin, prin angajarea tuturor resurselor sale pentru o
nouă proclamare a Evangheliei, membrii comunităţilor voastre sunt provocaţi să dea o
mărturie tot mai convingătoare despre adevărurile Evangheliei, aşa cum sunt
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proclamate de Biserică. Pentru aceasta, sunt încrezător că-i veţi încuraja pe membri la o
lectură îngrijită şi la un studiu atent al Catehismului Bisericii Catolice.
Dragi prieteni, ofer urările mele de bine însoţite de rugăciune pentru întâlnirea
voastră şi sunt încrezător că deliberările voastre vor promova o legătură tot mai
apropiată între păstorii Bisericii şi Comunităţile Carismatice de Alianţă.
Invocând asupra voastră a tuturora darurile de înţelepciune şi tărie ale Duhului
Sfânt, vă dau din toată inima Binecuvântarea mea Apostolică, ca o garanţie a harului şi a
păcii în Domnul nostru.

