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MENSAGEM AOS MEMBROS LEIGOS DO REGNUM CHRISTI 

 

Roma, 1º de março de 2020. 

 

Queridos membros leigos do Regnum Christi: 

Representando todos os Legionários de Cristo, queremos nos dirigir a 
vocês para compartilhar a experiência espiritual que tivemos em Roma durante 
o Capítulo Geral. Em um ambiente de oração, aos pés do Mestre e ao lado de 
Maria, consideramos o caminho percorrido pela Legião nos últimos anos e, 
observando os sinais dos tempos, podemos vislumbrar os horizontes espirituais 
e apostólicos que o Espírito Santo nos revela para servir melhor à Igreja. 

Vocês são as testemunhas do amor de Jesus Cristo no mundo, que levam 
a luz do Evangelho às realidades temporais, transformando-as em sal da terra e 
luz do mundo (Mt 5, 13-14). 

Nestes tempos difíceis, vocês foram para os legionários, junto com as 
Consagradas e com os Leigos Consagrados do Regnum Christi, um verdadeiro 
apoio, um grande consolo. Alimentaram a nossa esperança, fortaleceram a 
nossa fé e nos ofereceram um amor incondicional: obrigado, de coração! 
Pedimos que vocês continuem ao nosso lado, que perdoem as nossas ofensas 
e limitações, que nos ajudem a ser melhor reflexo de Jesus Cristo, Bom Pastor; 
que nos apoiem com as suas orações, que continuem nos amando em Cristo. 

Queremos confirmar que, como religiosos e como sacerdotes, estamos 
ao seu serviço, intercedendo pelas suas necessidades diante do Senhor, 
oferecendo-lhes a Palavra que dá vida, os sacramentos da Reconciliação e da 
Eucaristia, e todos aqueles meios sacramentais e espirituais que santificam a 
vida do cristão dentro da Igreja. 

Junto com vocês, queremos sair ao encontro dessa multidão de homens 
e mulheres que, como ovelhas sem pastor, procuram Jesus Cristo sem saber. 
Como na exclamação de São Paulo: “Ai de mim se não evangelizar” (1 Cor 9,16), 
coloquemo-nos em caminho como uma comunidade apóstolos em saída, 
alimentados pela Eucaristia e impulsados pelo Espírito Santo. Somente assim, 
poderemos comunicar ao mundo a alegria que cada homem e mulher deseja: a 
alegria de encontrar em suas vidas a pessoa de Jesus Cristo, como Salvador e 
Senhor. “Todo cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor 
de Deus em Cristo Jesus” (FRANCISCO, Exortação apostólica Evangelii 
Gaudium, 120). 

Faz-nos vibrar o sonho do Pai para nós: que façamos presente o mistério 
do seu Filho Jesus Cristo no coração de cada ser humano e da sociedade. Ele, 
que sai ao encontro das pessoas para lhes revelar o amor do seu Coração, as 



reúne ao seu redor para fazer delas apóstolos, líderes cristãos, enviados ao 
mundo para testemunhar e pregar a força transformadora do Evangelho. 

Pedimos hoje a Maria Santíssima, que em Pentecoste foi a doce pastora 
da primeira comunidade cristã, que, como Mãe da Igreja e Rainha dos Apóstolos, 
vivifique o nosso espírito e nos anime a invocar com fé e confiança a vinda do 
Espírito sobre a Igreja e sobre o Regnum Christi. 

Cristo Rei Nosso, Venha a nós o vosso Reino! 

Legionários de Cristo.  

 

  

 

  


